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I. PISMO ZARZĄDU 
 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

  

Przedstawiamy Państwu pełny, zaudytowany Raport Roczny za rok obrotowy 2014.   

Dla 11 bit studios 2014 r. był rekordowy w historii. W tym okresie przychody Spółki ze sprzedaży, na 
poziomie jednostkowym, wyniosły prawie 17,68 mln zł, czyli były o blisko 210 proc. większe niż rok 
wcześniej gdy sięgnęły niespełna 5,71 mln zł. Zysk netto zamknął się kwotą prawie 9,24 mln zł co 
oznaczało wzrost o ponad 810 proc. Dla porównania, w 2013 r. zarobek w tej pozycji wynosił 
niespełna 1,01 mln zł. Rok 2014 był zatem już czwartym rokiem z rzędu, który Spółka zakończyła 
pozytywnym wynikiem netto. Na koniec grudnia 2014 r. Spółka miała na kontach 7,64 mln zł 

środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych czyli ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. 

Skokowa poprawa wyników finansowych w 2014 r. to efekt sukcesu rynkowego, który odniosła nasza 
ostatnia gra, czyli This War of Mine. Tytuł, w wersji na komputery PC (z systemami Windows, iOS i 

Linux), zadebiutował 14 listopada. Przychody z jego sprzedaży już po dwóch dniach od premiery 
pokryły koszy produkcji. Gra pokazująca wojnę oczami cywila, którego zadaniem jest przetrwać w 
oblężonym mieście, przez długi czas zajmowała pierwsze miejsca bestsellerów najpopularniejszych 
serwisów sprzedających gry komputerowe w wersji cyfrowej, w tym Steam. Zdobyła też szereg 

nagród w tym prestiżową Independent Games Festival, w kategorii Audience Award. This War of 
Mine nadal cieszy się dużym zainteresowaniem graczy. W lipcu br. Spółka planuje premierę tytułu w 
wersji na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi iOS i Android. 

Oprócz This War of Mine Spółka w 2014 r. wypuściła na rynek także grę Anomaly Defenders, 
klasyczną pozycję typu tower defence zamykająca historię opowiedzianą w całej serii Anomaly. 
Wersja na komputery PC zadebiutowała w maju. We wrześniu miała miejsce premiera gry w wersji 

na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi iOS i Android. W tym samym miesiącu na rynek 
trafia też gra Anomaly 2 w wersji na konsolę Sony PlayStation 4.  

W 2014 r. Spółka kontynuowała też prace nad dwoma przedsięwzięciami, które pozwolą jej na 
dywersyfikację źródeł przychodów i sprawią, że jej oferta będzie kompletna (od developmentu gier, 
poprzez ich wydawanie po dystrybucję). 11 bit launchpad, którego działalność polega na wydawaniu 

tytułów innych, niezależnych producentów (Spółka udziela im wsparcia finansowego, koncepcyjnego, 
technologicznego oraz promocyjnego na każdym etapie produkcji i sprzedaży gry) ma już za sobą 

pierwszą premierę. Spacecom spotkał się z pozytywnym odbiorem rynku i zapewnił Spółce i 
producentowi niewielkie zyski. 11 bit launchpad pracuje nad dwoma kolejnymi projektami tego typu.  

Games Republic, platforma dystrybucji produktów cyfrowych (wzbogacona o model afiliacyjny), 
systematycznie poszerza katalog produktów, który liczy już ponad 700 pozycji. Serwis rozwija się 
zgodnie z planem i w pierwszym roku działalności zanotował 80 tys. EUR przychodów. 

Dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli i serdecznie zapraszamy do zapoznania się z 
Raportem Rocznym za 2014 r. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Grzegorz Miechowski      Bartosz Brzostek      Przemysław Marszał    Michał Drozdowski  

        Prezes Zarządu          Członek Zarządu        Członek Zarządu         Członek Zarządu 
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II. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE 
PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI 
 

 

 

Wybrane dane finansowe  

z Rachunku Zysku i Strat 

PLN EUR PLN 

 

EUR 

  

