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PISMO ZARZĄDU 

 

 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy.   

 

 

Zapraszamy Was do zapoznania się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 11 bit studios S.A. za III kwartał 
2015 r. Zwracamy uwagę, że raport przygotowany został zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską („MSSF”). 

Zakończony 30 września kwartał był kolejnym bardzo dobrym kwartałem dla Spółki jak i całej Grupy Kapitałowej, mimo 
że „wakacyjny” kwartał w branży gier komputerowych jest sezonowo najsłabszy. W raportowanym kwartale Spółka, na 
poziomie skonsolidowanym, zanotowała blisko 3,75 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli 274 proc. więcej niż w 
analogicznym okresie 2014 r. (1 mln zł). Narastająco, po dziewięciu miesiącach, obroty Grupy Kapitałowej przekraczały 
już 15,9 mln zł. Są zatem 10-krotnie większe niż rok wcześniej. Zysk operacyjny w III kwartale sięgnął 1,58 mln zł 
wobec 42 tys. zł straty rok wcześniej. Narastająco, zarobek Grupy w tej pozycji zamykał się już kwotą 11,1 mln zł 
podczas gdy przed rokiem strata operacyjna przekraczała 1,23 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom 
jednostki dominującej wyniósł w III kwartale prawie 1,83 mln zł (rok wcześniej 23 tys. zł straty). Po trzech kwartałach 
sięgał 9,55 mln zł wobec 1,2 mln zł straty przed rokiem. Warto zauważyć, że zarobek netto Grupy po dziewięciu 
miesiącach 2015 r. był już wyższy niż w całym 2014 r. Przychody ze sprzedaży w tym okresie stanowiły już ponad 100 
proc. przychodów wypracowanych w zeszłym roku. Potwierdzeniem solidnej kondycji finansowej Grupy 11 bit studios są 
posiadane zasoby pieniężne. Na koniec września Grupa miała na kontach 19,6 mln zł środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów. 

Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy to efekt utrzymującej się na wysokim poziomie sprzedaży gry „This War of Mine” 
(„TWoM”), której premiera (w wersji na komputery PC) miała miejsce ponad roku temu. Spółka stara się podtrzymywać 
zainteresowanie rynku tytułem wydając dodatki oraz przygotowując wersje na kolejne platformy sprzętowe. Działania 
te spotykają się z pozytywnym przyjęciem graczy, co oznacza, że „TWoM” wciąż ma duży potencjał sprzedażowy, który 
będziemy eksploatować. 15 lipca miała miejsce premiera „TWoM” w wersji na tablety z systemami operacyjnymi iOS i 
Android. Przychody ze sprzedaży tabletowej wersji „TWoM” w III kwartale odpowiadały za blisko połowę łącznych 
przychodów wypracowanych przez Grupę w tym okresie. 11 listopada na rynek trafiła wersja „TWoM” na smartfony. 
Wyniki pierwszych dni sprzedaży smartfonowej wersji „TWoM” są satysfakcjonujące. Nasza gra znalazła się w czołówce 
najchętniej kupowanych aplikacji na najważniejszych rynkach. Pod koniec stycznia 2016 r. na rynki trafi wersja „TWoM” 
na konsole PS4 i Xbox One. Nasza gra zdobyła już certyfikacje Sony i Microsoftu niezbędne, żeby mogła zostać wydana 
na wymienionych platformach. Spółka kontynuuje też prace nad grą o roboczym tytule „Industrial”, której premiera 
planowana jest na 2016 r. Naszą intencją jest, żeby na przełomie I i II kwartału 2016 r. przekazać rynkowi bliższe 
informacje na temat tego projektu, który będzie miał istotne znaczenie dla Spółki w perspektywie najbliższych kilku 
lat. 

Bardzo dobrze w III kwartale rozwijał się też nasz pion wydawniczy 11 bit launchpad, który w 2016 r. planuje co 
najmniej trzy premiery gier stworzonych przez zewnętrzne studia, w tym jedno z Hiszpanii. Zespół zarządzający pionem 
prowadzi intensywne rozmowy na temat kolejnych umów. Dwie są w trakcie negocjacji szczegółowych warunków 
współpracy. 

Ważne zmiany dokonują się też w naszej platformie gamesrepublic.com, którą od początku października zarządza 
Dariusz Nazim, wcześniej związany m.in z grupą CD Projekt oraz cdp.pl gdzie odpowiadał za platformę e-commerce 
cdp.pl. Portfolio tytułów gamesrepublic.com przekracza już 1200 tytułów i stale rośnie. Platforma przygotowuje się też 
do ważnych zmian technologicznych, które ujrzą światło dzienne w kolejnych miesiącach. 

 

Jeszcze raz dziękujemy za zaufanie, którym obdarzają Państwo naszą Spółkę i zapraszamy do lektury raportu.   

 

W imieniu Zarządu,   

 

 

 

 

Grzegorz Miechowski        Bartosz Brzostek       Przemysław Marszał     Michał Drozdowski  

Prezes Zarządu            Członek Zarządu         Członek Zarządu          Członek Zarządu 
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1. WYBRANE DANE FINANSOWE  

 

Wybrane skonsolidowane oraz jednostkowe dane zawarte w poniższych tabelach zostały przeliczone na EURO według 
poniższych zasad.  

 

Pozycje aktywów i pasywów bilansu według średniego kursu ogłoszonego na ostatni dzień bilansowy przez Narodowy 
Bank Polski.  

 

30 września 2015 30 września 2014 31 grudnia 2014 

4,2386 PLN 4,1755 PLN 4,2623 PLN 

 

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu średniego, obliczonego jako 
średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym okresie.  

 

III kwartał 2015 I-III kwartał 2015 III kwartał 2014 I-III kwartał 2014 

4,1585 PLN 4,1585 PLN 4,1803 PLN 4,1803 PLN 

 

1.1. DANE SKONSOLIDOWANE (PLN) 

 

Skonsolidowany bilans 30.09.2015 (PLN) 
30.09.2014 
 (PLN) 

30.09.2015 (EUR) 30.09.2014 (EUR) 

Aktywa razem 28 611 740 7 613 305 6 750 281 1 823 328 

Aktywa trwałe 7 200 256 5 704 603 1 698 734 1 366 208 

Pozostałe aktywa niematerialne 7 035 027 5 526 476 1 659 753 1 323 548 

Aktywa obrotowe 21 411 484 1 908 702 5 051 546 457 119 

Środki pieniężne 19 159 342 1 064 982 4 520 205 255 055 

Pasywa razem 28 611 741 7 613 305 6 514 354 1 823 328 

Kapitał własny 26 574 547 6 566 826 6 033 725 1 572 704 

Zobowiązania i rezerwy 2 037 194 1 046 479 480 629 250 624 

 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
01.07.2015 - 
30.09.2015 (PLN) 

01.07.2014 - 
30.09.2014 (PLN) 

01.07.2015 - 
30.09.2015 (EUR) 

01.07.2014 - 
30.09.2014 (EUR) 

Przychody ze sprzedaży 3 746 395 1 001 304 900 901 240 785 

Amortyzacja 733 699 587 469 176 434 141 269 

Zysk z działalności operacyjnej 1 577 398 (42 7930) 379 319 (10 290) 

EBITDA 2 311 097 546 676 555 753 130 979 

Zysk (strata) brutto 1 969 395 (14 696) 473 583 (3 534) 

Zysk (strata) netto 1 826 245 (23 025) 439 160 (5 537) 
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
01.01.2015 - 
30.09.2015 (PLN) 

01.01.2014 - 
30.09.2014 (PLN) 

01.01.2015 - 
30.09.2015 (EUR) 

01.01.2014 - 
30.09.2014 (EUR) 

Przychody ze sprzedaży 15 917 625 1 593 706 3 807 771 381 242 

Amortyzacja 1 989 763 1 782 201  475 986 426 333 

Zysk z działalności operacyjnej 11 109 897 (1 231 855) 2 657 679 (294 681) 

EBITDA 13 099 660 550 346 3 133 665 131 652 

Zysk (strata) brutto 11 561 529 (1 195 975) 2 765 718 (286 098) 

Zysk (strata) netto 9 555 025 (1 204 3030 2 285 727 (288 090) 

 

Skonsolidowany rachunek przepływów 
pieniężnych 

01.01.2015 - 
30.09.2015 (PLN) 

01.01.2014 - 
30.09.2014 (PLN) 

01.01.2015 - 
30.09.2015 (EUR) 

01.01.2014 - 
30.09.2014 (EUR) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej  

14 180 457 971 110 3 392 210 232 306 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

(2 728 909) (3 649 006) (652 802) (872 920) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej  

(60 589) 1 971 (14 494) 471 

Przepływy pieniężne netto razem 11 390 959 (2 675 958) 2 724 914 (640 142) 

 

 

1.2. DANE JEDNOSTKOWE 11 BIT STUDIOS (PLN) 

 

Jednostkowy bilans 
30.09.2015  
(PLN) 

30.09.2014 
(PLN) 

30.09.2015 
(euro) 

30.09.2014 
(euro) 

Aktywa razem 28 583 654 7 531 835 6 743 655 1 803 816 

Aktywa trwałe 7 208 656 5 709 723 1 700 716 1 367 435 

Pozostałe aktywa niematerialne 7 035 027 5 526 476 1 659 753 1 323 548 

Aktywa obrotowe 21 374 998 1 822 112 5 042 938 436 382 

Środki pieniężne  19 105 707 976 461 4 507 551 233 855 

Pasywa razem 28 583 654 7 531 835 6 743 655 1 803 816 

Kapitał własny 26 628 754 6 558 671 6 282 441 1 570 751 

Zobowiązania i rezerwy 1 954 900 973 163 461 214 233 065 

 

Jednostkowy rachunek zysków i strat 
01.07.2015 - 
30.09.2015 (PLN) 

01.07.2014 - 
30.09.2014 (PLN) 

01.07.2015 - 
30.09.2015 (EUR) 

01.07.2014 - 
30.09.2014 (EUR) 

Przychody ze sprzedaży 3 550 371  796 469  853 762  191 528  

Amortyzacja 733 699  587 469  176 434  141 269  

Zysk z działalności operacyjnej 1 647 968  (52 293)  396 289  (12 575)  

EBITDA 2 381 667  535 176  572 723  128 694  

Zysk (strata) brutto 2 036 630  (24 205)  489 751  (5 821)  

Zysk (strata) netto 1 893 179  (29 210)  455 255  (7 024)  

 

Jednostkowy rachunek zysków i strat 
01.01.2015 - 
30.09.2015 (PLN) 

01.01.2014 - 
30.09.2014 (PLN) 

01.01.2015 - 
30.09.2015 (EUR) 

01.01.2014 - 
30.09.2014 (EUR) 

Przychody ze sprzedaży 15 588 825 1 388 871 3 729 116 332 242 

Amortyzacja 1 989 763 1 782 201 475 986 426 333 

Zysk z działalności operacyjnej 11 182 138 (1 241 355) 2 674 961 (296 954) 

EBITDA 13 171 901 540 846 3 150 946 129 380 

Zysk (strata) brutto 11 630 436 (1 205 483) 2 782 201 (288 372) 

Zysk (strata) netto 9 623 932 (1 210 499) 2 302 211 (289 572) 
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Jednostkowy rachunek przepływów 
pieniężnych 

01.01.2015 - 
30.09.2015 (PLN) 

01.01.2014 - 
30.09.2014 (PLN) 

01.01.2015 - 
30.09.2015 (EUR) 

01.01.2014 - 
30.09.2014 (EUR) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej  

14 249 118  704 794  3 408 635  168 599  

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

(2 728 909)  (3 649 066)  (652 802)  (872 920) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej  

(58 494)  179 766  (13 993)  43 003  

Przepływy pieniężne netto razem 11 461 715  (2 764 506)  2 741 840  (661 318)  
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2. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY 
WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 

 

 

W III kwartale 2015 r. głównym źródłem przychodów i zysków Spółki, jak i całej Grupy Kapitałowej 11 bit studios, była 
sprzedaż gry „This War of Mine” („TWoM”). Gra, mimo że od jej premiery (w wersji na komputery PC) minął już ponad 
rok, cieszy się dużym zainteresowaniem graczy co przekłada się na istotny wzrost wyników Grupy w porównaniu z 
analogicznym okresem 2014 r. W III kwartale przychody skonsolidowane 11 bit studios wyniosły blisko 3,75 mln zł. Rok 
wcześniej przekraczały niewiele 1 mln zł. Zysk operacyjny sięgnął 1,58 mln zł wobec 42 tys. zł straty rok wcześniej a 
netto (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) prawie 1,83 mln zł wobec 23 tys. zł straty przed rokiem. 
Istotny wpływ na zarobek w tej pozycji miało rozwiązanie rezerwy (0,39 mln zł) zawiązanej w II kwartale na poczet 
rozliczeń związanych z zaniechanym projektem realizowanym w ramach programu INNOTECH. W pierwszych dziewięciu 
miesiącach tego roku przychody skonsolidowane 11 bit studios wyniosły już prawie 15,92 mln zł czyli były 10-krotnie 
większe niż rok wcześniej. Zysk netto, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, zamknął się kwotą 9,55 mln 
zł wobec 1,2 mln zł straty przed rokiem. Był zatem wyższy niż w całym 2014 r. 

