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I. LIST DO AKCJONARIUSZY 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

 

Dziękując za dotychczasowe zaufanie, zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem za I kwartał 

2014 roku. Prezentowane wyniki finansowe spółki PlayMakers S.A. uległy poprawie w wielu aspektach. 

Jednakże proces zmian zmierzających w przekształcenie spółki w fundusz spółek portfelowych zahamował 

dotychczasową sprzedaż. 

 

Pierwszy kwartał 2014 był przewidywany, jako okres spowolnienia w związku z koniecznością podjęcia 

restrukturyzacji i działań w projektach, które przyniosą radykalną, pozytywną zmianę finansową. W 

szczególności dotyczy to projektu realizowanego w ramach spółki AudioFonica, która wchodzi fazę uru-

chomienia seryjnej produkcji powieści dźwiękowych i sprzedaży w modelu B2B -między innymi, jako pro-

duktów preinstalowanych w aplikacjach car-audio. 

Drugi projekt, który daje duże możliwości wzrostu (TiVla) - to projekt realizowany z partnerem zagranicz-

nym, wchodzący już w fazę testów w Polsce dzięki Grupie Incjatywnej lokalnych dostawców Internetu 

szerokopasmowego dostarczanego łączami światłowodowymi. TiVla to usługa multimedialna działająca 

w chmurze obliczeniowej dostarczana do abonenta w modelu OTT (Over-The-Top).   

 

Zarząd PlayMakers S.A. dziękuję za dotychczasowe zaufanie, zgodę na przekształcenie spółki w fundusz 

portfelowy podczas ostatniego NZWA (25.02.2014) i zmiany nazwy spółki na A’Vista Ventures. 

  

  

Zapraszamy również do odwiedzania naszego serwisu internetowego pod adresem www.PlayMakers.pl, 

gdzie znajdą Państwo aktualne, szczegółowe informacje z zakresu relacji inwestorskich i dodatkowe in-

formacje na temat projektów i spółek portfelowych. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 Bogusław Białoskórski 

 

 Prezes Zarządu 

 PlayMakers S.A. w Warszawie 
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II. INFORMACJE O SPÓŁCE 

 

II.1. DANE TELEADRESOWE I REJESTROWE 

 

Firma: PlayMakers Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Solariego 4 

02-070 Warszawa 

Numer KRS: 0000390913 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy KRS 

REGON: 143146566 

NIP 525-25-10-967 

Telefon: + 48 22 826 05 00 

Fax: + 48 22 826 02 66 

Adres poczty elektronicznej: centrala@playmakers.pl 

Adres strony internetowej: www.playmakers.pl 

Kapitał zakładowy: 1.987.624,90 zł w pełni opłacony 

Wyemitowane akcje: 15.699.100 akcji zwykłych na okaziciela serii A 

923.467 akcji zwykłych na okaziciela serii B 

3.253.682 akcji zwykłych na okaziciela serii C 

 

 

II.2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

 

PlayMakers.tv koncentruje się na produkcji i emisji zaawansowanych materiałów audiowizualnych (rów-

nież w technologii 3D) – tzw. kontentu wideo premium – do emisji w sieci internet. Powyższe materiały 

mają przeważnie formę cyklicznych programów TV prowadzonych przez znanych dziennikarzy branżo-

wych, łączących treści fabularne i animowane, dopasowanych w stylistyce do odbioru przez użytkowni-

ków poszczególnych serwisów wideo w internecie. 

 

W swoich działaniach PlayMakers.tv uwzględnia fakt, iż w czasie surfowania w sieci internauci korzystają 

z różnych form oglądania programów wideo, przy czym dla dużej części z nich sieć jest głównym źródłem 

takich materiałów. Dlatego PlayMakers.tv dociera do swoich odbiorców w sposób (sieć, mobilne aplika-

cje, telefony smartphone i tablety) dla nich najbardziej odpowiedni i zarazem najczęściej używany. 
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Sieć emisyjna programów PlayMakers.tv tworzona jest przez najlepsze serwisy w swoich kategoriach 

tematycznych (m.in. Wirtualna Polska oraz uznane serwisy tematyczne, a także własny kanał w serwisie 

YouTube) oraz własną platformę emisyjną www.PlayMakers.tv oraz wybrane telewizje kablowe. 