01.01.2014 

- 

31.12.2014 

01.01.2014 

- 

31.12.2014 

01.01.2013 

- 

31.12.2013 

01.01.2013 

- 

31.12.2013 

Przychody netto ze sprzedaży i 

zrównane z nimi 
17 678 090,02 4 224 660,06 5 708 575,28 1 355 634,12 

Zysk/strata ze sprzedaży 11 413 168,44 2 727 486,78 1 352 482,37 321 178,43 

Zysk/strata na działalności 

operacyjnej 
11 244 146,62 2 687 094,42 1 393 800,24 330 990,32 

Amortyzacja 287 359,99 68 672,48 195 884,59 46 517,36 

EBITDA* 11 531 506,61 2 755 766,90 1 589 684,83 377 507,68 

Zysk brutto na działalności 

gospodarczej 
11 426 698,36 2 730 720,12 1 284 241,65 304 973,08 

Zysk brutto 11 426 698,36 2 730 720,12 1 284 241,65 304 973,08 

Zysk netto 9 235 663,36 2 207 112,76 1 008 366,65 239 460,14 

*EBITDA = Zysk na działalności operacyjnej powiększony o Amortyzację 

 

Wybrane dane finansowe  

z Bilansu 

PLN EUR PLN EUR 

31.12.2014 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 

Aktywa trwałe 1 745 563,16 409 535,50 589 514,42 142 147,57 

Rzeczowe aktywa trwałe 103 579,73 24 301,37 63 108,84 15 217,22 

Należności długoterminowe 51 660,00 12 120,22 51 660,00 12 456,60 

Aktywa obrotowe 19 770 293,54 4 638 409,67 8 123 154,38 1 958 708,14 

Należności krótkoterminowe 7 252 413,68 1 701 525,86 916 629,25   221 023,64 

Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne 
7 643 991,93 1 793 396,04 3 740 966,94 902 046,43 

Kapitał własny 17 004 821,95 3 989 588,24 7 922 298,39 1 910 276,43 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 2 127 772,34 499 207,55 284 096,64 68 503,24 
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III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 11 BIT STUDIOS S.A. ZA ROK 
2014 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

6 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

7 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

8 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

9 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

10 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

11 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

12 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

13 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

14 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

15 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

16 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

17 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

18 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

19 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

20 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

21 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

22 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

23 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

24 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

25 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

26 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

27 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

28 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

29 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

30 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

31 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

32 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

33 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

34 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

35 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

36 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

37 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

38 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

39 

 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

40 

IV. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 
2014. 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

41 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

42 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

43 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

44 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

45 



RAPORT ROCZNY 2014 ROK 
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 

46 

 

 

V. INFORMACJE NA TEMAT CZYNNIKÓW RYZYKA ZWIĄZANYCH Z 
DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ 11 BIT STUDIOS S.A. 

 

Ryzyko zróżnicowanego i nieprzewidywalnego popytu na poszczególne produkty Spółki 

 

Prace nad poszczególnymi produktami Spółki trwają, zależnie od wielkości projektu, zazwyczaj 

pomiędzy 12 a 24 miesiące. Sukces rynkowy danego produktu mierzony wielkością popytu i 

przychodami z jego sprzedaży pozwala Spółce na pokrycie poniesionych wydatków przy procesie 

produkcji gry i przynosi ewentualne zyski. Wielkość zainteresowania danym produktem i w 

konsekwencji wysokość przychodów z jego sprzedaży zależy w dużej mierze od zmiennych gustów 

konsumentów, trudnych do przewidzenia tendencji na rynku gier oraz istniejących produktów 

konkurencyjnych. Istnieje więc ryzyko tzw. „nietrafionego” produktu, tj. produktu, którego zakupem 

potencjalni klienci nie będą zainteresowani, gdyż nie będzie odpowiadał ich preferencjom. Przyczyną 

może być niska jakość produktu lub błędne jego zaadresowanie do klientów. 

Z tego powodu Spółka nie jest w stanie w momencie premiery nowego produktu przewidzieć reakcji 

odbiorców i w konsekwencji ze znacznym prawdopodobieństwem zdefiniować oczekiwanej wysokości 

przychodów. 

 

Ryzyko związane z możliwymi opóźnieniami w produkcji gier 

 

Proces produkcji gry wideo jest procesem wieloetapowym, czego następstwem jest ryzyko opóźnień 

poszczególnych faz i całego projektu. Poszczególne fazy procesu produkcji następują kolejno po 

sobie i są uzależnione od wyników bądź całkowitego ukończenia faz poprzednich.  Część etapów 

procesu produkcji jest zależna wyłącznie od zespołu, część natomiast zależy od podmiotów 

zewnętrznych – kooperantów, partnerów, licencjodawców. Zarząd ma ograniczony wpływ na 

terminowość działań innych podmiotów, od których uzależniony jest proces produkcji gry. Również 

możliwe są opóźnienia w pracy samych zespołów projektowych w wyniku nieprzewidzianych 

trudności w pracy nad wymagającym produktem, jakim jest gra wideo. 