Utrzymująca się na wysokim poziomie sprzedaż „TWoM” to m.in. efekt działań podejmowanych przez Spółkę, w tym 
wypuszczania dodatków do gry, które przyjmowane są bardzo pozytywnie przez społeczność związaną z tytułem oraz 
wydawania gry na kolejne platformy sprzętowe. 15 lipca na rynek trafiła wersja „TWoM” na tablety co miało istotny 
wpływ na wyniki Grupy za III kwartał. 11 listopada miała z kolei miejsce premiera „TWoM” w wersji na smartfony. 29 
stycznia 2016 r. planowana jest premiera „TWoM” w wersji na konsole PS4 i Xbox One. 

Zgodnie z założeniami rozwijał się też w III kwartale pion wydawniczy 11 bit launchpad, który odpowiada za wydawanie 
gier tworzonych przez 11 bit studios oraz tytułów produkowanych przez zewnętrzne studia. Pion planuje w 2016 r. co 
najmniej trzy tego typu premiery co będzie miało istotny wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej. Prace nad grami 
powstającymi obecnie w ramach 11 bit launchpad są mocno zaawansowane. Zespół zarządzający 11 bit launchpad 
intensywnie pracuje nad pozyskiwaniem kolejnych tytułów do portfolio. W tym celu uczestniczy w najważniejszych 
imprezach branżowych. W ramach poszukiwań zespół 11 bit launchpad w ostatnich miesiącach odwiedził m.in. targi PAX 
Prime w Seattle, Google Playtime w Londynie i PGA w Poznaniu. Zespół prowadzi aktualnie negocjuje warunki 
współpracy z dwoma kolejnymi studiami, których tytuły mogą uzupełnić portfolio wydawnicze na lata 2016/2017. 

Dużo zmian dokonało się też w spółce zależnej Games Republic, który zarządza platformą gamesrepublic.com. Na 
koniec III kwartału 2015 roku w ofercie gamesrepublic.com było już blisko 1200 tytułów.  Serwis kontynuował proces 
pozyskiwania nowych klientów poprzez kolejne akcje marketingowe (m.in duża kampania marketingowa na Twiterze, 
skierowana głównie do klientów w Wielkiej Brytanii). Kontynuowano także współpracę z YouTuberami (powstało 15 
materiałów w sieci LifeTube oraz ponad 45 materiałów vloggerów bezpośrednio współpracujących z GR). Serwis 
uczestniczył także w festiwalu Pixel Heaven 2015. Platforma podpisała też umowy z kolejnymi wydawcami 
m.in.: Nomad Games (seria „Talisman”), Meridian 4, Iceberg Interactive, Kalypso oraz Focus Home Interactive. Oferta 
została także uzupełniona o kolejne tytuły z back catalogu: Ubisoft, Rockstar oraz Square Enix.  W serwisie odbyły się 
premiery największych tytułów III kwartału m.in  „Mad Max”, „NBA 2K16”, „F1 2015”, „Company of Heroes 2: The 
British Forces”, „MGS V The Phantom Pain”, „Crusader Kings II: Horse Lords DLC”, „Pillars of Eternity: The White March 
I”. Klienci mogli też składać zamówienia pre-orderowe na m.in:  „Guild Wars 2: Heart of Thorns”, „Fallout 4”, „Blood 
Bowl 2”, „Mighty No. 9”, „The Division”, „Anno 2205”, „Heroes VII”, „AC Syndicate”, „One Piece Pirate Warriors”, 
„Sword Coast: Legends”, „Sid Meier's Civilization Beyond Earth: Rising Tide” oraz „XCOM 2”.  Odbyły się także premiery 
gier indie, m.in. „Stasis” , „Anna's Quest”, „Grand Ages: Medieval” i „This War of Mine” w wersji na Androida. 26 
sierpnia serwis uruchomił promocję na wybrane tytuły pre-orderowe, podczas której klienci przy zakupie otrzymywali 
kopie „This War of Mine” w prezencie.  

Kolejne miesiące przyniosą ważne zmiany technologiczne platformy, które w ocenie Spółki, powinny przełożyć na 
poprawę jej wyników finansowych. Za ich implementację, od początku października, odpowiada nowy dyrektor 
zarządzający, którym został Dariusz Nazim wcześniej związany m.in z grupą CD Projekt oraz cdp.pl, gdzie odpowiadał 
za platformę cyfrową, a od stycznia 2015 roku również e-commerce. 
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3. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE DANE GRUPY KAPITAŁOWEJ 11 BIT 
STUDIOS 

 

3.1. SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH 

CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU (PLN) 

 

 01.07.2015 
- 30.09.2015 

01.01.2015 
- 30.09.2015 

01.07.2014 
- 30.09.2014 

01.01.2014 
- 30.09.2014 

Działalność kontynuowana     

Przychody ze sprzedaży 3 746 395 15 917 625 1 001 304 1 593 706 

Pozostałe przychody operacyjne 103 158 192 435 7 807 55 083 

Razem przychody z działalności operacyjnej 3 849 553 16 110 060 1 009 111 1 648 789 

Amortyzacja (733 699) (1 989 763) (587 469) (1 782 201) 

Zużycie surowców i materiałów (7 635) (26 332) (8 915) (12 597) 

Usługi obce (1 292 557) (2 135 175) (357 286) (697 324) 

Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze (135 224) (360 723) (69 524) (258 509) 

Podatki i opłaty (1 054) (3 368) (623) (1 926) 

Pozostałe koszty operacyjne (101 987) (484 801) (28 087) (128 088) 

Razem koszty działalności operacyjnej (2 272 156) (5 000 162) (1 051 904) (2 880 645) 

Zysk na działalności operacyjnej 1 577 397 11 109 898 (42 793) (1 231 856) 

Przychody finansowe 391 997 451 641 28 097 36 842 

Koszty finansowe 0 (8) 0 (962) 

Zysk przed opodatkowaniem 1 969 394 11 561 531 (14 696) (1 195 976) 

Podatek dochodowy (143 150) (2 006 504) (8 328) (8 328) 

Zysk netto z działalności kontynuowanej 1 826 244 9 555 027 (23 024) (1 204 304) 

Działalność zaniechana     

Zysk netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0 

ZYSK NETTO 1 826 244 9 555 027 (23 024) (1 204 304) 

Zysk netto przypadający:     

Akcjonariuszom jednostki dominującej 1 826 244 9 555 027 (23 024) (1 204 304) 

Udziałom niedającym kontroli 0 0 0 0 

Zysk na akcję (w PLN na jedną akcję)     

Z działalności kontynuowanej:     

Zwykły 0,82 4,31 (0,01) (0,54) 

Rozwodniony 0,81 4,31 (0,01) (0,52)  

 

 01.07.2015 
- 30.09.2015 

01.01.2015 
- 30.09.2015 

01.07.2014 
- 30.09.2014 

01.01.2014 
- 30.09.2014 

ZYSK NETTO 1 826 244 9 555 027 (23 024) (1 204 304) 

Pozostałe całkowite dochody 0 0 0 0 

Składniki, które mogą zostać przeniesione  
w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat: 

0 0 0 0 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych: 0 0 0 0 

- Różnice kursowe z przeliczenia jednostek       
zagranicznych powstałe w bieżącym roku 

(1 323) (1 323) 1 970 1 970 

Pozostałe całkowite dochody netto razem  0 0 0 0 

SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 1 824 921 9 553 704 (21 054) (1 202 334) 

Suma całkowitych dochodów przypadająca:     
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   Akcjonariuszom jednostki dominującej 1 824 921 9 553 704 (21 054 (1 202 334) 

   Udziałom niedającym kontroli 0 0 0 0 

 

 

3.2. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE 
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU (PLN) 

 

 stan na 30.09.2015 r. stan na 31.12.2014 r. 

AKTYWA   

Aktywa trwałe   

Rzeczowe aktywa trwałe 108 421 103 580 

Pozostałe aktywa niematerialne 7 035 027 6 300 723 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 0 140 977 

Pozostałe aktywa 56 808 51 660 

Aktywa trwałe razem 7 200 256 6 596 940 

    

Aktywa obrotowe   

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 2 040 635 7 223 043 

Należnosci z tytułu podatku dochodowego 191 971 0 

Pozostałe aktywa krótkoterminowe 19 536 17 391 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 159 342 7 768 383 

Aktywa obrotowe razem 21 411 484 15 008 817 

    

Aktywa razem 28 611 740 21 605 757 

 

 stan na 30.09.2015 r. stan na 31.12.2014 r. 

PASYWA   

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA   

Kapitał własny   

Kapitał podstawowy 221 720 221 720 

Kapitał z nadwyżki wartości emisyjnej ponad wartość nominalną 4 285 934 4 285 934 

Kapitał zapasowy 12 650 308 3 414 645 

Kapitał rezerwowy z tytułu płatności w akcjach 54 946 54 946 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 10 853 12 949 

Zyski zatrzymane 9 350 786 9 031 422 

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 26 574 547 17 021 616 

Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli 0 0 

Kapitał własny razem 26 574 547 17 021 616 

   

Przychody przyszłych okresów 874 915 1 105 628 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 28 855 0 

Zobowiązania długoterminowe razem 903 770 1 105 628 

    

Zobowiązania krótkoterminowe   

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 718 462 1 238 313 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0 1 826 778 



 

  
 10 

Przychody przyszłych okresów 414 961 413 422 

Zobowiązania krótkoterminowe razem 1 133 424 3 478 513 

    

Zobowiązania razem 2 037 194 4 584 142 

    

Pasywa razem 28 611 740 21 605 757 
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3.3. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY KOŃCZĄCY SIĘ 30 WRZEŚNIA 

2015 ROKU (PLN) 

 

za okres 01.01.2015 – 30.09.2015 
Kapitał 
podstawowy 

Kapitał z 
nadwyżki 
wartości 
emisyjnej 
ponad wartość 
nominalną 

Kapitał 
zapasowy 

Kapitał 
rezerwowy z 
tytułu 
płatności w 
akcjach  

Różnice 
kursowe z 
przeliczenia 
jednostek 
zagranicznych 

Zyski 
zatrzymane 

Przypadające 
akcjonariuszom 
jednostki 
dominującej 

Przypadające 
udziałom 
niedającym 
kontroli 

Razem 

Stan na 1 stycznia 2015 roku 221 720 4 285 934 3 414 645 54 946 12 949 9 031 422 17 021 616 0 17 021 614 

Zysk netto za rok obrotowy 0 0 0 0 0 9 555 027 9 555 027 0 9 555 027 

Pozostałe całkowite dochody za rok 
obrotowy (netto) 

0 0 0 0 (2 096) 0 (2 096) 0 (1 323) 

Suma całkowitych dochodów  0 0 0 0 (2 096) 9 555 027 9 552 931 0 9 553 704 

Przeniesienie wyniku na kapitał zapasowy 0 0 9 235 663 0 0 (9 235 663) 0 0 0 

Ujęcie płatności dokonywanych na bazie 
akcji 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stan na 30 września 2015 roku 221 720 4 285 934 12 650 308 54 946 10 853 9 350 786 26 574 547 0 26  575 318 

 

Dane porównanwcze  
za okres 01.01.2014 – 30.09.2014 

Kapitał 
podstawowy 

Kapitał 
z nadwyżki 
wartości 
emisyjnej 
ponad wartość 
nominalną 

Kapitał 
zapasowy 

Kapitał 
rezerwowy 
z tytułu 
płatności 
w akcjach  

Różnice 
kursowe z 
przeliczenia 
jednostek 
zagranicznych 

Zyski 
zatrzymane 

Przypadające 
akcjonariuszom 
jednostki 
dominującej 

Przypadające 
udziałom 
niedającym 
kontroli 

Razem 

Stan na 1 stycznia 2014 roku 221 720 4 285 934 2 406 278 0 0 855 227 7 769 159 0 7 769 159 

Zysk netto za rok obrotowy 0 0 0 0 0 (1 204 304) (1 204 304) 0 (1 204 304) 

Pozostałe całkowite dochody za rok 
obrotowy (netto) 

0 0 0 0 1 970 0 1 970 0 1 970 

Suma całkowitych dochodów  0 0 0 0 1 970 (1 204 304) (1 202 334) 0 (1 202 304) 

Przeniesienie wyniku na kapitał zapasowy 0 0 1 008 367 0 0 (1 008 367) 0 0 0 

Ujęcie płatności dokonywanych na bazie 
akcji 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stan na 30 września 2014 roku 221 720 4 285 934 3 414 645 0 1 970 (1 347 444) 6 566 825 0 6 566 825 
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3.4. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU (PLN) 

 

 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej   

Zysk za rok obrotowy  9 555 025 (1 204 303) 

Korekty:   

Amortyzacja 1 989 763 1 782 201 

Inne korekty 58 494 (179 766) 

Zmiany w kapitale obrotowym:   

Zwiększenie / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałych należności 

4 985 289 109 301 

Zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 
zobowiązań 

(6 194 821) (13 457) 

Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów (68 432) 145 602 

Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej 10 325 318 (639 578) 

Zapłacony podatek dochodowy 3 855 139 151 767 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 180 457 791 345 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej   

Płatności za rzeczowe aktywa trwałe (2 728 909) (3 649 066) 

Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z 
działalnością inwestycyjną 

(2 728 909) (3 649 066) 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej   

Inne wpływy finansowe (60 589) 181 736 

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej (60 589) 181 736 

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 11 390 959 (2 675 985) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego 7 768 383 3 740 967 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 19 159 342 1 064 982 

 

 

 

4. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO 
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO 
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU 

1. Informacja o złożeniu prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego 

W dniu 10 września 2015 roku  Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu 
emisyjnego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu akcji Spółki w obrocie regulowanym Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie.  