 

 

II.3. SKŁAD ORGANÓW 

 

W imieniu Emitenta działają: 

a) Bogusław Tomasz Białoskórski – Prezes Zarządu, 

b) Krzysztof Augustyn – Wiceprezes Zarządu. 

 

Powyższe osoby stanowią pełen skład Zarządu Spółki. 

 

Do reprezentacji Emitenta uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo Wiceprezes Za-

rządu lub członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem. 

 

Spółka nie ustanowiła Prokurentów. 

 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą: 

a) Rafał Jujka (członek niezależny), 

b) Jacek Kotra (członek niezależny), 

c) Anna Ostaszkiewicz (członek niezależny), 

d) Marcin Równicki  (członek niezależny), 

e) Dawid Wójcicki  (członek niezależny). 

 

 

II.4. AKCJONARIAT 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu akcjonariuszami Emitenta są następujące osoby/podmioty: 

 

L.p. Akcjonariusz Liczba i seria akcji Udział w kapitale Udział w głosach 

1. Archimedeo sp. z o.o. w Warszawie 5.247.019 szt. 26,40 proc. 26,40 proc. 

2. Maria Górecka-Warchoł 2.396.507 szt. 12,06 proc. 12,06 proc. 

3. Andrzej Osiak 1.392.000 szt. 7,00 proc. 7,00 proc. 

4. Janusz Stolarski 1.356.611 szt. 6,83 proc. 6,83 proc. 

5. Pozostali 9.263.279 szt. 46,60 proc. 46,60 proc. 

 RAZEM 19.876.249 szt. 100,00 proc. 100,00 proc. 

http://www.playmakers.tv/
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II.5. ZATRUDNIENIE 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent zatrudnia pracowników w wymiarze 1 pełnego etatu. 

Spółka prowadzi stałą współpracę z dalszymi 15 osobami fizycznymi oraz 5 prawnymi (na zasadzie outso-

urcingu) na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych. Ponadto, w zależności od ilości i zakresu 

prowadzonych projektów, Emitent okresowo angażuje dodatkowych pracowników specjalistycznych na 

podstawie różnych umów cywilnoprawnych. 

 

 
III. DANE FINANSOWE 

 

III.1. UWAGI WSTĘPNE 

 

Emitent powstał w wyniku połączenia trzech spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których okresy 

obrachunkowe były rozbieżne w latach 2009-2011: 

 MediaBreakers sp. z o.o. w Zabrzu – od dnia 13 sierpnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku oraz 

od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 5 lipca 2011 roku, 

 PressTrix sp. z o.o. w Gliwicach – od dnia 21 października 2009 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku 

oraz od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 5 lipca 2011 roku, 

 PlayMakers sp. z o.o. w Warszawie – od dnia 05 sierpnia 2010 roku do dnia 5 lipca 2011 roku, 

a ich księgi rachunkowe zostały ostatecznie zamknięte w dniu 5 lipca 2011 roku. 

 

Księgi rachunkowe Emitenta w konsekwencji powyższego zostały otwarte dopiero w dniu 6 lipca 2011 

roku – zgodnie z ustawą o rachunkowości jest to dzień wpisu Emitenta do Rejestru Przedsiębiorców Kra-

jowego Rejestru Sądowego. Ponadto w procesie połączenia księgowego dokonano niezbędnych przesza-

cowań składników aktywów i pasywów oraz korekt wynikających ze wzajemnych należności i zobowiązań 

łączących się podmiotów. 

 

 

III.2. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU 

 

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, więc jej sprawozdanie finansowe nie podlega konsolidacji z innymi 

podmiotami. W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samo-

dzielne sprawozdania finansowe.  

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachun-

kowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami), przy założeniu kontynuowania działalności  
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gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie występowania 

okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności. Zarząd Spółki nie dzień sporzą-

dzenia raportu nie stwierdza istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla moż-

liwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego na skutek zamie-

rzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. 