Opóźnienie terminów zakończenia produkcji gier wideo może mieć negatywny wpływ na osiągnięcie 

przez Spółkę prognozowanych wyników finansowych w danym okresie rozrachunkowym i stabilność 

finansową na wczesnym etapie rozwoju, gdy Spółka nie stworzyła jeszcze wielu produktów. 

Jednocześnie opóźnienie w terminie premiery gry jest do pewnego stopnia formą promocji produktu 

gdyż wpływa na wzrost zainteresowania odbiorców oczekujących na produkt. 

 

Ryzyko związane z wymaganą akceptacją projektu przez producenta platformy zamkniętej 

 

Specyfika działalności Spółki sprawia, że jednym z kanałów dystrybucji tworzonych produktów, tj. 

gier do dystrybucji elektronicznej są platformy zamknięte. 11 bit studios tworzy gry na platformy 

zamknięte takich producentów jak Sony czy Microsoft. Wspomniani producenci zastrzegają sobie 

prawo do weryfikacji produktu, którego wprowadzenie jest planowane na daną platformę. W 

konsekwencji, Spółka ponosi ryzyko braku akceptacji przez danego producenta platformy zamkniętej 

produktu, który stworzył. 
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Ryzyko związane z kluczowymi pracownikami Spółki 

 

Spóła jest podmiotem gospodarczym o stosunkowo niewielkich rozmiarach, w szczególności w 

zakresie struktury zatrudnienia na stanowiskach (kierowniczych) menadżerskich i specjalistycznych. 

Większość zadań w szczególności z zakresu współpracy handlowej z kontrahentami wykonują 

poszczególne osoby. Najwyżej wykwalifikowaną kadrę menadżerską stanowią jego założyciele. 

Ewentualna utrata kluczowych pracowników, którzy mają największą wiedzę i doświadczenie w 

zakresie zarządzania i działalności operacyjnej mogłaby w krótkim okresie spowodować pogorszenie 

jakości i terminowości świadczonych usług. W przypadku utrzymania się takiego stanu w średnim i 

dłuższym okresie mogłoby to skutkować obniżeniem planowanych zysków. Działalność Spółki polega 

na tworzeniu gier komputerowych. Jakość usług i tworzonych produktów uzależniona jest od 

doświadczenia i umiejętności wykonujących je pracowników. Utrata pracowników łączy się z 

koniecznością rekrutacji, przeszkolenia i przygotowania nowych osób do pracy. 

W umowach o pracę zawartych z pracownikami nie ma klauzul dotyczących zakazu świadczenia 

usług na rzecz kontrahentów oraz innych podmiotów po zakończeniu świadczenia stosunku pracy. 

 

Ryzyko związane z trudnościami w pozyskiwaniu doświadczonych pracowników 

 

System edukacji w Polsce jedynie w bardzo ograniczonym zakresie przygotowuje absolwentów szkół 

wyższych do zawodu twórcy gier wideo, w efekcie na lokalnym rynku pracy liczba wykwalifikowanych 

i doświadczonych pracowników z omawianej branży jest niewielka. W związku z tym Spółka staje 

przed wyzwaniem znalezienia specjalistów odpowiadających jego wymaganiom. Powyższe ryzyko 

dotyczy braku wykwalifikowanych pracowników w liczbie odpowiadającej potrzebom dynamicznie 

rozwijającej się Spółki.  

 

Ryzyko związane z zawartymi umowami licencyjnymi 

 

Spółka w związku z charakterystyką prowadzonej działalności gospodarczej zawarła szereg umów 

licencyjnych dotyczących wykorzystania określonego oprogramowania, niezbędnego w toku 

prowadzonej przez niego działalności. Umowy te nie były zawierane według jednego wzorca, lecz 

zgodnie z wzorcami stosowanymi przez licencjodawców. Umowy licencyjne zawierają w niektórych 

przypadkach krótkie okresy wypowiedzenia. Ponadto w wielu wypadkach licencjodawcy uprawnieni 

są do rozwiązania jej bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, tj. ze skutkiem 

natychmiastowym. Czasami zawarte umowy licencyjne nie uprawniają Spółki do rozprowadzania 

stworzonego przez nią programu komputerowego w zakresie prowadzonej przez siebie działalności 

gospodarczej we własnym imieniu. Na gruncie prawa polskiego w zakresie korzystania przez Spółkę 

z oprogramowania udostępnionego przez licencjodawców zastosowanie znajdą przepisy ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90, poz. 631 z 2006 r. 