2. Podstawa sporządzenia i oświadczenie o zgodności 

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło decyzję o przejściu Spółki 11 bit studios na Międzynarodowe Standardy 
Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (dalej „MSSF”) od roku 2015 pod 
warunkiem złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu akcji Spółki na rynku regulowanym. Do prospektu emisyjnego 
przygotowanego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu Spółka załączyła swoje pierwsze roczne 
skonsolidowane sprawozdanie sporządzone zgodnie z MSSF. Datą przejścia na MSSF był 1 stycznia 2013 roku. W związku 
z powyższym poniższe skrócone skonsolidowane sprawozdanie śródroczne zostało sporządzone w oparciu o te same 
zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto co sprawozdanie zamieszczone w prospekcie 
emisyjnym, które to opisano w Nocie 3 poniżej, a w zakresie ujawnień poniższe sprawozdanie  zostało sporządzone 
zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (MSR 34) – „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, 
zatwierdzonym przez Unię Europejską.   
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3. Stosowane zasady rachunkowości  

 

3.1. Okres i zakres sprawozdania 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje okres sprawozdawczy od 1 
stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku i zawiera dane porównawcze: 

 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej – na dzień 31 grudnia 2014 roku; 

 Skonsolidowane rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody – za okres 9 miesięcy zakończony 30 
września 2014 roku; 

 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym – za okres od 1 stycznia do 30 września 2014 roku; 

 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych – za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2014 
roku. 

3.2. Kontynuacja działalności 

Skonsolidowane sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się 
przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych nie istnieją żadne 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupę Kapitałową. 

3.3. Zasady konsolidacji 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Spółki Dominującej i jej jednostkę zależną. 
Jednostka Dominująca posiada kontrolę, jeżeli: 

 posiada władzę nad danym podmiotem, 

 podlega ekspozycji na zmienne zwroty lub posiada prawa do zmiennych zwrotów z tytułu swojego 
zaangażowania w danej jednostce,  

 ma możliwość wykorzystania władzy w celu kształtowania poziomu generowanych zwrotów.   

Konsolidacja spółki zależnej rozpoczyna się w momencie uzyskania nad nią kontroli przez Spółkę Dominującą, a kończy 
w chwili utraty tej kontroli. Dochody i koszty jednostki zależnej nabytej lub zbytej w ciągu roku ujmuje się w 
skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów w okresie od daty przejęcia przez 
Spółkę Dominująca kontroli do daty utraty kontroli nad tą jednostką zależną.   

W razie konieczności sprawozdania finansowe spółki zależnej koryguje się w taki sposób, by dopasować stosowane przez 
nie zasady rachunkowości do polityki rachunkowości Grupy Kapitałowej. 

Podczas konsolidacji wszystkie wewnątrzgrupowe aktywa, zobowiązania, kapitał własny, dochody, koszty i przepływy 
pieniężne dotyczące transakcji dokonanych między członkami Grupy Kapitałowej podlegają całkowitej eliminacji. 

3.4. Ujmowanie przychodów 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług obejmują sprzedaż produktów wyprodukowanych przez Grupę, do których ma 
ona wyłączne prawa licencyjne z tytułu ich wytworzenia lub nabyła licencje na ich wydawanie i dystrybucję oraz 
świadczone usługi na rzecz innych podmiotów.  

Przychody ze sprzedaży produktów i świadczenia usług ujmuje się w momencie, gdy zostały spełnione następujące 
warunki: 

 

 

 Grupa przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów lub wykonała 
usługę, 

 Grupa przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi produktami w stopniu w jakim 
zazwyczaj funkcję tę realizuje wobec produktów do których ma się prawo własności, ani też nie sprawuje nad 
nimi efektywnej kontroli, 

 kwotę przychodów można ocenić w sposób wiarygodny, 

 istnieje prawdopodobieństwo, ze Grupa uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji, 

 koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez Grupę w związku z transakcją, można wycenić w 
wiarygodny sposób. 

Przychody ujmuje się tylko wtedy, jeżeli uzyskanie przez Grupę korzyści ekonomicznych związanych z przeprowadzaną 
transakcją jest prawdopodobne. 

Przychody ujmowane są w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o przewidywane 
rabaty, zwroty klientów i podobne pomniejszenia, w tym podatek od towarów i usług VAT oraz inne podatki związane ze 
sprzedażą.  

Przychody, w transakcjach w których Grupa występuje jako agent, Grupa rozpoznaje przychody w wysokości marży 
uzyskiwanej na transakcjach, po pomniejszeniu o koszty opłat uiszczanych na rzecz stron trzecich. 
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Dochód odsetkowy ze składnika aktywów finansowych ujmuje się, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo uzyskania przez 
Grupę korzyści ekonomicznych, a kwota dochodu da się wiarygodnie wycenić. Dochód odsetkowy rozlicza się w czasie w 
odniesieniu do nierozliczonej kwoty kapitału i przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, stanowiącej stopę 
dyskontującą przyszłe wpływy pieniężne prognozowane na okres ekonomicznej użyteczności składnika aktywów 
finansowych do kwoty wartości bilansowej tego składnika aktywów w momencie początkowego ujęcia.  

Przychód z dywidendy ujmowany jest w chwili ustanowienia prawa udziałowca do jej otrzymania (pod warunkiem, że 
zachodzi prawdopodobieństwo uzyskania przez Grupę korzyści ekonomicznych oraz że da się wiarygodnie wycenić 
wysokość przychodu).  

3.5. Koszty 

Grupa sporządza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów w układzie porównawczym.  

3.6. Waluty obce 

Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż waluta funkcjonalna (waluty obce) wykazuje się po kursie waluty 
obowiązującym na dzień transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach 
obcych są przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień. Niepieniężne pozycje wyceniane w wartości godziwej 
i denominowane w walutach obcych wycenia się po kursie obowiązującym w dniu ustalenia wartości godziwej. Pozycje 
niepieniężne wyceniane są według kosztu historycznego.  

Różnice kursowe powstałe na pozycjach pieniężnych ujmuje się w wynik okresu, w którym powstają, z wyjątkiem różnic 
kursowych wynikających z pozycji pieniężnych należności lub zobowiązań względem jednostki zagranicznej, z którą nie 
planuje się rozliczeń lub też takie rozliczenia nie są prawdopodobne, stanowiących część inwestycji netto w jednostkę 
zlokalizowaną za granicą i ujmowanych pierwotnie w pozostałych całkowitych dochodach oraz przenoszone z kapitału na 
zysk/stratę w momencie zbycia inwestycji netto. 

Przy konsolidacji aktywa i zobowiązania jednostki zlokalizowanej za granicą przelicza się na walutę polską po kursie 
obowiązującym na dzień bilansowy. Przychody i koszty są przeliczane przy użyciu kursu średniego dla danego okresu 
sprawozdawczego, z wyjątkiem sytuacji gdy wahania kursów są znaczące (wtedy stosuje się kursy wymiany z dat 
dokonania transakcji). Wszelkie różnice kursowe ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach i wartości 
skumulowanej w kapitale.  

W ramach działalności Grupy różnice kursowe w przeważającej większości związane są z przychodami z realizowanej 
sprzedaży eksportowej i wynikającymi z niej należnościami handlowymi. Grupa prezentuje różnice kursowe w kosztach 
lub przychodach finansowych, co pozwala na pełniejszą analizę wyników spółki oraz źródeł i przyczyn powstawania 
przychodów i kosztów 

3.7. Dotacje rządowe 

Dotacji nie ujmuje się do chwili uzyskania uzasadnionej pewności, że Grupa spełni konieczne warunki i otrzyma takie 
dotacje. 

Dotacje rządowe ujmuje się w wynik systematycznie, za każdy okres, w którym Grupa ujmuje wydatki jako koszty, 
których kompensatę ma stanowić dotacja. W szczególności dotacje, których podstawowym warunkiem udzielenia jest 
zakup, budowa lub inny rodzaj nabycia aktywów trwałych, ujmuje się jako odroczone przychody w skonsolidowanym 
sprawozdaniu z sytuacji finansowej i odnosi się na wynik systematycznie w uzasadnionych kwotach przez okres 
ekonomicznej użyteczności związanych z nimi aktywów.  

Dotacje rządowe należne jako kompensata już poniesionych kosztów lub strat lub jako forma bezpośredniego wsparcia 
finansowego dla Grupy bez ponoszenia w przyszłości związanych z tym kosztów ujmuje się w wyniku w okresie, kiedy 
stają się wymagalne. 

3.8. Podatek 

Podatek dochodowy jednostki obejmuje podatek bieżący do zapłaty oraz podatek odroczony. 

3.8.1. Podatek bieżący 

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego 
okresu sprawozdawczego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z 
wyłączeniem przychodów przejściowo niepodlegających opodatkowaniu i kosztów przejściowo niestanowiących kosztów 
uzyskania przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia 
podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. 

3.8.2. Podatek odroczony 

Podatek odroczony ujmuje się od różnic przejściowych między wartością bilansową składników aktywów i zobowiązań w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym a odpowiadającą im podstawą opodatkowania stosowaną do obliczania 
wysokości zysku opodatkowanego. Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ujmuje się zasadniczo dla wszystkich 
dodatnich różnic przejściowych. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w odniesieniu 
do wszystkich ujemnych różnic przejściowych do wysokości, do której jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty 
dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie tych różnic przejściowych.  
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Wartość składników aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w przypadku 
gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części, 
następuje jego odpis.  

Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja 
aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Wycena rezerw z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego odzwierciedla skutki podatkowe, które nastąpią 
odpowiednio do przewidywanego przez Grupę sposobu realizacji lub rozliczenia na dzień bilansowy wartości 
bilansowych aktywów i zobowiązań. 

3.8.3. Podatek bieżący i odroczony za bieżący okres 

Podatek bieżący i odroczony ujmuje się w wynik, z wyjątkiem przypadków dotyczących pozycji ujmowanych w 
pozostałych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale własnym. W takiej sytuacji podatek bieżący i 
odroczony ujmuje się również odpowiednio w pozostałych całkowitych dochodach lub w kapitale własnym.  

3.9. Aktywa niematerialne 

 

3.9.1. Nabyte aktywa niematerialne 

Nabyte aktywa niematerialne o określonym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się według kosztu 
pomniejszonego o umorzenie i skumulowaną utratę wartości. Amortyzację ujmuje się liniowo w szacowanym okresie 
ekonomicznej użyteczności. Oszacowany okres ekonomicznej użyteczności i metoda amortyzacji podlegają weryfikacji 
na koniec każdego okresu sprawozdawczego, a skutki zmian szacunków rozlicza się prospektywnie. Nabyte aktywa 
niematerialne o nieokreślonym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się według kosztu pomniejszonego o 
skumulowaną utratę wartości. 

Licencje są ujmowane według cen nabycia po pomniejszeniu o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne a także 
odpisy z tytułu utraty ich wartości. Licencje są amortyzowane według metody liniowej w okresie ich przewidywanego 
użytkowania (od 2 do 5 lat). 

3.9.2. Wytworzone we własnym zakresie aktywa niematerialne – koszty prac badawczych i rozwojowych 

Koszty na prace badawcze są ujmowane w wynik w momencie ich poniesienia. 