 

Wartości niematerialne i prawne są to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa 

majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej uży-

teczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Wartości niematerialne i 

prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie. Stawki amortyzacyjne ustalone 

zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych i od-

zwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową 

przy zastosowaniu stawki 20%-50%. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od następnego miesiąca po przy-

jęciu wartości niematerialnych i prawnych do używania. 

 

Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, nie wyższych niż od cen ich sprzedaży 

netto na dzień bilansowy. W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości zapa-

sów stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową zapasów. Odpisy aktualizujące spo-

wodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne. 

 

Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowa-

niem ostrożności wyceny i wykazuje się w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). War-

tość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokona-

nie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczono do pozostałych kosztów 

operacyjnych i kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczył. 

 

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiary-

godnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów 

Spółki. Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Wyłączeniu z powyższej reguły pod-

legają zobowiązania finansowe, których zgodnie z umową uregulowanie następuje drogą wydania akty-

wów finansowych innych niż środki pieniężne lub drogą wymiany na instrumenty finansowe. 

 

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia długoterminowe, które dotyczą przyszłych 

okresów sprawozdawczych i trwają dłużej, niż 12 miesięcy od dnia bilansowego oraz krótkoterminowe, 

które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej, niż 12 miesięcy od dnia bilanso-

wego. Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu 

czasu lub wielkości świadczeń. 
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Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodob-

ne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności ze świad-

czeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa 

do oszacowania w sposób wiarygodny oraz z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością 

przyszłych świadczeń, możliwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycz-

nych lub na podstawie realizacji produkcji Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów nastę-

pują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczeń jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosz-

tów, z zachowaniem zasady ostrożności. 

 

Na dzień bilansowy kapitał akcyjny wykazuje się w wysokości określonej w Umowie Spółki i wpisanej w 

KRS. Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest: z podziału zysku, z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wy-

ceny, skutków uprzednio dokonanej w oparciu o odrębne przepisy wyceny wartości netto środków trwa-

łych zlikwidowanych lub zbytych w okresie sprawozdawczym. Przeznaczenie kapitału zapasowego określa 

Umowa Spółki. Pozostały kapitał rezerwowy tworzony jest i wykorzystywany w oparciu o postanowienia 

Umowy Spółki na imiennie określone cele. 

 

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nierozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do decyzji 

Zgromadzenia Akcjonariuszy, a także ewentualne skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów 

podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym. 

 

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści 

ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo 

zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia 

jego niedoboru w sposób inny, niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli. 

 

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym 

korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, 

albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub 

zwiększenia jego niedoboru w sposób inny, niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli. 

 

Na wynik finansowy netto składają się: 

1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (po-

średnio związanych z działalnością operacyjną jednostki), 

2. wynik operacji finansowych, 

3. wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza dzia-

łalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia). 
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III.3. BILANS EMITENTA 
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III.4. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA 

 

WARIANT PORÓWNAWCZY 
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III.5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA 

 

METODA POŚREDNIA 
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III.6. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA 
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III.7. KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW 
 

 

Początek roku 2014 i pierwszy kwartał pokazuje, że obrana na nowo droga i konsekwentnie wprowadza-

ne zmiany prowadzą do szybszej realizacji zamierzonych celów inwestycyjnych. 

 

 

 

Rentowność kapitału własnego poprawiła się w stosunku do pierwszego kwartału 2013 roku. Główny 

wpływ na ta sytuację ma rosnący wynik finansowy. Wskaźnik płynności powyżej 3 uspakaja możliwości 

regulowania bieżących zobowiązań oraz jest jednoczesnym sygnałem do poprawy w zakresie zarządzania 

majątkiem obrotowym, w szczególności w zakresie sprzedaży wyrobów gotowych. Strata w porównaniu 

do roku ubiegłego zmniejszyła się o 212 tys. co pozwala pozytywnie ocenić działalność organizacyjną i 

gospodarkę kosztami i zarządzanie zobowiązaniami spółki. 