t.j.). Ponadto większość umów jako prawo właściwe dla stosunków prawnych powstałych na tle danej 

umowy przewidują prawo inne niż polskie, co w sposób istotny uniemożliwia dokonanie prawidłowej 

oceny zobowiązań wynikających wobec Spółki z tytułu zawartych umów i zakresu jego 

odpowiedzialności.  
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Ryzyko związane z rozpoczęciem i prowadzeniem elektronicznej platformy globalnej 

dystrybucji gier wideo 

8 kwietnia 2014 r. 11 bit studios powołała spółkę zależną Games Republic Limited, z siedzibą na 

Malcie, której podstawowym biznesem jest prowadzenie elektronicznej platformy globalnej 

dystrybucji gier wideo. Celem uruchomienia globalnej platformy dystrybucji jest znaczące 

zwiększenie skali działalności Spółki w kolejnych latach oraz dywersyfikacja źródeł przychodów przy 

wykorzystaniu aktualnych trendów rynku gier wideo dotyczących między innymi rozwoju 

transmitowania i publikowania treści związanych z grami wideo oraz zwiększającej się podaży gier od 

małych i średnich producentów i wydawców.  

Rynek dystrybucji cyfrowych gier zdominowany jest z jednej strony przez ogólnoświatową platformę 

Steam, która według niektórych szacunków ma ponad 85 proc. światowego rynku obrotu cyfrowymi 

grami, z drugiej przez platformy sprzedażowe, które oferują cyfrowe gry nieznanego pochodzenia, 

zwykle sprzedawane sobie nawzajem przez samych użytkowników tych platform. W związku z tym 

platforma Games Republic Limited musi cechować się unikatowymi korzyściami, niedostępnymi 

nigdzie indziej. To ryzyko platforma planuje zaadresować poprzez wprowadzenie unikatowego 

systemu zniżek na produkty oraz podniesienie tak zwanego discoverability (świadomości istnienia) 

produktów dostępnych w platformie przy jednoczesnym zachowaniu pewności źródła cyfrowych gier, 

oferowanych przez platformę. Obie funkcjonalności będą iterowane i testowane na użytkownikach 

przy zachowaniu analitycznego podejścia do badanych rezultatów. 

Platforma Games Republic Limited dysponuje katalogiem produktów, na sprzedaż których udzielone 

zostały licencje przez licencjodawców. Popyt na te produkty zależy od trendów rynkowych, w 

szczególności przecen, w jakich produkty te są dostępne. Wielkość popytu na te produkty w dużej 

mierze zależy od  zmiennych gustów konsumentów oraz trudno przewidywalnych trendów na rynku 

gier komputerowych. Dodatkowo kluczowym czynnikiem dla decyzji konsumentów jest cena, co 

sprawia, że zależność obrotów platformy od oferowanych obniżek jest coraz silniejsza. W 

długofalowym ujęciu oznacza to dążenie ceny każdego oferowanego produktu do zera. 

Platforma Games Republic Limited obraca produktami, na które każdorazowo udzielone zostały 

licencje przez podmioty, które mogą licencje te wycofać z zachowaniem (zwykle krótkiego) okresu 

wypowiedzenia. W związku z tym istnieje ryzyko zubożenia portfolio platformy w wypadku decyzji 

licencjodawców o wycofaniu swoich produktów z platformy lub też opóźnianiu ich wprowadzania do 

platformy w chwili ich premiery, jak również w chwili oferowania istotnych zniżek w platformie Steam 

oraz innych platformach zniżkowych. Platforma Games Republic Limited nie ma wpływu na politykę 

sprzedażową licencjodawców, która stanowi istotny i niezależny od platformy czynnik ryzyka jej 

działania. 