Aktywa niematerialne powstałe na skutek prowadzenia prac rozwojowych, ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej jedynie po spełnieniu następujących warunków: 

 z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość ukończenia składnika aktywów niematerialnych, tak aby 
nadawał się do sprzedaży lub użytkowania, 

 istnieje możliwość udowodnienia zamiaru ukończenia składnika oraz jego użytkowania i sprzedaży, 

 składnik będzie zdolny do użytkowania lub sprzedaży, 

 znany jest sposób w jaki składnik będzie wytwarzał przyszłe korzyści ekonomiczne, 

 zapewnione zostaną środki techniczne oraz finansowe konieczne do ukończenia prac rozwojowych oraz jego 
użytkowania i sprzedaży, 

 istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych. 

Wartość początkową aktywów niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie stanowi suma wydatków 
poniesionych od dnia, gdy składnik aktywów niematerialnych po raz pierwszy spełnia kryteria ujmowania ich w bilansie 
(patrz powyżej). W przypadku gdy nie można ująć w bilansie kosztów prac rozwojowych wytworzonych we własnym 
zakresie, koszty te są ujmowane w wynik okresu, w którym zostały poniesione. 

Aktywa niematerialne wytworzone we własnym zakresie po początkowym ujęciu są wykazywane według ceny nabycia 
pomniejszonej o umorzenia i łączne odpisy na utratę wartości, na takiej samej zasadzie jak nabyte aktywa 
niematerialne. 

3.9.3. Amortyzacja aktywów niematerialnych 

Aktywa niematerialne powstałe na skutek prowadzenia prac rozwojowych dzieli się na zakończone i niezakończone 
prace rozwojowe. 

Zakończone prace rozwojowe związane z wytworzeniem oprogramowania dla gier komputerowych podlegają 
amortyzacji liniowej przez okres 12-18 miesięcy na podstawie oszacowań Zarządu podmiotu Dominującego co do 
możliwości czerpania korzyści ekonomicznych ze skapitalizowanych kosztów i możliwości generowania przychodów. 

Niezakończone prace rozwoje, jako nieamortyzowane wartości niematerialne podlegają nie rzadziej niż rocznie 
testowaniu pod kątem utraty wartości. 

Koszty silnika służącego do produkcji gier komputerowych amortyzowane są przez 36 miesięcy i kapitalizowane w 
wartości wytwarzanego programowania do gier komputerowych. 
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3.9.4. Zaprzestanie ujmowania aktywów niematerialnych 

Zaprzestaje się ujmowania składnika aktywów niematerialnych po zbyciu lub w przypadku, kiedy jego dalsze użycie lub 
zbycie nie przyniesie jednostce korzyści ekonomicznych. Zyski lub straty wynikające z usuwania składnika aktywów 
niematerialnych z bilansu (obliczone jako różnicę między wpływem ze sprzedaży a wartością bilansową tego składnika) 
ujmuje się w wynik okresu, w którym nastąpiło usunięcie. 

 

3.10. Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są w cenie nabycia bądź koszcie wytworzenia pomniejszonym o ujęte odpisy z 
tytułu utraty wartości. Amortyzacja dotycząca tych aktywów trwałych rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia ich 
użytkowania, zgodnie z zasadami dotyczącymi pozostałych aktywów trwałych Grupy. 

Ujmuje się amortyzację w taki sposób, aby dokonać odpisu kosztu lub wyceny składnika aktywów (innych niż środki 
trwałe w budowie) do wartości rezydualnej przy użyciu metody liniowej. Szacowane okresy użytkowania, wartości 
rezydualne oraz metody amortyzacji są weryfikowane na koniec każdego okresu sprawozdawczego (z prospektywnym 
zastosowaniem wszelkich zmian w szacunkach). 

Składnik rzeczowych aktywów trwałych usuwa się z bilansu na moment zbycia lub gdy oczekuje się, że nie uzyska się 
korzyści ekonomicznych z użytkowania składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające ze zbycia lub wycofania 
z użytkowania składników rzeczowych aktywów trwałych są ujmowane w wyniku okresu w którym dane składniki 
aktywów zostały usunięte z bilansu (obliczone jako różnicę między wpływem ze sprzedaży a wartością bilansową tego 
składnika). 

Zgodnie z oszacowaniem Zarządu jednostki dominującej przyjęte zostały określone okresy ekonomicznego użytkowania 
aktywów trwałych: 

Maszyny i urządzenia (od 1 do 5 lat) 

3.11. Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych oprócz wartości firmy 

Na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje przeglądu wartości bilansowych posiadanego majątku trwałego i aktywów 
niematerialnych w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Jeżeli 
stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu 
ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy nie jest możliwe oszacowanie wartości odzyskiwalnej 
składnika aktywów, przeprowadza się analizę wartości odzyskiwalnej dla grupy aktywów generujących przepływy 
pieniężne, do której należy dany składnik aktywów. Jeśli możliwe jest wskazanie wiarygodnej i jednolitej podstawy 
alokacji, składniki majątku trwałego Grupy alokowane są do poszczególnych jednostek generujących przepływy 
pieniężne lub do najmniejszych grup jednostek generujących takie przepływy, dla których można wyznaczyć wiarygodne 
i jednolite podstawy alokacji.  

W przypadku aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania oraz jeszcze nieprzyjętych do 
użytkowania, test utraty wartości przeprowadzany jest corocznie oraz dodatkowo wtedy, gdy występują przesłanki 
wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości.  

Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako wyższa spośród dwóch wartości: wartość godziwa pomniejszona o koszty 
sprzedaży lub wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych przepływów 
pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta przed opodatkowaniem uwzględniającej aktualną rynkową 
wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego składnika aktywów.  

Zarząd 11 bit studios w sposób ciągły, szczególnie na zakończenie roku bilansowego, dokonuje analizy i przeglądu 
każdego z produktów (gier), nad którymi pracuje Spółka pod względem zaawansowania prac w stosunku do zakładanego 
harmonogramu, jakości wykonania, jakości rozgrywki (gameplay) i spodziewanego potencjału sprzedażowego. 

Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości bilansowej składnika aktywów (lub jednostki generującej przepływy 
pieniężne), wartość bilansową tego składnika lub jednostki pomniejsza się do wartości odzyskiwalnej. Stratę z tytułu 
utraty wartości ujmuje się niezwłocznie jako koszt okresu, w którym wystąpiła.  

3.12. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

Należności z tytułu dostaw i usług są prezentowane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisu 
aktualizującego, gdy istnieje ryzyko odzyskania należności.  

Gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności jest ustalana poprzez zdyskontowanie 
prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej 
odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie.  

W przypadku dyskonta, zwiększenie należności w związku z upływem czasu jest ujmowane jako przychody finansowe. 

Pozostałe należności obejmują w szczególności zaliczki przekazane z tytułu przyszłych zakupów rzeczowych aktywów 
trwałych oraz wartości niematerialnych. 
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Należności budżetowe prezentowane są w ramach należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z 
wyjątkiem należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, które stanowią w sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej odrębną pozycję.  

Kwoty utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności odnoszone są w rachunku zysków i strat w pozostałe 
koszty operacyjne. Procent tworzonych odpisów aktualizujących oparty jest o dane historyczne i odzwierciedla ryzyko 
spłaty należności. Wartość krótkoterminowych należności ujęta w bilansie jest zbliżona do ich wartości godziwej. 

3.13. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie, inne 
krótkoterminowe inwestycje o wysokim stopniu płynności i o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy.  

3.14. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Gdy wpływ 
wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość zobowiązań jest ustalany poprzez zdyskontowanie prognozowanych 
przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej 
aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie. 

Zobowiązania z tytułu świadczeń dla pracowników z tytułu wynagrodzeń, urlopów wypoczynkowych i zwolnień 
lekarskich są ujmowane w okresie, w którym dane usługi zostały wykonane w wartości niezdyskontowanych 
spodziewanych świadczeń jakie mają być wypłacone w zamian za tę pracę. 

3.15. Rezerwy i zobowiązania warunkowe 

Rezerwy tworzone są w przypadku, kiedy na Grupie ciąży istniejący obowiązek, prawny lub zwyczajowo oczekiwany, 
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność 
wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego 
zobowiązania. 

Za zobowiązania warunkowe Grupa Kapitałowa uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których 
istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub braku wystąpienia jednego lub wielu niepewnych 
przyszłych zdarzeń nieobjętych całkowitą kontrolą Spółek Grupy Kapitałowej oraz obecny obowiązek, którego nie ujęto 
w sprawozdaniu finansowym z powodu braku prawdopodobieństwa konieczności wydatkowania środków zawierających w 
sobie korzyści ekonomiczne w celu wypełnienia tego obowiązku lub w przypadku, gdy kwoty zobowiązania nie można 
wycenić wystarczająco wiarygodnie. Kwoty zobowiązań warunkowych są ujawnione w notach dodatkowych do 
niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

3.16. Leasing operacyjny 

Płatności z tytułu leasingu operacyjnego odnosi się na wynik metodą liniową przez okres leasingu, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy inna, systematyczna podstawa rozliczenia jest bardziej reprezentatywna dla wzorca czasowego 
rządzącego konsumpcją korzyści ekonomicznych wypływających z leasingu danego składnika aktywów.  

3.17. Kapitał własny 

Kapitał zakładowy obejmuje kapitał Podmiotu Dominującego – 11 bit studios S.A. unormowany przepisami kodeksu 
spółek handlowych, odzwierciedlający nominalną wartość akcji pokrytych gotówką. Kapitał zakładowy jest wykazywany 
według wartości nominalnej (zgodnej ze statutem Jednostki Dominującej oraz wpisem do Krajowego Rejestru 
Sądowego).  

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku i wykorzystywany zgodnie ze statutem lub umową jednostek Grupy 
Kapitałowej. 

 

Niepodzielony wynik finansowy obejmuje: 

 niepodzielone zyski/ niepokryte straty z lat ubiegłych spółek Grupy,  

 wynik finansowy roku bieżącego. 

3.17.1. Zysk netto i rozwodniony zysk na akcję 

Zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnią 
ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.  

Rozwodniony zysk na akcję oblicza się korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki sposób, jak gdyby 
nastąpiła zamiana na akcje wszystkich powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych. Spółka posiada 
instrumenty powodujące rozwodnienie ilości akcji, w postaci warrantów subskrypcyjnych, dlatego też jest 
prezentowany zysk rozwodniony.  

3.17.2. Zarządzanie kapitałem 
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Podstawowym celem zarządzania kapitałem (rozumianego, jako kapitał własny w skonsolidowanym sprawozdaniu z 
sytuacji finansowej) Grupy 11 bit studios jest: utrzymanie optymalnej struktury kapitału w długim okresie i zapewnienie 
dobrego standingu finansowego, który wspierałyby działalność operacyjną Grupy i tym samym zwiększały jej wartość dla 
akcjonariuszy. Zarząd Jednostki Dominującej stale monitoruje zmieniające się warunki ekonomiczne, w których działa 
Grupa i wprowadza na bieżąco stosowne zmiany w zarządzaniu kapitałem. Ze względu fakt, że Grupa na dzień bilansowy 
jak i w okresach porównawczych nie posiadała zadłużenia, nie monitorowała wskaźników zadłużenia w stosunku do 
kapitałów. Analiza kredytowa spółki oparta jest na wielkości kapitału podstawowego. 

3.18. Płatności na bazie akcji 

Płatności na bazie akcji rozliczane w instrumentach kapitałowych na rzecz pracowników i innych osób świadczących 
podobne usługi wycenia się w wartości godziwej instrumentów kapitałowych na dzień ich przyznania.  

Wartość godziwą płatności na bazie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych określoną w dniu ich przyznania 
odnosi się w koszty metodą liniową w okresie nabywania uprawnień, na podstawie oszacowań Grupy co do instrumentów 
kapitałowych, do których ostatecznie zostaną nabyte prawa, drugostronnie zwiększając kapitał. Na każdy dzień 
bilansowy Grupa weryfikuje oszacowania dotyczące liczby instrumentów kapitałowych przewidywanych do przyznania. 
Ewentualny wpływ weryfikacji pierwotnych oszacowań ujmuje się w rachunku zysków i strat przez pozostały okres 
przyznania, z odpowiednią korektą kapitału rezerwowego z tytułu płatności w akcjach. 

3.19. Instrumenty finansowe 

Aktywa i zobowiązania finansowe ujmuje się w chwili, gdy jednostka należąca do grupy staje się stroną umowy 
instrumentu finansowego.  