 

Zdarzenia, które miały miejsce po zakończeniu pierwszego kwartału 2014:  W dniu 10 kwietnia 2014 

została zakończona subskrypcja akcji serii D, którą w całości objęła spółka Archimedeo Sp. z o.o. dokonu-

jąc konwersji udzielonych PlayMakers S.A. dotychczas pożyczek na łączną kwotę 325 tys. złotych. 

  

Należy zaznaczyć również, że prezes zarządu Bogusław Białoskórski udzielił spółce PlayMakers S.A. poży-

czek w wysokości 20 tys złotych i zamierza je poddać konwersji na akcje przy najbliższej emisji. 

Archimedeo sp. z o.o zamierza udzielić spółce PlayMakers S.A. w związku z procesem transformacji w 

fundusz portfelowy działający w sektorze TMT dalszych pożyczek i gwarancji finansowych, biorąc przy 
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tym pod uwagę plany rozwojowe spółek zależnych i powiązanych. W szcze-

gólności dotyczy to zaangażowania PlayMakers S.A. w spółkę zależną AudioFonica Sp. z o.o. w organizacji 

I spółkę powiązaną TiVla Sp. z o.o. w organizacji. 

 

Szczegóły zamierzeń w tym zakresie zostaną podane w osobnych komunikatach EBI. 

 

III.8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O REALIZACJI PROGNOZ 

 

Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Emitenta nie podawał do publicznej wiadomości prognoz 

wyników finansowych. 
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IV. DZIAŁALNOŚĆ I PLANY ROZWOJOWE 

 

IV.1. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI – DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ 

 

Aktywność spółki w pierwszym kwartale 2014 w ujęciu na projekty portfelowe i spółki portfelowe: 
 

1. AnimAction PlayMakers S.A. Sp.k. [PlayMakers S.A. występuje, jako komplementariusz i posiada 

jeden udział] 

o Sprzedaż usług z zakresu identyfikacji wizualnej oraz motion-graphics na poziomie 48 tys 

zł netto. 

 

2. PlayMakersTV Sp. z o.o. w organizacji została powołana 13.02.2014 

Kapitał zakładowy utworzonej Spółki wynosi 5 000,00 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości 

nominalnej 50,00 zł każdy. Udziały w kapitale zakładowym spółki PlayMakersTV Sp. z .o.o. w or-

ganizacji zostały objęte w następujący sposób: 

a) PlayMakers S.A. z siedzibą w Warszawie objęła 47 udziałów, o łącznej wartości 2350,00 zł. 

b) Archimedeo Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie objęła 43 udziałów o łącznej wartości 2150,00 zł 

c) pan Paweł Szewczyk objął 10 udziałów o łącznej wartości 500,00 zł 

 

Zarząd: 

Krzysztof Augustyn - Prezes Zarządu 

Bogusław Białoskórski - Wiceprezes Zarządu 

 

Przedmiotem działalności spółki PlayMakersTV Sp. z o.o. w organizacji będzie produkcja treści 

audiowizualnych oraz emisja programów telewizyjnych i filmów w formule video on demand i 

cloud tv. 

 

Działania 1Q2014: 

W związku ze zmianą strategii PlayMakers S.A., w pierwszym kwartale 2014 roku została wdro-

żona nowa wersji internetowej platformy emisyjnej pod adresem www.playmakers.tv, 

o Prace preprodukcyjne związane z przygotowaniem do ciągłej produkcji kolejnych forma-

tów TV i przeniesieniem zorganizowanej działalności do spółki zależnej PlayMakersTV Sp. 

z o.o. w organizacji 

o Nawiązanie współpracy dotyczącej obecności platformy PlayMakersTV , jako patrona 

medialnego imprez DigUP 2014 oraz Pixel Heaven 2014, 

o Nawiązanie stałej współpracy z Muzeum Historii Komputerów i Informatyki  

o Negocjacje z operatorami telewizji kablowych dotyczących stworzenia dedykowanego 

bloku tematycznego „Gamblet”, w skład którego miałby wchodzić programy o tematyce 

gier wideo i filmowej w odniesieniu do planów stworzenia spółki celowej produkującej 

treści audiowizualne i działającej jako spółka PlayMakers.TV sp. z o.o. 