 

Ryzyko związane z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności wydawniczej 

W marcu 2013 r. powstał nowy dział wydawniczy o nazwie 11 bit launchpad. Celem powołania 

nowego działu jest produkcja oraz dystrybucja gier wideo niezależnych, wyprodukowanych przez 11 

bit studios lub developerów zewnętrznych z Polski, jak i z zagranicy. Podjęcie przez Spółkę 

wspomnianej działalności może wiązać się wystąpieniem określonych ryzyk: 

- Ryzyko braku atrakcyjnych tytułów do pozyskania przez wydawnictwo 

Podaż atrakcyjnych projektów zewnętrznych jest ograniczona. Może się zdarzyć sytuacja, w której 

przez dłuższy czas Spóła nie będzie mógła znaleźć produktu, który będzie spełniał wszystkie 

oczekiwania. 
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- Ryzyko silnej konkurencji ze strony innych wydawców  

W bezpośrednim otoczeniu konkurencyjnym Spółki znajduje się co najmniej kilka firm poszukujących 

podobnych produktów, spełniających te same kryteria oceny. Przy ograniczonej podaży atrakcyjnych 

projektów tym trudniej jest wyróżnić się na tle konkurencji i zaoferować developerowi coś 

unikalnego.  

- Ryzyko związane z rosnącą konkurencją na rynku gier 

Nagłaśniane w ostatnim czasie sukcesy developerów gier zainspirowały wielu nowych twórców 

skutkując modą na tworzenie gier komputerowych. Od kilku lat Spółka obserwuje rosnącą ilość 

studentów kierunków związanych z grami oraz rosnącą ilość różnej skali studiów developerskich 

zajmujących się tworzeniem gier. Na skutek niniejszych czynników z roku na rok wzrasta ilość 

nowych gier dystrybuowanych w najpopularniejszych kanałach, a co za tym idzie rośnie ilość 

konkurentów działających na rynku. 

- Ryzyko związane ze skopiowaniem realizowanego przez Spółkę pomysłu na grę lub wejścia na 

rynek produktu o podobnych cechach 

Istnieje ryzyko, iż realizowany przez Spółkę pomysł na grę zostanie zrealizowany nieco wcześniej 

przez podmiot konkurencyjny. Pojawienie się na rynku gry podobnej skutkować możne znaczącym 

spadkiem zainteresowania naszym produktem lub oskarżenia nas o kopiowanie. 

- Ryzyko pominięcia znaczących trendów rynkowych 

Rynek gier zmienia się dynamicznie. Pojawiają się nowe trendy technologiczne. VR (Virtual Reality) 

to jeden z przykładów. Zbyt późne zauważenie trendu oraz niedostosowanie się do niego może 

skutkować stratami związanymi ze sprzedażą niemodnych produktów. 

- Ryzyko związane ze wzrostem ceny oprogramowania wykorzystywanego do tworzenia gier 

Zmniejszenie dostępności (na skutek zmiany polityki cenowej lub z innych powodów) popularnych 

silników 3d wykorzystywanych do tworzenia niezależnych gier spowodować może skomplikowanie 

procesu wytwórczego oraz pośrednio wydłużenie czasu wymaganego na stworzenie gry, co 

skutkować będzie ograniczeniem ilości powstających projektów. 

- Ryzyko związane ze wzrostem środków niezbędnych do stworzenia produktów mających szansę na 

odniesienie sukcesu rynkowego 

Rosnąca moc obliczeniowa urządzeń mobilnych, konsol oraz komputerów umożliwia tworzenie gier 

coraz bardziej skomplikowanych o bardziej szczegółowej grafice, zaawansowanej symulacji fizyki, 

rozbudowanych algorytmach sztucznej inteligencji, itp. Chcąc wypuszczać na rynek atrakcyjne 

produkty Spóła może być zmuszona do dostarczania użytkownikom powyższych rozwiązań w 

oczekiwanej przez nich jakości, co spowoduje wydłużenie się czasu wymaganego na stworzeni gry 

i/lub budżetu wymaganego do jej stworzenia. 

- Ryzyko związane z rosnącą popularnością portali crowd-sourcingowych oraz self-publishingiem 

Na skutek rosnącej popularności portali crowd sourcingowych możę spadać zainteresowanie 

usługami wydawniczymi, których jedną z ważniejszych wartości było finansowanie lub 

współfinansowanie produkcji. Największe szanse na sukces w kampanii crowd sourcingowej mają 

projekty o dużym potencjale rynkowym a więc takie, które są interesujące również z perspektywy 

działalności wydawniczej. Powoduje to utratę wielu potencjalnie dochodowych projektów. 

- Rosnąca ilość podmiotów świadczących usługi wydawnicze dla małych i średnich developerów 
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Wzrost ilości firm oferujących usługi wydawnicze polegające na dofinansowywaniu produkcji oraz 

wsparciu działań marketingowych skutkować może spadkiem cen/prowizji pobieranych za usługi 

wydawnicze oraz trudnościami w pozyskiwaniu nowych projektów. 

