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I. INFORMACJE O SPÓŁCE 

 

I.1. DANE TELEADRESOWE I REJESTROWE 

 

Firma: GeoTrekk Spółka Akcyjna 

(dawniej: PlayMakers S.A.) 

Kraj: Polska 

Siedziba: Kraków 

Adres: ul. Jana Kochanowskiego 19 lok. 4 

31-127 Kraków 

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.tv 

centrala@geotrekk.pl 

Adres strony internetowej: inwestor.playmakers.tv 

www.geotrekk.pl  

(uruchomienie 29.02.2016) 

Kapitał zakładowy: 2.312.624,90 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 

3.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D 

 

 

I.2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

 

1)    produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26), 

2)    produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27), 

3)    produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28), 

4)    produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.30.Z), 

5)    naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych (PKD 33.16.Z), 

6)    handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46), 

7)    handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47), 

mailto:centrala@playmakers.tv
http://www.geotrekk.pl/
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8)    działalność wydawnicza (PKD 58), 

 

9)    działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwięko-

wych i muzycznych (PKD 59),                                           

10) nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60), 

11) telekomunikacja (PKD 61), 

12) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność po-

wiązana (PKD 62),       

13) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63), 

14) działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70), 

15) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), 

16) wynajem i dzierżawa (PKD 77), 

17) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5), 

18) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6). 
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I.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 Członek Zarządu działający samodzielnie, w 

przypadku, gdy zarząd jest jednoosobowy. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Spółkę reprezentuje 

dwóch członków Zarządu działających łącznie 

 

Spółka nie ustanowiła Prokurentów. 

 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą: 

a) Marcin Równicki  (przewodniczący), 

b) Maria Górecka-Warchoł (członek niezależny), 

c) Rafał Jujka (członek niezależny), 

d) Jarosław Knap (członek niezależny), 

e) Dawid Wójcicki  (członek niezależny). 

 

 

I.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 5.422.842 szt. 23,45 proc. 23,45 proc. 

2. Leszek Niewiadomski 2.500.000 szt. 10,81 proc. 10,81 proc. 

3. Maria Górecka-Warchoł 2.396.507 szt. 10,36 proc. 10,36 proc. 

4. Janusz Stolarski 2.092.616 szt. 9,05 proc. 9,05 proc. 

5. Andrzej Osiak 1.392.000 szt. 6,02 proc. 6,02 proc. 

6. Equimax LLC 900.000 szt. 3,89 proc. 3,89 proc. 

7. Astoria Capital S.A. 838.897 szt. 3,63 proc. 3,63 proc. 

8. Pozostali 7.362.554 szt. 32,79 proc. 32,79 proc. 

 RAZEM 23.126.249 szt. 100,00 proc. 100,00 proc. 

 

 



 
5 
 

 

 

I.5. ZATRUDNIENIE 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie zatrudnia żadnych pracowników. Spółka doraźnie 

korzysta z usług specjalistycznych (usługi rachunkowości, usługi prawne). 

 

 
II. DANE FINANSOWE 

 

II.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. 

 

 

II.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  

 

gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie występowania okoliczności wskazujących na 
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zagrożenie dla kontynuowania działalności. Zarząd Spółki nie dzień sporządzenia raportu nie stwierdza 

istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności 

przez Spółkę w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego na skutek zamierzonego 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 prawdopodobne zobowiązania przypadają-

ce na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności ze świadczeń 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, moż-

liwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie re-

alizacji produkcji Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu 

czasu. Czas i sposób rozliczeń jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, 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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II.3. BILANS EMITENTA 
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II.4. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA 

 

WARIANT PORÓWNAWCZY 
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II.5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA 

 

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

 