 

http://www.playmakers.tv/
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3. AudioFonica Sp. z o.o. w organizacji została powołana 13.02.2014 

Kapitał zakładowy utworzonej Spółki wynosi 5 000,00 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości 

nominalnej 50,00 zł każdy. Udziały w kapitale zakładowym spółki AudiFonica Sp. z .o.o. w organi-

zacji zostały objęte w następujący sposób: 

a) PlayMakers S.A. z siedzibą w Warszawie objęła 40 udziałów, o łącznej wartości 2000,00 zł. 

b) pan Rafał Jujka objął 35 udziałów o łącznej wartości 1750,00 zł 

c) pan Paweł Szewczyk objął 25 udziałów o łącznej wartości 1250,00 zł 

Zarząd: 

Rafał Jujka - Prezes Zarządu 

Bogusław Białoskórski - Wiceprezes Zarządu 

 

Przedmiotem działalności spółki AudioFonica Sp. z o.o. w organizacji będzie produkcja audioboo-

ków, audio seriali oraz stworzenie własnej aplikacji do strumieniowego korzystania z usług audio. 

 

Działania 1Q2014: 

o Prace nad opracowaniem projektu platformy cyfrowej dystrybucji treści audio dla nowo-

tworzonej spółki portfelowej AudioFonica sp. z o.o., wraz z pracami wdrożeniowymi, 

o Opracowanie planu biznesowego dla spółki portfelowej AudioFonica Sp. z o.o. w zakresie 

świadczenia usług produkcji oraz dystrybucji treści audio, 

o Rozpoczęcie produkcji audiobooka w klimacie postapokaliptycznym z cyklu Stalker, 

o Rozpoczęcie produkcji audiobooka w klimacie orientalnego fantasy  z cyklu Miecz i chry-

zantema, 

o Prace projektowe nad  aplikacją do strumieniowego korzystania z usług audio – AudioSt-

reamer do wykorzystania w serwisach Audio on Demand 

o Wdrożenie serwisu internetowego www.audiofonica.pl 

o Rozpoczęcie kontraktacji sprzedaży hurtowej B2B dla systemu dystrybucji audio preinsta-

lowanej w samochodach osobowych 

 

4. GigaSpeed Sp. z o.o. w organizacji została powołana 25.02.2014 

Kapitał zakładowy utworzonej Spółki wynosi 5 000,00 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości 

nominalnej 50,00 zł każdy. Udziały w kapitale zakładowym spółki GigaSpeed Sp. z .o.o. w organi-

zacji zostały objęte w następujący sposób: 

a) Archimedeo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie objęła 70 udziałów, o łącznej wartości 3500,00 

zł. 

b) PlayMakers S.A. z siedzibą w Warszawie objęła 30 udziałów o łącznej wartości 1500,00 zł 

Zarząd: 

Bogusław Białoskórski – Prezes Zarządu 

 

Przedmiotem działalności spółki GigaSpeed Sp. z o.o. w organizacji będzie działalność polegająca 

na świadczeniu usług informatycznych i marketingowych dla sektora lokalnych dostawców usług 

http://www.audiofonica.pl/
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internetowych oraz wspomaganie procesów konsolidacyjnych. 

 

5. TiVla Sp. z o.o. w organizacji została powołana 25.02.2014 

Kapitał zakładowy utworzonej Spółki wynosi 5 000,00 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości 

nominalnej 50,00 zł każdy. Udziały w kapitale zakładowym spółki PlayMakersTV Sp. z .o.o. w or-

ganizacji zostały objęte w następujący sposób: 

a) Archimedeo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie objęła 70 udziałów, o łącznej wartości 3500,00 

zł. 

b) PlayMakers S.A. z siedzibą w Warszawie objęła 30 udziałów o łącznej wartości 1500,00 zł 

 

Przedmiotem działalności spółki TiVla Sp. z o.o. w organizacji będzie dystrybucja treści audiowi-

zualnych oraz emisja programów telewizyjnych i filmów w formule Cloud TV oraz wprowadzenie 

na polski rynek innowacyjnego urządzenia typu set top box i świadczenie przy jego pomocy sze-

rokiego wachlarza usług dodanych. 