- Ryzyko ograniczenia skuteczności działań PR-owych 

Malejący zasięg mediów branżowych może znacząco ograniczyć skuteczność działań PR-owych oraz 

uniemożliwić wykorzystywanie dotychczasowego know-how. W takiej sytuacji, aby skutecznie 

informować potencjalnych odbiorców o ofercie Spółka może być zmuszona do podejmowania 

kosztownych działań promocyjnych. 

 

Ryzyko zmienności kursów walutowych 

 

Z tytułu prowadzonej działalności Spółka narażony jest również na ryzyko zmienności kursów 

walutowych. Według założeń strategicznych Zarządu sprzedaż produktów skierowana jest na rynki 

zagraniczne (Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, Wielka Brytania), więc dominującymi walutami 

rozliczeniowymi w transakcjach zagranicznych są: dolar amerykański (udział 80-90%) i euro (udział 

20–10%). W rezultacie, wartość przychodów Spółki jest ujemnie skorelowana z wartością polskiej 

waluty. 

Wraz z umacnianiem się polskiego złotego obniżeniu może ulec poziom generowanych przychodów 

ze sprzedaży gier komputerowych w przeliczeniu na PLN. 

 

Ryzyko związane z rynkiem kapitałowym 

 

Ryzyko  związane jest z zawieszeniem notowań lub wykluczeniem akcji do obrotu  a także karami 

administracyjnymi nakładanymi przez KNF oraz płynnością akcji.  
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VI. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU  

 

 

Zarząd Spółki 11 bit studios S.A. (zwana dalej Spółką) oświadcza, że wedle jego najlepszej 

wiedzy roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 sporządzone zostały zgodnie z 

przepisami obowiązującymi Spółkę oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 

sytuację majątkową i finansową 11 bit studios S.A. oraz jej wynik finansowy, a także Sprawozdanie 

Zarządu z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych 

zagrożeń i ryzyk. 

 

 

W imieniu Zarządu Spółki: 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grzegorz Miechowski      Bartosz Brzostek      Przemysław Marszał    Michał Drozdowski  

      Prezes Zarządu          Członek Zarządu        Członek Zarządu         Członek Zarządu 

 

 

 

 

Zarząd spółki 11 bit studios S.A. (zwana dalej Spółką) oświadcza, że podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych tj. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z 

siedzibą w Warszawie, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014, został 

wybrany zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Zarząd oświadcza, iż biegły rewident dokonujący 

badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014 spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i 

niezależnej opinii o badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego. 

 

 

W imieniu Zarządu Spółki: 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grzegorz Miechowski      Bartosz Brzostek      Przemysław Marszał    Michał Drozdowski  

      Prezes Zarządu          Członek Zarządu        Członek Zarządu         Członek Zarządu 
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VII. OPINIA I RAPORT Z BADANIA PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA 
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014 
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VIII. INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD DOBRYCH 
PRAKTYK 

   

Informacja w sprawie przestrzegania zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 
Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008r. z późn. zm. p.t. „Dobre praktyki spółek notowanych na 
New Connect" zgodnie z § 5 pkt 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO. 

 

l.p. Zasada 

Stosowanie 

zasady w 

Spółce 

Komentarz 

1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną 

politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem 

tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych 

technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji 

zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz 

szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w 

jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna 

zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i 

analitykami, wykorzystując w tym celu również 

nowoczesne metody komunikacji internetowej, 

umożliwiać transmitowanie obrad walnego 

zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 

rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na 

stronie internetowej. 

TAK, z 
wyłączeniem 

transmisji obrad 
walnego 

zgromadzenia z 
wykorzystaniem 

sieci internet 

Wszelkie istotne zdarzenia są 

publikowane w postaci raportów 

bieżących i okresowych. Informacje 

są publikowane na stronie 

korporacyjnej poprzez kanały 

Facebook, Twitter czy Youtube, a 

także wysyłane do mediów w 

postaci komunikatów prasowych.  

2 Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do 

informacji niezbędnych do oceny sytuacji i 

perspektyw spółki oraz sposobu jej 

funkcjonowania. 