Pierwotnie wycenia się je w wartości godziwej. Koszty transakcji przypisywane bezpośrednio do zakupu lub emisji 
aktywów i zobowiązań finansowych (z wyjątkiem aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej 
przez wynik) odpowiednio dodaje się do lub odejmuje od wartości godziwej aktywów lub zobowiązań finansowych w 
chwili początkowego ujęcia. Koszty transakcji bezpośrednio przypisywane nabyciu aktywów finansowych lub przejęciu 
zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik ujmuje się bezpośrednio w wynik.  

3.19.1. Aktywa finansowe 

Grupa Kapitałowa zidentyfikowała jedynie aktywa finansowe w kategorii Pożyczki i należności.  

3.19.1.1. Pożyczki i należności 

Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do 
ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Pożyczki i należności wyceniane są według zamortyzowanego 
kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem utraty wartości. 

Dochód odsetkowy ujmuje się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z wyjątkiem należności 
krótkoterminowych, gdy efekt dyskontowania jest nieistotny. 

3.19.1.2. Metoda efektywnej stopy procentowej 

Metoda efektywnej stopy procentowej to sposób obliczania zamortyzowanego kosztu instrumentu dłużnego i alokacji 
dochodu odsetkowego na odpowiedni okres. Efektywna stopa procentowa to dokładna stopa dyskonta szacunkowych 
przyszłych wpływów pieniężnych (w tym wszystkich uiszczonych lub otrzymanych opłat i punktów stanowiących 
integralną część efektywnej stopy procentowej, kosztów transakcji i innych premii czy upustów) przez okres 
prognozowanej użyteczności instrumentu dłużnego lub - w razie konieczności - w krótszym okresie, do wartości 
bilansowej netto w chwili początkowego ujęcia. 

3.19.1.3. Utrata wartości aktywów finansowych 

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego przeprowadza się analizę aktywów finansowych celem stwierdzenia 
występowania przesłanek utraty wartości. Uznaje się, że nastąpiła utrata wartości aktywów finansowych w przypadku 
wystąpienia obiektywnych przesłanek wskazujących, że w wyniku jednego lub kilku zdarzeń po dacie początkowego 
ujęcia danego składnika aktywów szacunkowe przyszłe przepływy pieniężne z inwestycji uległy zmniejszeniu.  

Dla pewnych kategorii aktywów finansowych – np. należności z tytułu dostaw i usług, aktywów, które indywidualnie nie 
utraciły wartości dodatkowo przeprowadza się zbiorową ocenę występowania przesłanek utraty wartości. Obiektywne 
przesłanki utraty wartości dotyczące portfela należności mogą obejmować doświadczenia Grupy z egzekwowaniem 
płatności, zwiększenie liczby płatności opóźnionych powyżej 60 dni w portfelu oraz zauważalne zmiany warunków 
ekonomicznych korelujące z niewywiązywaniem się z zapłaty należności. 

Utrata wartości składnika aktywów finansowych wycenianego zgodnie z zasadami zamortyzowanego kosztu będzie równa 
różnicy między wartością bilansową tego składnika aktywów a wartością bieżącą prognozowanych przyszłych 
przepływów pieniężnych zdyskontowanych według jego pierwotnej efektywnej stopy procentowej. 

3.19.1.4. Usunięcie aktywów finansowych z bilansu 
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Grupa usuwa z bilansu składnik aktywów finansowych w przypadku, gdy prawa umowne do przepływów pieniężnych 
generowanych przez ten składnik wygasną lub gdy przeniesie dany składnik aktywów oraz wszystkie związane z nim 
rodzaje ryzyka i korzyści wynikające z praw własności na inną jednostkę.  

3.19.2. Zobowiązania finansowe 

Grupa Kapitałowa zidentyfikowała Zobowiązania finansowe klasyfikowane do kategorii „Pozostałe zobowiązania 
finansowe”.  

3.19.2.1. Pozostałe zobowiązania finansowe 

Po początkowym ujęciu pozostałe zobowiązania finansowe (w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne 
zobowiązania) wycenia się według kosztu zamortyzowanego metodą efektywnej stopy procentowej, chyba że efekt 
dyskonta jest nieistotny. 

3.19.2.2. Zaprzestanie ujmowania zobowiązań finansowych 

Grupa zaprzestaje ujmowania zobowiązań finansowych wyłącznie w przypadku ich wypełnienia, umorzenia lub 
wygaśnięcia. Różnicę między wartością bilansową usuniętego zobowiązania finansowego a zapłatą uiszczoną lub należną 
ujmuje się w wynik.  

3.20. Rachunek przepływów pieniężnych 

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią. 

3.21. Sprawozdawczość segmentowa 

Sprawozdawczość dotycząca segmentów sprawozdawczych grupuje segmenty na poziomie części składowych Grupy: 

 które angażują się w działalność gospodarczą, z której mogą uzyskiwać przychody i ponosić koszty, 

 których wyniki są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji 
operacyjnych w Grupie oraz wykorzystujący te wyniki przy decydowaniu o alokacji zasobów i przy ocenie 
wyników działalności segmentu oraz 

 w przypadku, których dostępne są oddzielne informacje finansowe. 

 

Głównym organem podejmującym decyzje w zakresie alokacji zasobów oraz dokonującym oceny wyników działalności 
segmentów jest Zarząd 11 bit studios S.A.  

Pomimo nie spełnienia kryteriów ilościowych będącym podstawą do wyodrębnienia segmentów operacyjnych Zarząd 
Jednostki Dominującej podjął decyzję o wyodrębnieniu 2 segmentów operacyjnych: 

 Produkcja gier (Spółka 11 bit studios S.A.) 

 Globalna cyfrowa dystrybucji gier (Spółka Games Republic Limited). 

 

Czynnikiem mającym wpływ na wydzielenie segmentów było powołanie 8 kwietnia 2014 r. spółki zależnej Games 
Republic Limited, której działalność polega na sprzedaży detalicznej gier wideo, nie tylko własnych, stworzonych przez 
11 bit studios, ale również tytułów pochodzących od producentów z całego świata. Działalność ta odbiega od 
działalności 11 bit studios, która zajmuje się tworzeniem gier wideo  

Podstawą oceny działalności segmentów operacyjnych jest jest wynik na działalności operacyjnej kontynuowanej za 
okres, które to dane pochodzą bezpośrednio ze sprawozdań finansowych spółek wchodzących do konsolidacji.  

Grupa stosuje jednolite zasady rachunkowości dla obydwu segmentów. Są to zasady rachunkowości w oparciu, o które 
zostało sporządzone niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Transakcje pomiędzy segmentami dokonywane 
są na warunkach rynkowych i eliminowane na poziomie danych skonsolidowanych. 

4. Informacje ogólne 

Spółka Dominująca Grupy Kapitałowej 11 bit studios S.A. (dalej także „Jednostka Dominująca”, „Podmiot Dominujący”) 
została utworzona na podstawie umowy z dnia 7 grudnia 2009 roku w kancelarii notarialnej Pawła Andrzeja Kani w 
Warszawie (Rep. Nr 16069/2009). Siedzibą Spółki Dominującej jest Warszawa (Polska). Aktualnie Spółka Dominująca jest 
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod 
numerem KRS 0000350888. 

Na dzień sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skład 
organów zarządczych i nadzorujących Spółki Dominującej jest następujący: 
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Zarząd: 
   

Grzegorz Miechowski - Prezes Zarządu 

Bartosz Brzostek - Członek Zarządu 

Michał Drozdowski - Członek Zarządu 

Przemysław Marszał - Członek Zarządu 

    Rada Nadzorcza: 
   

Wojciech Ozimek - Członek Rady Nadzorczej 

Agnieszka Kruz - Członek Rady Nadzorczej  

Radosław Marter - Członek Rady Nadzorczej  

Piotr Sulima - Członek Rady Nadzorczej 
 

Jacek Czykiel - Członek Rady Nadzorczej 

 

Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
struktura akcjonariatu Spółki Dominującej jest następująca: 

Podmiot Siedziba Ilość akcji 
% posiadanego 
kapitału 

% posiadanych 
praw głosów 

Bartosz Brzostek Polska 218 696 9,86 9,86 

Grzegorz Miechowski Polska 169 696 7,65 7,65 

Przemysław Marszał Polska 127 130 5,73 5,73 

Marcin Przasnyski Polska 150 426 6,78 6,78 

Michał Drozdowski Polska 100 630 4,54 4,54 

Pozostali Akcjonariusze Polska 1 450 621 65,44 65,44 

Razem    2 217 199 100,00% 100,00% 
 

 

 

4.1. Informacje o Grupie Kapitałowej  

W okresie między końcem roku 2014 a końcem III kwartału 2015 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Grupy Kapitałowej 
11 bit studios. 

Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej (dalej także „Grupa”) 11 bit studios wchodzą 11 bit studios S.A. jako 
Spółka Dominująca oraz jedna spółka zależna (dalej także „jednostka zależna”, „podmiot zależny”). Grupa nie posiada 
podmiotów stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach. 

Spółka zależna Games Republic Limited, została powołana 8 kwietnia 2014 roku z siedzibą na Malcie. Z tą datą powstała 
Grupa Kapitałowa 11 bit studios S.A. Przedmiotem działalności Games Republic Limited jest prowadzenie elektronicznej 
platformy globalnej dystrybucji gier wideo. 11 bit studios posiada 100 proc. udziałów w Games Republic Limited. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące jednostek zależnych na dzień 30 września 2015 roku przedstawiają się następująco: 

 

Nazwa jednostki 
zależnej 

Podstawowa działalność 
 

Miejsce rejestracji i 
prowadzenia działalności 

Udział w kapitale 
(proc.) 

Udział w głosach 
(proc.) 

Games Republic Ltd. 
Sprzedaż multiplatfomowych gier 
wideo 

Malta 100 100 

 

Czas trwania działalności Spółki Dominującej oraz jednostki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej jest nieograniczony. 
Sprawozdanie finansowe jednostki podporządkowanej sporządzone zostało za ten sam okres sprawozdawczy, co 
sprawozdanie finansowe Spółki Dominującej 
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Rokiem obrotowym Spółki Dominującej oraz spółki wchodzącej w skład grupy jest rok kalendarzowy. 

Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej obejmuje: 

 - produkcję multiplatformowych gier wideo, 

 - sprzedaż multiplatformowych gier wideo. 

 

4.2. Informacje dotyczące liczy osób zatrudnionych  

W chwili obecnej Spółka pracuje lub współpracuje na podstawie umów o pracę oraz innych umów cywilno-prawnych z 53 
osobami. 

4.3. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacyjna 

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zaprezentowane w polskich złotych 
(PLN). Zarząd Spółki Dominującej uznał, że polski złoty jest walutą funkcjonalną i prezentacyjną Spółki Dominującej. 
Wybór waluty funkcjonalnej w przypadku jednostki prowadzącej działalność na rynkach międzynarodowych i 
identyfikacja waluty, którą należy uznać za walutę używaną w podstawowym środowisku ekonomicznym, w jakim 
prowadzi działalność jednostka jest decyzją subiektywną. Spółka Dominująca monitoruje istotne zmiany w środowisku 
ekonomicznym, które mogłyby wpłynąć na zmianę wyboru waluty funkcjonalnej Spółki Dominującej. Walutą 
funkcjonalną spółki zależnej jest euro. Dane finansowe spółki zależnej zostały przekształcone na potrzeby niniejszego 
skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego według zasad opisanych w Nocie 3.6 Waluty 
obce. 

5. Przychody 

Analiza przychodów ze sprzedaży Grupy za bieżący okres dla działalności kontynuowanej przedstawia się następująco:  

 

Okres zakończony 
30.09.2015 

Okres zakończony 
30.09.2014 

PLN PLN 

Przychody ze sprzedaży 15 917 625 1 593 706 

 

Wzrost przychodów w okresie zakończonym 30 września 2015 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 
poprzedniego to głównie efekt utrzymującej się na wysokim poziomie sprzedaży gry This War of Mine. 

6. Segmenty operacyjne 

Produkty i usługi, z których segmenty sprawozdawcze czerpią swoje przychody 

Segment operacyjny Działalności segmentu / Produkty i usługi  

Produkcja gier Tworzenie gier wideo oraz sprzedaż licencji na ich dystrybucję. 