 

Działania 1Q2014: 

o Negocjacje z partnerem zagranicznym dotyczące współpracy przy wdrożeniu nowej usłu-

gi cyfrowej dystrybucji treści na bazie polskiej infrastruktury światłowodowej, szczegó-

łowe informacje zostaną podane z końcem II kwartału 2014 w odrębnym komunikacie 

EBI, 

o Stworzenie planu biznesowego telewizyjnej usługi OTT (Over-The-Top) na rynek polski, 

o Negocjacje z partnerami zagranicznymi w zakresie integracji oprogramowania do realiza-

cji usługi telewizyjnej w formule OTT, 

o Negocjacje z partnerem zagranicznym dotyczące wprowadzenia do Polski najnowszych 

urządzeń typu set top box wraz dwustronnym, żyroskopowym pilotem. Rozwiązanie bę-

dzie wykorzystywało platformę działającą na bazie systemu Android, 

o Stworzenie projektu infrastruktury CDN (Content Delivery Network) dedykowanej usłu-

dze transmisji telewizji linearnej oraz w formule VoD do abonentów końcowych, 

o Rozpoczęcie procesu akwizycji kapitału dla fazy seed w wysokości 250 tys. złotych, 

o Pozyskanie partnera w postaci Grupy Inicjatywnej ISP działającej w ramach KIKE (Krajo-

wej Izby Komunikacji Ethernetowej [K3, MultpiPlay Sp. z o.o.; eFuzja Sp. z o.o.] 

o Pozyskanie partnera posiadającego autorskie rozwiązania z zakresu Content Delivery - 

firmy Sky Technologies sp. z o.o. 

o Rozpoczęcie prac integracyjnych oraz wdrożeniowych 

 

6. Projekt portfelowy MediaOutSiders 

Planowana spółka z o.o. pod firmą MediaOutSiders zostanie powołana do końca drugiego kwar-

tału po przeprowadzeniu testów dotyczących oprogramowania działającego na wysoce rozwinię-

tych rynkach telewizyjnych. PlayMakers SA planuje pozyskać partnera zagranicznego do przed-

sięwzięcia, z którym prowadzi zaawansowane prace przygotowawcze od lutego 2014 roku; 

szczegółowe informacje zostaną podane z końcem II kwartału 2014 w odrębnym komunikacie EBI 



 

 
18 

 

o Opracowanie planu biznesowego dla brokera reklam Out-Of-

Home i stworzenie materiałów roboczych dla nowo tworzonej spółki celowej, 

 

7. Prace nad strategią modyfikującą działalność PlayMakers S.A. i przekształcenie PlayMakers S.A. w 

fundusz z sektora TMT; NZWA w 25.02.2014 zaakceptowało zmiany zmierzające w kierunku za-

proponowany przez Zarząd 

 

 

 

IV.2. PLANY ROZWOJOWE SPÓŁKI NA 2014 ROK 

 

Wybrane plany rozwojowe Emitenta na rok 2014 są związane z wdrażaną nową strategią, która szerzej 

zostanie przedstawiona w osobnym dokumencie opisującym przekształcenia i plany na lata 2014-2016, 

przedstawiają się następująco:  

 

 zawarcie umów przychodowych w zakresie wybranych programów telewizyjnych i bloków tema-

tycznych produkowanych przez spółkę, co już zostało rozpoczęte świadczeniem usług informa-

cyjnych dla operatorów sieci typu digital signage, 

 kontynuowanie rozwoju internetowej platformy emisyjnej PlayMakers.tv w ramach samodzielnie 

działającej spółki zależnej pod firmą PlayMakersTV sp z o.o.   