TAK  

3  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i 
zamieszcza na niej: 

TAK Strona korporacyjna umieszczona 
jest pod adresem 
www.11bitstudios.pl 

 

 

1 podstawowe informacje o spółce i jej działalności 
(strona startowa), 

TAK  

 

 

2 opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju 

działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej 

przychodów, 

TAK  

 

 

3 opis rynku, na którym działa emitent, wraz z 
określeniem pozycji emitenta na tym rynku, 

TAK dokładniejsze informacje są 

dostępne również w Dokumentach 

Informacyjnych opublikowanych na 

stronie 

 

 

4 życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK  

 5 powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia 

członka rady nadzorczej, informacje o 

powiązaniach członka rady nadzorczej z 

akcjonariuszem dysponującym akcjami 

reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 

TAK informacje umieszczone w 
życiorysach członków Rady 
Nadzorczej oraz Dokumentach 
Informacyjnych 

 6 dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

 7 

 

zarys planów strategicznych spółki, 

 

TAK informacje umieszczone w 
Dokumentach Informacyjnych 
dostępnych na stronie internetowej 
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 8 opublikowane prognozy wyników finansowych na 

bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych 

prognoz oraz korektami do tych prognoz (w 

przypadku gdy emitent publikuje prognozy), 

NIE Spółka nie opublikowała prognoz 

finansowych na rok 2014 

 9 strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 

głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się 

w wolnym obrocie, 

TAK  

 10 dane oraz kontakt do osoby, która jest 

odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie 

oraz kontakty z mediami, 

TAK  

 11 (skreślony) - - 

 12 opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK  

 13 kalendarz zaplanowanych dat 

publikacji finansowych raportów 

okresowych, dat walnych zgromadzeń, 

a także spotkań z inwestorami i 

analitykami oraz konferencji 

prasowych, 

TAK  

 14 informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, 

takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń 

skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po 

stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów 

oraz zasad przeprowadzania tych operacji. 

Informacje te powinny być zamieszczane w 

terminie umożliwiającym podjęcie przez 

inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

NIE Zdarzenia takie nie miały dotąd 

miejsca. W przypadku wystąpienia 

Spółka zastosuje tę zasadę. 

 15 (skreślony) - - 

 16 pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych 

porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie 

walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na 

zadawane pytania, 

NIE W raportowanym okresie zdarzenie 

nie wystąpiło. W przypadku 

wystąpienia Emitent będzie 

stosował tę zasadę. 

 17 informację na temat powodów odwołania walnego 

zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad 

wraz z uzasadnieniem, 

NIE w raportowanym okresie zdarzenie 

nie wystąpiło. W przypadku 

wystąpienia Emitent będzie 

stosował tę zasadę. 

 18 informację o przerwie w obradach walnego 
zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, 

NIE w raportowanym okresie zdarzenie 

nie wystąpiło. W przypadku 

wystąpienia Emitent będzie 

stosował tę zasadę. 

 19 informacje na temat podmiotu, z 

którym spółka podpisała umowę o 

świadczenie usług Autoryzowanego 

Doradcy ze wskazaniem nazwy, 

adresu strony internetowej, numerów 

telefonicznych oraz adresu poczty 

elektronicznej Doradcy, 

NIE Spółka nie jest już zobowiązana do 

zawarcia takiej umowy po okresie 

pierwszych 12 miesięcy od debiutu 

na runku NewConnect. 

 20 Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję 
animatora akcji emitenta, 

TAK  

 21 Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) 
spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 
miesięcy, 

NIE Sytuacja taka nie wystąpiła w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy 
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 22 (skreślony) - - 

  Informacje zawarte na stronie internetowej 

powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający 

łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien 

dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych 

na stronie internetowej. W przypadku pojawienia 

się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia 

istotnej zmiany informacji umieszczanych na 

stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać 

przeprowadzona niezwłocznie. 

TAK Emitent dokonuje stałych 
aktualizacji informacji 
umieszczanych na stronie 
internetowej korporacyjnej oraz 
portalu w możliwie najkrótszym 
czasie. 

4 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, 

według wyboru emitenta, w języku polskim lub 

angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny 

być zamieszczane na stronie internetowej co 

najmniej w tym samym języku, w którym 

następuje ich publikacja zgodnie z przepisami 

obowiązującymi emitenta. 

TAK Strona korporacyjna 

(www.11bitstudios.pl) prowadzona 

jest w języku polskim oraz zawiera 

raporty EBI oraz ESPI sporządzane 

w języku polskim. Strona 

www.11bitstudios.com prowadzona 

jest w języku angielskim. 

5 Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów 

indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją 

stroną korporacyjną powinna wykorzystywać 

indywidualną dla danej spółki sekcję relacji 

inwestorskich znajdującą na stronie 

www.GPWInfoStrefa.pl. 