Spółka w czwartym kwartale 2015 koncentrowała się na działaniach zmierzających do pozyskania stabil-

nego inwestora, prowadząc dalece zaawansowane negocjacje z jednym z akcjonariuszy i jednym z inwe-

storów spoza branży w której działa w związku z oczekiwaniem na zatwierdzenie przez właściwy sąd i 

oczekiwanie na rejestrację zmian rozmowy uległy przedłużeniu i ich zakończenie strony zaplanowały na 

do końca I kwartału 2016 . W ostatnim kwartale 2015 Spółka prowadziła nadal dalszą restrukturyzację 

zadłużenia. Spółka nie podjęła bezpośrednich działań operacyjnych w IV kwartale 2015 z uwagi  na fakt 

oczekiwanych  zmian statutowych, które ostatecznie zostały przeprowadzone 29.12.2015 podczas WZA. 

Zmiany dotyczyły m.in. : nazwy z PlayMakers SA na Geotrekk SA; zmiany siedziby spółki z Warszawy na 

Kraków, przedmiotu działalności a także sposobu reprezentacji spółki. Szczegółowe informacje znajdują 

się w raporcie bieżącym 28/2015 z dnia 2015-12-29. 

 

Aktualnie prowadzone są negocjacje z kilkoma podmiotami, które zapewnić mają Spółce środki finanso-

we na  zakończenie restrukturyzacji i  rozwój powiązany ze zmianą przedmiotu działalności. 

Zarząd po zmianach profilu spółki i rozpoczęciu działań w sektorze mechatroniki i zaawansowanych ni-

szowych technologii zostanie w najbliższym tygodniu poszerzony o stanowisko wiceprezesa ds. strategii 

i rozwoju. Poszerzony Zarząd poinformuje szczegółowo o  zmianach dotyczących dotychczasowej działal-

ności i wdrożeniu nowej strategii Spółki  w raporcie bieżącym oraz na stronach serwisu internetowego 

spółki pod starym adresem inwestor.playmakers.tv i nowym adresem www.geotrekk.pl , który zostanie 

oddany do użytku 29.02.2015 będzie nowym serwisem korporacyjnym prezentującym ofertę usługową 

Spółki. Zakończenie negocjacji i podpisanie umów konwersyjnych związanych z zamianą zobowiązań dłu-

goterminowych na kapitał akcyjny Spółki planowane jest do końca I kwartału 2016. Spółka w związku ze 

zmianą przedmiotu działalności negocjuje z kilkoma podmiotami  inwestycję zapewniającą  jej nowy 

start. 

 

 

 

 

II.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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III. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ EMITENTA W OKRESIE 

OBJĘTYM RAPORTEM 

 

 

W IV kwartale 2015 roku Spółka prowadziła działania zmierzające do pozyskania inwestora strategiczne-

go, prowadziła działania restrukturyzacyjne jak również koncentrowała się na pracach związanych ze 

zmianą przedmiotu działalności i rozpoczęcia działań operacyjnych w tym zakresie. 

Spółka nadal kontynuuje te działania z kilkoma akcjonariuszami i kilkoma nowymi podmiotami i zamierza 

doprowadzić je na przełomie I i II 2016 roku. 

Dodatkowo spółka prowadziła akwizycję kapitałową w oparciu o emisję akcji serii E, która nie doszła do 

skutku, ale plan konwersji zobowiązań długoterminowych zarząd zamierza zakończyć do końca I kwartału 

wraz z planowaną nową emisją związaną ze zmianami statutowymi. 

W związku z tym kwota zobowiązań długoterminowych zostanie skonwertowana na akcje spółki, co po-

zwoli całościowo uzdrowić sytuację finansową spółki w tym zakresie. 

 

IV. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O RZETELNOŚCI 

 

Zarząd Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie ( dawnej PlayMakers S.A. z siedzibą w Warszawie ) oświad-

cza, że wedle jego najlepszej wiedzy niniejszy raport kwartalny (w tym zaprezentowane dane finansowe) 

został sporządzony zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedla w sposób praw-

dziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie ( dawnej 

PlayMakers S.A. ) oraz jej wynik finansowy. 