 kontynuowanie prac związanych z komercjalizacją rynku sportów elektronicznych – w oparciu o 

infrastrukturę kinową, w powiązaniu z wykorzystaniem potencjału przychodowego związanego z 

produkowanymi przez spółkę programami telewizyjnymi i współpracą z operatorem nowej mię-

dzynarodowej platformy emisyjnej dostępnej za pośrednictwem urządzeń typu set-top-box; pla-

nowany start przełom III i IV kwartału 2014, 

 kontynuowanie prac związanych z produkcją i rozwijaniem oraz emitowaniem programów tele-

wizyjnych, tak w warstwie merytorycznej, jak i technologicznej oraz tworzeniem nowych forma-

tów – seria programów filmowych do emisji w sieciach kablowych w II i III kwartale 2014 oraz w 

ramach platformy OTT, 

 prace preprodukcyjne związane z uplasowaniem bloku tematycznego utworzonego z programów 

telewizyjnych produkowanych przez spółkę w dostępnych na rynku krajowym telewizorach no-

wej generacji, tzw. SmartTV oraz w rozwijanych przez producentów systemach dystrybucji cy-

frowej urządzeń oraz konsol do gier wideo, 

 prace przygotowawcze związane z powołaniem spółki celowej (dystrybucyjnej) integrującej 

wszelkiego rodzaju reklamy występujące na nośnikach typu out-of-home w jednej ofercie; Play-

Makers S.A. będzie posiadaczem minimum 30% udziałów w nowym podmiocie, który ukonstytu-

owany zostanie do końca II kwartału 2014 roku, 

 prace przygotowawcze związane z wejściem inwestora finansowego i emisją akcji serii E w III 

kwartale 2014 roku, 
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 uporządkowanie dotychczasowych projektów i zgromadzonych war-

tości niematerialnych w segmenty biznesowe i spółki projektowe z udziałem stabilnych podmio-

tów branżowych i modyfikacja funkcjonowania PlayMakers SA w fundusz spółek portfelowych z 

sektora TMT działających we wzrostowych niszach rynkowych, jak ma to miejscu w przypadku 

nowo tworzonej spółki AudioFonica Sp. z o.o. specjalizującej się w produkcji audiobooków i audio 

seriali. 

 

W spółkach projektowych PlayMakers S.A. będzie obejmowała nie mniej niż 30% kapitału, dostarczając 

aktywa w postaci wartości prawnych i niematerialnych, w tym formatów telewizyjnych, oprogramowania 

i know-how. Spółki celowe, które są planowane do końca II kwartału 2014 roku obejmują: 

 

 spółkę zajmującą się sprzedażą reklamy out-of-home i innymi rodzajami nowatorskich form re-

klamowych w tym reklam typu mobile z minimalny udziałem PlayMakers S.A. na poziomie 30%; 

spółka będzie działała, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą MediaOutSiders 

 

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie będą na bieżąco przedstawione w osobnych komunika-

tach i dokumentach szczegółowych wraz harmonogramem działań i prezentacją celów nowych podmio-

tów publikowanych również na stronach poszczególnych spółek portfelowych. 

 

W trwającym obecnie procesie ofertowania i negocjacji Emitent przywiązuje szczególną wagę do współ-

pracy z niekodowanymi stacjami telewizyjnymi nadającymi w ramach publicznego multipleksu naziemnej 

telewizji cyfrowej oraz konsolidującego się środowiska dostawców technologii szerokopasmowego inter-

netu, a także zacieśnianiem współpracy z dotychczasowymi partnerami – sieciami kablowymi i lokalnymi 

liderami ISP (Internet Service Providers) w ramach Grupy Incjatywnej ISP, z którą spółka portfelowa TiVla 

Sp. z o.o w organizacji rozpoczęła współpracę. 

 

Spółki powiązane - to jest TiVla Spółka z o.o. w organizacji i GigaSpeed Sp. z o.o. w organizacji - nadal 

będą kontynuowały prace przygotowawcze zmierzające do pełnej współpracy z firmami technologiczny-

mi z zagranicy w szczególności firmami izraelskimi dostarczającymi wysokiej klasy rozwiązania zakresu 

OTT I CloudTV. Więcej informacji na ten temat zostanie podanych w odpowiednich komunikatach EBI 

oraz na stronach spółek zależnych i powiązanych. 
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V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O RZETELNOŚCI 

 

Zarząd PlayMakers S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy niniejszy ra-

port kwartalny (w tym zaprezentowane dane finansowe) został sporządzony zgodnie z przepisami obo-

wiązującymi Emitenta oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i 

finansową PlayMakers S.A. oraz jej wynik finansowy. 

 