TAK  

6 Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z 

przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem 

umożliwienia mu prawidłowego wykonywania 

swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka 

powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za 

kontakty z Autoryzowanym Doradcą. 

NIE Spółka nie jest już zobowiązana do 

współpracy z Autoryzowanym 

Doradcą po okresie pierwszych 12 

miesięcy od debiutu na runku 

NewConnect. 

7 W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, 

które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla 

wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę 

swoich obowiązków, emitent niezwłocznie 

powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego 

Doradcę. 

NIE Spółka nie jest już zobowiązana do 

współpracy z Autoryzowanym 

Doradcą po okresie pierwszych 12 

miesięcy od debiutu na runku 

NewConnect. 

8 Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu 

Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i 

informacji niezbędnych do wykonywania 

obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

NIE Spółka nie jest już zobowiązana do 

współpracy z Autoryzowanym 

Doradcą po okresie pierwszych 12 

miesięcy od debiutu na runku 

NewConnect. 

  Emitent przekazuje w raporcie rocznym:   

9 1 informację na temat łącznej wysokości 

wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady 

nadzorczej, 

TAK 

 

 2 informację na temat wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 

emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta 

usług w każdym zakresie. 

NIE Spółka nie jest już zobowiązana do 
współpracy z Autoryzowanym 
Doradcą po okresie pierwszych 12 
miesięcy od debiutu na runku 
NewConnect. 

10 Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni 

uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w 

składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej 

odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie 

walnego zgromadzenia. 

TAK  

http://www.gpwinfostrefa.pl/
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11 Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy 

współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien 

organizować publicznie dostępne spotkanie z 

inwestorami, analitykami i mediami. 

NIE Spółka wyraża chęć stosowania tej 

zasady, jednakże w roku 2014 do 

takich spotkań nie doszło. W 

najbliższym czasie są planowane 

takie spotkania. 

12 Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji 

akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę 

emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub 

zobowiązać organ do tego upoważniony do 

ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, 

w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji 

inwestycyjnej. 

NIE W raportowanym okresie zdarzenie 

nie wystąpiło. W przypadku 

wystąpienia Emitent będzie 

stosował tę zasadę. 

13 Uchwały walnego zgromadzenia powinny 

zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu 

czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi 

określone zdarzenia korporacyjne a datami, w 

których ustalane są prawa akcjonariuszy 

wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. 

TAK  

13a W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od 

akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę 

kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 

głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie 

określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek 

handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie 

dokonuje czynności, do których jest zobowiązany 

w związku z organizacją i przeprowadzeniem 

walnego zgromadzenia. Zasada ta ma 

zastosowanie również w przypadku upoważnienia 

przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na 

podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych 

NIE W raportowanym okresie zdarzenie 

nie wystąpiło. W przypadku 

wystąpienia Emitent będzie 

stosował tę zasadę. 

14 Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień 

wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby 

czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie 

najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 

15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu 

pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego 

uzasadnienia. 

NIE W raportowanym okresie zdarzenie 

nie wystąpiło. W przypadku 

wystąpienia Emitent będzie 

stosował tę zasadę. 

15 Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty 

dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie 

warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi 

przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. 

NIE W raportowanym okresie zdarzenie 

nie wystąpiło. W przypadku 

wystąpienia Emitent będzie 

stosował tę zasadę. 

16 Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 

14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny 

powinien zawierać co najmniej: 

• informacje na temat wystąpienia tendencji i 

zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w 

ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne 

skutki dla kondycji finansowej oraz wyników 

finansowych emitenta, 

• zestawienie wszystkich informacji 

opublikowanych przez emitenta w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem, 

NIE Począwszy od kwietnia 2012r. 

Emitent zaprzestał publikacji 

raportów miesięcznych. 
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• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli 

taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w 

okresie objętym raportem, 

• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia 

mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, 

które dotyczą emitenta i są istotne z punktu 

widzenia interesów inwestorów, w szczególności 

daty publikacji raportów okresowych, planowanych 

walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, 

spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz 

oczekiwany termin publikacji raportu 

analitycznego. 

16a W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku 

informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

(„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect") emitent powinien niezwłocznie 

opublikować, w trybie właściwym dla 

przekazywania raportów bieżących na rynku 

NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą 

sytuację 

NIE W raportowanym okresie zdarzenie 
nie wystąpiło. 

 