Globalna cyfrowa dystrybucja 

gier 
Sprzedaż detaliczna gier wideo własnych i stron trzecich poprzez własną platformę internetową 

 

6.1. Przychody i wyniki segmentów 

Poniżej przedstawiono analizę przychodów i wyników Grupy w poszczególnych segmentach objętych 
sprawozdawczością: 

 

  
  

Przychody 
 Zysk na działalności operacyjnej 
na segmencie 

Okres zakończony 
30.09.2015  

Okres zakończony 
30.09.2014 

 Okres zakończony 
30.09.2015 

Okres zakończony 
30.09.2014 

  PLN PLN PLN PLN 

Produkcja gier 15 588 825 1 388 871 11 182 139 (1 241 355) 

w tym sprzedaż klientom zewnętrznym 15 490 824 1 386 723   

w tym sprzedaż innym segmentom 98 003 2 148   

Globalna cyfrowa dystrybucja gier 426 803 206 983 (72 241) 9 498 

w tym sprzedaż klientom zewnętrznym 426 803 206 983   

w tym sprzedaż innym segmentom 0 0   
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Wyłączenia miedzy segmentami 98 003 2 148   

Razem z działalności kontynuowanej 15 917 625 1 593 706 11 109 898 (1 231 857) 

Przychody finansowe   451 641 8 

Koszty finansowe   8 0 

Zysk przed opodatkowaniem (działalność kontynuowana) 11 561 531 1 231 849 

 

Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach sprawozdawczych są takie same jak polityka rachunkowości Grupy 
opisana w Nocie 3. Zysk na działalności operacyjnej kontynuowanej segmentów to zysk wygenerowany przez 
poszczególne segmenty. Informacje te przekazuje się osobom decydującym o przydziale zasobów i oceniających wyniki 
finansowe segmentów. 

6.2. Aktywa i zobowiązania segmentów   

 

Stan na 30.09.2015 Stan na 30.12.2014 

PLN PLN 

   Aktywa segmentów 
  

Produkcja gier 28 583 654 21 481 365 

Globalna cyfrowa dystrybucja gier 50 439 124 391 

Razem aktywa segmentów 28 634 093 21 605 756 

Razem aktywa skonsolidowane 28 615 020 21 605 756 

 

   Zobowiązania segmentów 
  

produkcja gier 1 954 900 4 481 003 

Globalna cyfrowa dystrybucja gier 99 527 103 139 

Razem zobowiązania segmentów 2 054 427 4 584 142 

Razem zobowiązania skonsolidowane 2 040 473 4 584 142 

 

Dla celów monitorowania wyników osiąganych w poszczególnych segmentach oraz dla celów przydziału zasobów: 

 do segmentów sprawozdawczych przyporządkowuje się wszystkie aktywa. Aktywa użytkowane wspólnie przez 
segmenty sprawozdawcze przydziela się na podstawie przychodów generowanych przez poszczególne segmenty 
sprawozdawcze. 

 do segmentów sprawozdawczych przyporządkowuje się wszystkie zobowiązania. 

6.3. Pozostałe informacje o segmentach  

  
  
  
  

Amortyzacja aktywów trwałych  Zwiększenia aktywów trwałych 

Okres zakończony 
30.09.2015 

Okres zakończony 
31.12.2014 

Okres zakończony 
30.09.2015 

Okres zakończony 
31.12.2014 

PLN PLN PLN PLN 

Produkcja gier 1 989 763 2 351 737 2 895 408 5 219 880 

Globalna cyfrowa dystrybucja gier 0 0 0 - 

Razem działalność kontynuowana 1 989 763 2 351 737 2 895 408 5 219 880 

 

W okresie zakończonym 30 września 2015 spisano w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych nakład na projekt gry w 
kwocie 98 061 PLN. Nie wprowadzano innych korekt wartości aktywów trwałych, czy też innych odpisów aktualizujących 
wartość aktywów trwałych w prezentowanych okresach sprawozdawczych. 

6.4. Przychody z głównych produktów i usług 

Przychody Grupy z tytułu głównych produktów i usług zostały zaprezentowane w Nocie 6.2 powyżej. 

6.5. Informacje geograficzne 

Grupa działa w czterech głównych obszarach geograficznych – w Polsce będącej krajem jej siedziby, Unii Europejskiej, 
USA i pozostałych krajach (w tym m.in. Kanada, Japonia, Korea, Brazylia, Australia, itd.) 

Poniżej przedstawiono przychody Grupy od klientów zewnętrznych w rozbiciu na obszary operacyjne oraz informacje o 
aktywach trwałych w rozbiciu na lokalizacje tych aktywów: 
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Przychody od zewnętrznych klientów Aktywa trwałe 

Okres zakończony 
30.09.2015 

Okres zakończony 
30.09.2014 

Stan na 30.09.2015 Stan na 31.12.2014 

PLN PLN PLN PLN 

Polska 623 969 509 016 7 203 535 6 596 940 

Unia Europejska 1 367 704 361 616 0 0 

USA 13 889 514 719 911 0 0 

Pozostałe 36 438 3 163 0 0 

Razem 15 917 625 1 593 706 7 203 535 6 596 940 

 

6.6. Informacje o wiodących klientach 

W przychodach z tytułu sprzedaży gier komputerowych w wysokości 15 917 625 PLN (w I-III kwartale 2014: 1 593 706 
PLN) – patrz Nota nr 6.2 powyżej - uwzględniono przychody w wysokości 13 919 830,49 PLN (w I-III kwartale 2014: 
643 227 PLN) z tytułu sprzedaży produktów Jednostki Dominującej sprzedawanych na całym świecie za pośrednictwem 
Steam (Valve Corporation), Google, Apple i Humble Bundle - wiodących światowych platform dystrybucji elektronicznej.  

7. Przychody finansowe 

  

Okres zakończony 
30.09.2015 

Okres zakończony 
30.09.2014 

PLN PLN 

Przychody odsetkowe: 
  

   Lokaty bankowe  29 847 155 

   Wynik netto z tytułu różnic kursowych, w tym:   

a) Środki pieniężne 466 441 35 847 

b) Pożyczki i należności (55 179) (955) 

c) Zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 3 860 1 795 

Razem 214 741 36 842 

8. Koszty finansowe 

  
  

Okres zakończony 
30.09.2015 

Okres zakończony 
30.09.2014 

PLN PLN 

   Pozostałe koszty odsetkowe 8 962 

   Wynik netto na różnicach kursowych, w tym: 0 0 

a) Środki pieniężne 0 0 

b) Pożyczki i należności 0 0 

c) Zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 0 0 

 Razem 8 962 

9. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

9.1. Pozostałe przychody operacyjne 

 

Okres zakończony 
30.09.2015 

Okres zakończony 
30.09.2014 

PLN PLN 

Dotacje 170 679 52 161 

Inne przychody operacyjne 21 755 2 922 

Razem 192 435 55 083 
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9.2. Pozostałe koszty operacyjne 

 

Okres zakończony 
30.09.2015 

Okres zakończony 
30.09.2014 

PLN PLN 

Utworzone odpisy aktualizujące:   

Należności handlowe 1 501 0 

Pozostałe koszty operacyjne:   

Koszty spisanych nakładów na niezakończone prace rozwojowe 98 061 0 

Darowizny przekazane 242 294 0 

Pozostałe koszty rodzajowe 1 2 921 

 Razem 341 859 2 921 

 

W okresie zakończonym 30 września 2015 spisano w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych nakład na projekt gry w 
kwocie 90 061 PLN oraz ujęto w kosztach darowiznę na rzecz fundacji War Child, która pomaga dziecięcym ofiarom 
wojen, w kwocie 242 294 PLN. 

 

 

10. Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej 

10.1. Podatek dochodowy odniesiony w wynik finansowy 

 

Okres zakończony 
30.09.2015 

Okres zakończony 
30.09.2014 

PLN PLN 

Bieżący podatek dochodowy   

    Dotyczący roku bieżącego 1 836 672 3  323 

Odroczony podatek dochodowy   

    Dotyczący roku bieżącego 169 832 5 005 

Koszt podatkowy ujęty w roku bieżącym z działalności kontynuowanej 2 006 504 8 328 

 

W zakresie podatku dochodowego, Grupa podlega przepisom ogólnym w tym zakresie. Grupa nie stanowi podatkowej 
grupy kapitałowej, jak również nie prowadzi działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co różnicowałoby zasady 
określania obciążeń podatkowych w stosunku do przepisów ogólnych w tym zakresie. Rok podatkowy jak i bilansowy 
pokrywają się z rokiem kalendarzowym. 

Uzgodnienie wyniku podatkowego do wyniku księgowego kształtuje się następująco 

Okres zakończony 
30.09.2015 

Okres zakończony 
30.09.2014 

PLN PLN 

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej 11 561 531 (1 204 303) 

Koszt podatku dochodowego wg stawki 19% (2014: 19%) 2 196 691 0 

Efekt podatkowy przychodów niebędących przychodami według przepisów 
podatkowych 

32 134 0 

Efekt podatkowy kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (NKUP) 
według przepisów podatkowych 

(392 153) 0 

Wpływ zróżnicowanych stawek podatkowych jednostek zależnych działających w 
innych systemach prawnych 

0 0 

Pozostałe różnice kursowe z przewalutowania ksiąg USD/EUR w spółce zależnej nie 
ujęte w wyniku spółki zależnej 

0 0 

Razem 1 836 672 0 

 

Stawka podatkowa zastosowana w powyższym uzgodnieniu na lata 2015 i 2014 wynosi 19% i stanowi ono podatek 
dochodowy od osób prawnych zgodnie z przepisami podatkowymi w Polsce.  

Stawka podatkowa zastosowana dla jednostki zależnej wynosi 35%. 
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10.2. Bieżące należności i zobowiązania podatkowe 

    
 Stan na 
30.09.2015 

 Stan na 
31.12.2014 

  
  

PLN PLN 

Bieżące należności podatkowe  191 971 0 

Należny zwrot podatku 191 971 0 

Bieżące zobowiązania podatkowe 0 1 826 779 

Podatek dochodowy do zapłaty  0 1 826 779 

11. Rzeczowe aktywa trwałe 

 
Stan na 30.09.2015 Stan na 31.12.2014 Stan na 30.09.2014 

Wartość bilansowa: PLN PLN PLN 

Maszyny i urządzenia 87 866 103 580 123 469 

Zaliczki na środki trwałe 20 555 0 0 

Razem 108 421 103 580 123 469 

 

 
 
 
 
Wartość brutto 

Maszyny i urządzenia wg 
kosztu 

Urządzenia w 
leasingu finansowym 
wg kosztu 

Razem 

PLN PLN PLN 

Stan na 1 stycznia 2015 roku 360 271 0 360 271 

Nabycia 42 824 0 42 824 

Stan na 30 września 2015 roku 403 095 0 403 095 

 

 

Maszyny i urządzenia wg 
kosztu 

Urządzenia w leasingu 
finansowym wg kosztu 

Razem 

PLN PLN PLN 

Skumulowane umorzenia i utrata wartości (256 691) 0 (256 691) 

Stan na 1 stycznia 2015 roku (256 691) 0 (256 691) 

Koszty amortyzacji (37 983) 0 (37 983) 

Stan na 30 września 2015 roku (294 674) 0 (294 674) 

 

Dane porównywalne za okres od 01 stycznia do 30 września 2014 roku: 

 
 
 
 
Wartość brutto 

Maszyny i urządzenia wg 
kosztu 

Urządzenia w leasingu 
finansowym wg kosztu 

Razem 

PLN PLN PLN 

Stan na 1 stycznia 2014 roku 248 317 0 248 317 

Nabycia 106 508 0 106 508 

Stan na 30 września 2014 roku 354 825 0 354 825 

 

 

Maszyny 
i urządzenia 
wg kosztu 

Urządzenia 
w leasingu finansowym 
wg kosztu 

Razem 

Skumulowane umorzenia i utrata wartości PLN PLN PLN 

Stan na 1 stycznia 2014 roku (185 136) 0 (185 136) 

Koszty amortyzacji (46 220) 0 (46 220) 

Stan na 30 września 2014 roku (231 356) 0 (231 356) 
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12. Pozostałe aktywa niematerialne 

Koszty prac badawczych oraz rozwojowych, które nie spełniły kryterium kapitalizacji przy początkowym ujęciu nie 
wystąpiły w okresie sprawozdawczym oraz w okresie porównawczym. 

Na potrzeby kalkulacji amortyzacji zastosowano okresy ekonomicznego użytkowania następujących aktywów 
niematerialnych: 

 

Zakończone prace rozwojowe: 

Na zakończone prace rozwojowe Game Engine według stanu na dzień 30 września 2015 składają się prace 
skapitalizowane w ramach dwóch etapów prac, dla których pozostały średnioważony okres amortyzacji wynosi 18 
miesięcy.  

Na zakończoną produkcję gier komputerowych według stanu na dzień 30 września 2015 składają się gry, dla której 
pozostały średnioważony okres amortyzacji wynosi 6 miesięcy.  

 

Niezakończone prace rozwojowe: 

Nakłady na niezakończone prace rozwojowe na dzień 30 września 2015 roku obejmowały głównie nakłady na gry 
komputerowe i nakłady na platformę sprzedażową. 

Analiza potencjalnej utraty wartości niezakończonych prac rozwojowych. 

Zgodnie z informacją opisaną w Nocie 3.11 Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 
oprócz wartości firmy. Grupa na każdy dzień bilansowy dokonuje analizy pod kątem utraty wartości niezakończonych 
prac rozwojowych.   

W wyniku przeprowadzonej analizy w okresie zakończonym 30 września 2015 spisano w ciężar pozostałych kosztów 
operacyjnych nakład na projekt gry w kwocie 98 061 PLN.  

 

   Stan na 30.09.2015 Stan na 31.12.2014  Stan na 30.09.2014 

 Wartości bilansowe PLN PLN PLN 

Zakończone prace rozwojowe (Game Engine) 332 305 542 979 274 508 

Zakończone prace rozwojowe (Gry) 1 356 628 2 048 959 803 245 

Niezakończone prace rozwojowe 5 316 763 3 653 539 4 368 840 

Licencje 29 331 54 247 74 433 

Razem 7 035 027 6 300 723 5 526 477 

  
 
 

  
 
 
Wartość brutto  

Zakończone prace 
rozwojowe (Game 
Engine) 

Zakończone prace 
rozwojowe (Gry) 

Licencje 
Niezakończone 
prace rozwojowe 

Razem 

PLN PLN PLN PLN PLN 

Stan na 1 stycznia 2015 roku 918 341 7 257 991 142 662 3 653 539 11 972 533 

Reklasyfikacja 0 4 000 (4 000) 0 0 

Zwiększenia w wyniku odrębnych 
nabyć 

0 0 3 785 2 785 116 2 788 900 

Przeniesienie zakończonych prac 
rozwojowych 

0 1 030 480 0 (1 030 480) 0 

Inne zmniejszenia 1 (32 960) 0 6 649 (26 310) 

Spisanie zaniechanych prac 0 0 0 (98 061) (98 061) 

Stan na 30 września 2015 roku 918 341 8 259 511 142 447 5 316 763 14 637 062 

      

  
 
 
Skumulowane umorzenie i utrata 
wartości  

Zakończone prace 
rozwojowe (Game 
Engine) 

  
Zakończone prace 
rozwojowe (Gry) 

Licencje 
Niezakończone 
prace rozwojowe 

Razem 

PLN PLN PLN PLN PLN 

Stan na 1 stycznia 2015 roku (374 362) (5 209 032) (88 415) - (5 671 809) 

Koszty amortyzacji (211 674) (1 717 994) (26 868) 0 (1 956 536) 
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Inne zmniejszenia 0 26 310 0 0 26 310 

Reklasyfikacja 0 (2 167) 2 167 0 0 

Stan na 30 września 2015 roku (586 036) (6 902 883) (113 116) 0 (7 602 035) 

 

Dane porównywalne za okres od 1 stycznia do 30 września 2014 roku: 

 
 
  
Wartość brutto  

Zakończone prace 
rozwojowe (Game 
Engine) 

Zakończone prace 
rozwojowe (Gry) 

Licencje 
Niezakończone 
prace rozwojowe 

Razem 

PLN PLN PLN PLN PLN 

Stan na 1 stycznia 2014 r. 591 623 4 782 546 122 020 1 615 338 7 111 527 

Zwiększenia w wyniku odrębnych 
nabyć 

0 0 20 329 3 522 230 3 542 559 

Przeniesienie zakończonych prac 
rozwojowych 

0 763 277 0 (763 277) 0 

Inne zmniejszenia 0 19 911 0 0 19 911 

Spisanie zaniechanych prac 0 0 0 0 0 

Stan na 30 września 2014 r. 591 623 5 565 734 142 349 4 374 291 10 673 997 

    

  

Zakończone prace 
rozwojowe (Game 
Engine) 

Zakończone prace 
rozwojowe (Gry) 

Licencje 
Niezakończone 
prace rozwojowe 

Razem 

Skumulowane umorzenie 
i utrata wartości  

PLN PLN PLN PLN PLN 

Stan na 1 stycznia 2014 r. (181 225) (3 144 655) (65 747) 0 (3 391 627) 

Koszty amortyzacji (135 890) (1 597 922) (2 169) 0 (1 735 981) 

Inne zwiększenia 0 (19 912) 0 0 (19 912) 

Stan na 30 września 2014 r. (317 115) (4 762 489) (67 916) 0 (5 147 520) 

 

13. Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności 

 

Stan na 30.09.2015 Stan na 31.12.2014 

PLN PLN 

Należności z tytułu dostawi u usług i pozostałe należności, w tym: 2 305 275 7 294 210 

z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych 410 519 116 008 

inne 131 213 42 147 

Odpis aktualizujący należności handlowe (72 669) (71 168) 

Razem 2 232 606 7 223 043 

 

13.1. Należności z tytułu dostaw i usług 

Średni termin spłaty należności z tytułu sprzedaży towarów i usług wynosi 14 dni. Grupa utworzyła rezerwy w pełni 
pokrywające należności przeterminowane o ponad 360 dni, ponieważ z doświadczeń historycznych wynika, że takie 
należności są w zasadzie nieściągalne.   

Wykazane salda należności na 30 września 2015 roku obejmują 210 260 PLN (0,00 PLN w 2014 roku) należności od Valve 
Corporation, największego odbiorcy Grupy (patrz Nota 6.6 powyzej). Nie ma innych klientów, od których należności 
przekroczyłyby 5% ogólnej wartości należności z tytułu dostaw i usług. 

Wykazane salda należności obejmują należności od: 

Kontrahent 
Stan na 30.09.2015. Stan na 30.09.2014. 

PLN PLN 

Koch Media GmbH 453 848 0 

Apple Inc 434 589 17 154 

Valve Corporation 210 260 0 

Humble Bundle Inc 178 172 133 077 
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GOG Ltd 141 335 509 

 

Powyżej przedstawione salda należności z tytułu dostaw i usług, zawierają należności (patrz poniższa analiza wiekowa), 
które są przeterminowane na koniec okresu sprawozdawczego i na które Grupa nie utworzyła rezerw, ponieważ nie 
nastąpiła istotna zmiana jakości tego zadłużenia, w związku z czym nadal uznaje się je za ściągalne. 

 

Analiza wiekowa należności przeterminowanych, ale nieobjętych odpisem z tytułu utraty wartości: 

  
  
  

 Stan na 30.09.2015  Stan na 31.12.2014 

PLN PLN 

60-90 dni 25 700  10 303 

91-120 dni 116 046  4 708 

121-360 dni 32 540  -  

powyżej 360 dni 41 633  -  

Razem 215 919  15 011 

 

Zmiany stanu odpisów aktualizujących na należności zagrożone: 

 

Okres zakończony 
30.09.2015 

Okres zakończony 
31.12.2014 

PLN PLN 

Stan na początek okresu sprawozdawczego 71 168 0 

     Odpis z tytułu utraty wartości należności 1 501 71 168 

Stan na koniec okresu sprawozdawczego 72 669 71 168 

 

W kwocie odpisu na należności wątpliwe uwzględniono poszczególne należności z tytułu dostaw i usług, które utraciły 
wartość, na 30 września 2015 roku w wysokości 72 669 PLN (2014: 71.167,98 PLN). Ujęte odpisy z tytułu utraty wartości 
stanowią różnicę pomiędzy wartością bilansową takich należności z tytułu dostaw i usług a bieżącą wartością 
spodziewanych wpływów z likwidacji. Grupa nie ma żadnego zabezpieczenia na powyższe kwoty. 

 

Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług, które utraciły wartość:  

  
  

 Stan na 30.09.2015  Stan na 31.12.2014 

 PLN PLN 

60-90 dni 0 0 

91-120 dni 0 0  

121-360 dni  0 0 

powyżej 360 dni 72 669 71 168 

Razem 72 669 71 168 

14. Kapitał podstawowy 

 

Stan na 30.09.2015 Stan na 31.12.2014 

PLN PLN 

Kapitał podstawowy 221 720 221 720 

Kapitał podstawowy składa się z:  
 

2.217.199 akcji zwykłych mających pełne pokrycie w kapitale  
 

221.719,90 PLN na dzień 30 września i 31 grudnia  
 

Razem 221 720 221 720 
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15. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

  
  
  

 Stan na 30.09.2015  Stan na 31.12.2014 

 PLN PLN 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 297 957 260 959 

Zaliczki otrzymane na dostawy 51 625   13 494 

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 32 536  47 394 

Rozliczenia międzyokresowe bierne 74 594  70 941 

Rozrachunki z pracownikami 232 219   845 525 

 Razem 696 552  1 238 313 

 

Średni termin zapłaty za zakup towarów i usług w Polsce wynosi średnio 14 dni Grupa posiada zasady zarządzania 
ryzykiem finansowym zapewniające regulowanie zobowiązań w wyznaczonym terminie. 

16. Instrumenty finansowe  

 

16.1. Kategorie instrumentów finansowych 

  
 
 Aktywa finansowe 

 Stan na 30.09.2015  Stan na 31.12.2014 

PLN PLN 

Środki pieniężne 19 159 342  7 768 383 

Pożyczki i należności  2 040 635 7 223 043 

 

Zmiany odpisów aktualizujących pożyczki i należności odzwierciedlające zmiany w ryzyku kredytowym zostały 
przedstawione w Nocie 13.1 Należności z tytułu dostaw i usług. 

Zobowiązania finansowe 
  

  Stan na 30.09.2015  Stan na 31.12.2014 

PLN PLN 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 718 462  1 238 313 

 

Analiza wiekowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań 

  
  
  

 Stan na 30.09.2015  Stan na 31.12.2014 

PLN PLN  

Bieżące 496 096 1 085 806 

60-90 dni 163 636  93 797 

91-120 dni 16 128 16 128 

121-360 dni 27 097 27 097 

powyżej 360 dni 15 485 15 485 

Razem 718 462  1 238 313  

17. Przychody przyszłych okresów   

 

Stan na 30.09.2015 Stan na 31.12.2014 

PLN PLN 

Dotacje rządowe (i) 1 289 876 1 519 049 

  
 

Krótkoterminowe 414 961 413 422 

Długoterminowe 874 915 1 105 628 

Razem 1 289 876 1 519 049 

 

(i) Kwota powstała w wyniku świadczenia uzyskanego w postaci:  
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 dotacji rządowej (środki z programów unijnych) otrzymanej w 2013, 2014 i w pierwszym półroczu 2015 roku na 
realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 (nakłady na stworzenie platformy 
B2B mającej na celu integrację systemów informatycznych Jednostki Dominującej i systemów informatycznych 
partnerów Jednostki Dominującej). Przychód został rozliczony częściowo w korespondencji z kosztami 
amortyzacji majątku trwałego poniesionymi w 2013-2015 i zostanie rozliczony z kosztami amortyzacji, które 
zostaną poniesione w 2015 roku i kolejnych latach (387.024,03 PLN). 

 dotacji rządowej (środki z programów unijnych) otrzymanej w 2014 roku na realizację programu „INNOTECH”. 
Przychód został rozliczony częściowo w korespondencji z kosztami amortyzacji majątku trwałego poniesionymi 
w 2014 (21.397,51 PLN) i zostanie rozliczony z kosztami amortyzacji, które zostaną poniesione w 2015 roku i 
kolejnych latach (279.119,36 PLN). Spółka zakończyła zadanie nr 1 projektu. Po zamknięciu zadania nr 2 
postanowiła nie kontynuować dalej prac i dlatego 16 lipca 2015 roku zwróciła otrzymane zaliczki w kwocie 
368.868,32 PLN. Powyższa kwota została reklasyfikowana na 30.06.2015 do zobowiązań pozostałych. 

 dotacji rządowej (środki z programów unijnych) otrzymanej w 2014 roku na realizację programu Media - rozwój 
technologii własnej. Przychód nie był jeszcze rozliczany. Zostanie kalkulowany z kosztami amortyzacji, które 
bedą poniesione w kolejnych latach (539.973,14 PLN). 

18. Transakcje z jednostkami powiązanymi 

Transakcje między Spółką Dominującą a jej jednostkami zależnymi (Games Republic Limited z siedzibą w miejscowości 
Valletta - Malta) będącymi stronami powiązanymi Spółki Dominującej zostały wyeliminowane w trakcie konsolidacji i nie 
wykazano ich w niniejszej nocie. Szczegółowe informacje o transakcjach między Grupą a pozostałymi stronami 
powiązanymi przedstawiono poniżej.  

Do podmiotów powiązanych zaliczani są członkowie zarządu i, rady nadzorczej i kluczowy personel Jednostki 
Dominującej (kluczowe kierownictwo): 

• Grzegorz Miechowski – Prezes Zarządu, 

• Bartosz Brzostek – Członek Zarządu, 

• Michał Drozdowski – Członek Zarządu, 

• Przemysław Marszał – Członek Zarządu, 

• Martin Balawajder – Przewodniczący Rady Nadzorczej (do dnia 30 września 2015 roku), 

• Agnieszka Kruz – Członek Rady Nadzorczej, 

• Piotr Sulima – Członek Rady Nadzorczej, 

• Radosław Marter – Członek Rady Nadzorczej, 

• Wojciech Ozimek – Członek Rady Nadzorczej (od 26 lutego 2015 roku), 

• Szymon Kobalczyk – Członek Rady Nadzorczej (do 26 lutego 2015 roku). 

 

Ponadto, do podmiotów powiązanych za pośrednictwem kluczowego kierownictwa, zaliczani są: 

• Paweł Miechowski – Senior Writer, brat Grzegorza Miechowskiego, Prezesa Zarządu Jednostki Dominującej, 

• Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Rabenda-Ozimek, Agnieszka Rabenda-Ozimek jest żoną Wojciecha 
Ozimka, członka Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej. 

18.1. Transakcje handlowe 

Poza usługami świadczonymi przez Członków Zarządu Podmiotu Dominującego oraz członków Rady Nadzorczej opisanymi 
w Nocie 18.4, Grupa zawarła następujące transakcje z pozostałymi podmiotami powiązanymi w okresie I-III kwartału 
2015 roku i w okresie I-III kwartału 2014 roku:  

 

  
 
 Świadczone usługi 

Okres zakończony 
30.09.2015 

Okres zakończony 
30.09.2014 

PLN PLN 

Paweł Miechowski 70 389 68 107 

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Rabenda-Ozimek 23 757 37 120 

Razem 94 146 105 227 

 

18.2. Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym 

W okresie I-III kwartału 2015 roku i w okresie I-III kwartału 2014 r. Grupa nie udzieliła żadnych pożyczek jednostkom 
powiązanym. 
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18.3. Pożyczki od jednostek powiązanych  

Grupa nie otrzymała pożyczek od jednostek powiązanych w okresie I-III kwartału 2015 roku i w okresie I-III kwartału 
2014 r. 

18.4. Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów zarządzających, kluczowego personelu oraz organów 
nadzorujących 

Kluczowy personel kierowniczy Grupy Kapitałowej stanowi Zarząd Jednostki Dominującej. Wynagrodzenia Członków 
Zarządu Jednostki Dominującej oraz Członków Rady Nadzorczej, jako organu nadzorującego w roku obrotowym i okresie 
porównawczym z z tytułu pełnienia funkcji zarządzających i nadzorujących przedstawiały się następująco: 

  
  

Okres zakończony 
30.09.2015 

Okres zakończony 
30.09.2014 

PLN PLN 

Świadczenia krótkoterminowe – Zarząd      

Grzegorz Miechowski 308 972 150 094 

Bartosz Brzostek 168 000 18 000 

Michał Drozdowski 168 000 18 000 

Przemysław Marszał 168 000 18 000 

Razem 812 972 204 094 

 
  

Świadczenia krótkoterminowe - Rada Nadzorcza 0 9 000 

Razem 812 972 213 094 

 

Wynagrodzenia Członków Zarządu Jednostki Dominującej określa Rada Nadzorcza, w zależności od wyników uzyskanych 
przez poszczególne osoby oraz od trendów rynkowych.  

Członkom Zarządu Jednostki Dominującej za okres I-III kwartału 2015 i I-III kwartału 2014 roku rok nie zostało wypłacone 
inne wynagrodzenie na podstawie podziału zysków. Natomiast Członkowie Zarządu Jednostki Dominującej uczestniczą w 
programie motywacyjnym, który szczegółowo opisany został w Nocie 18 Płatności realizowane na bazie akcji Rocznego 
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy za 2014 rok. 

Dodatkowo Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej pobierali wynagrodzenie z tytułu świadczenia 
usług na podstawie umów o dzieło w następującej wysokości: 

  
  

Okres zakończony 
30.09.2015 

Okres zakończony 
30.09.2014 

PLN PLN 

Świadczenia krótkoterminowe – Zarząd (umowy o dzieło)   

Grzegorz Miechowski 8 000 16 000 

Bartosz Brzostek 135 000 135 000 

Michał Drozdowski 135 050 135 000 

Przemysław Marszał 135 000 135 000 

Razem 413 050 421 000 

 

  

Świadczenia krótkoterminowe - Rada Nadzorcza (umowa o wykonanie usług)   

Martin Balawajder 50 000 0 

Razem 50 000 0 

 

18.5. Pozostałe transakcje z podmiotami powiązanymi 

Poza opisanymi wyżej transakcjami Grupa nie zawierała innych transakcji z podmiotami powiązanymi. 

19. Informacje o wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendzie 

W okresie I-III kwartału 2015 roku i I-III kwartału 2014 roku Jednostka Dominująca oraz jednostka zależna nie wypłacały 
dywidendy. 
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20. Zobowiązania do poniesienia wydatków  

Na dzień 30 września 2015 roku oraz we wcześniejszym okresie porównywalnym Grupa nie miała zawartych żadnych 
umów zobowiązaniowych na zakup aktywów trwałych. 

Na dzień 30 września 2015 roku oraz we wcześniejszym okresie porównywalnym Grupa nie była stroną żadnych 
wspólnych przedsięwzięć. 

21. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe 

21.1. Zobowiązania warunkowe 

W roku obrotowym 11 bit studios S.A. na podstawie umowy najmu użytkowała powierzchnię biurową dla celów 
prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Modlińskiej 6 w Warszawie na podstawie umowy najmu z dnia 16 maja 
2012 r. Spółka Dominująca nie ma możliwości zakupienia składników majątku objętych umową najmu po wygaśnięciu 
umowy. 

Nieodwoływalne płatności wynoszą 46 185 PLN. (w przedziale do 1 roku). 

Koszty najmu ujęte w rachunku wyników za okres I-III kwartału 2015 roku oraz za okres I-III kwartału 2014 roku wyniosły 
odpowiednio 92 718 PLN i 117 979 PLN. 

21.2. Aktywa warunkowe 

Na dzień 30 września 2015 roku oraz we wcześniejszym okresie porównywalnym Grupa nie posiadała aktywów 
warunkowych. 

22. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności w odniesieniu do śródrocznej działalności 

Grupy 

W okresie I-III kwartału 2015 roku nie wystąpiły nietypowe wahania sezonowe ani cykliczne. 

23. Informacja o czynnikach i zdarzeniach w szczególności o nietypowym charakterze mających wpływ 

na osiągnięte wyniki finansowe 

W okresie I-III kwartału 2015 roku nie wystąpiły nietypowe czynniki lub zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki 
finansowe. 

24. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Do dnia zatwierdzenia do udostępnienia przez Zarząd Jednostki Dominującej, 16 listopada 2015 roku, nie wystąpiły 
zdarzenia mające wpływ na śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy. 

W dniu 1 października 2015 r. Spółka Dominująca otrzymała zawiadomienie o zawiązaniu Porozumienia Akcjonariuszy. 
Stronami Porozumienia są: Grzegorz Miechowski, Bartosz Brzostek, Przemysław Marszał i Michał Drozdowski, czyli 
Członkowie Zarządu Spółki Dominującej a także Moonlex Holdings Limited, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
prawa cypryjskiego, z siedzibą w Larnaca, Cypr (adres: 4 Afentrikas, Afentrika Court, Office 2, 6018, Larnaka, Cypr), 
wpisana w Rejestrze Spółek na Cyprze pod numerem HE 346659. Spółka Moonlex Holdings Limited została 
zarejestrowana w dniu 1 września 2015 r. Jest podmiotem blisko związanym z Członkami Zarządu Spółki Dominującej.  

Przedmiotem Porozumienia Akcjonariuszy jest wspólne nabywanie akcji Spółki Dominującej oraz zgodne głosowanie na 
Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Spółki Dominującej przez Strony. Porozumienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 
2015 roku.  

Na dzień zawiązania Porozumienia Akcjonariuszy jego Strony posiadały następujące pakiety akcji Spółki Dominującej. 

1. Bartosz Brzostek posiadał 258.696 akcji stanowiących 11,67% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 11,67% 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej.  

2. Grzegorz Miechowski posiadał 201.696 akcji stanowiących 9,10% akcji w kapitale zakładowym oraz 9,10% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej.  

3. Przemysław Marszał posiadał 154.130 akcji stanowiących 6,95% akcji w kapitale zakładowym i 6,95% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej.  

4. Michał Drozdowski posiadał 120.630 akcji stanowiących 5,44% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 5,44 proc. 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej.  

5. Spółka Moonlex Holdings Limited nie posiadała żadnych akcji Spółki Dominującej 

Łącznie Strony Porozumienia posiadały 735.152 akcji stanowiących 33,16% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 
33,16% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej.  

W dniu 2 października 2015 r. Spółka Dominująca otrzymała zawiadomienie o operacjach dokonanych na akcjach Spółki 
Dominującej przez Członków Zarządu Spółki Dominującej oraz Moonlex Holdings Limited. 
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1. Bartosz Brzostek przeniósł, na podstawie umowy cywilnoprawnej (aportowej), własność 40.000 akcji Spółki 
Dominującej stanowiących 1,80% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 1,80% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej na rzecz Moonlex Holdings Limited w zamian za objęcie 
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Moonlex Holdings Limited. Po przeprowadzeniu powyższej 
operacji Bartosz Brzostek posiada bezpośrednio 218.696 akcji stanowiących 9,86% akcji w kapitale zakładowym 
oraz dających 9,86% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

2. Grzegorz Miechowski przeniósł, na podstawie umowy cywilnoprawnej (aportowej), własność 32.000 akcji Spółki 
Dominującej stanowiących 1,44% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 1,44% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej na rzecz Moonlex Holdings Limited w zamian za objęcie 
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Moonlex Holdings Limited. Po przeprowadzeniu powyższej 
operacji Grzegorz Miechowski posiada bezpośrednio 169.696 akcji stanowiących 7,65% akcji w kapitale 
zakładowym oraz dających 7,65% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej. 

3. Przemysław Marszał przeniósł, na podstawie umowy cywilnoprawnej (aportowej), własność 27.000 akcji Spółki 
Dominującej stanowiących 1,22% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 1,22% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na rzecz spółki prawa cypryjskiego Moonlex Holdings Limited w zamian za 
objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Moonlex Holdings Limited. Po przeprowadzeniu 
powyższej operacji Przemysław Marszał posiada bezpośrednio 127.130 akcji stanowiących 5,73% akcji w 
kapitale zakładowym oraz dających 5,73% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej. 

4. Michał Drozdowski przeniósł, na podstawie umowy cywilnoprawnej (aportowej), własność 20.000 akcji Spółki 
Dominującej stanowiących 0,90% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 0,90% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na rzecz spółki prawa cypryjskiego Moonlex Holdings Limited w zamian za 
objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Moonlex Holdings Limited. Po przeprowadzeniu 
powyższej operacji Michał Drozdowski posiada bezpośrednio 100.630 akcji stanowiących 4,54% akcji w kapitale 
zakładowym oraz dających 4,54% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej. 

5. Spółka Moonlex Holdings Limited objęła, na podstawie czterech umów cywilnoprawnych (aportowych) 
zawartych z: Bartoszem Brzostkiem, Grzegorzem Miechowskim, Przemysławem Marszałem i Michałem 
Drozdowski, łącznie 119 tys. akcji Spółki Dominującej stanowiących 5,37% akcji w kapitale zakładowym oraz 
dających 5,37% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej.  

Strony Porozumienia przed przeprowadzeniem powyższych operacji posiadały łącznie 735.152 akcji Spółki Dominującej 
stanowiących 33.16% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 33,16% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
Spółki Dominującej. Po przeprowadzeniu powyższych operacji ich łączny udział w kapitale zakładowym i głosach na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej nie zmienił się.  

W dniu 5 października 2015 r. Spółka Dominująca otrzymała zawiadomienia dotyczące transakcji dokonanych na akcjach 
Spółki Dominującej przez spółkę Moonlex Holdings Limited. Zgodnie z zawiadomieniem, Moonlex Holdings Limited zbyła 
w dniu 1 października 2015 roku, w drodze transakcji pozasesyjnej, pakietowej, 107.000 tys. akcji Spółki Dominującej 
po cenie 61 PLN za sztukę stanowiących 4,83% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 4,83% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej. Ponadto, w dniu 2 października 2015 r. Moonlex Holdings Limited, 
zbyła, w drodze transakcji pozasesyjnej, pakietowej, 12.000 tys. akcji Spółki Dominującej po cenie 61 PLN za sztukę 
stanowiących 0,54% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 0,54% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
Spółki Dominującej.  

Po przeprowadzeniu powyższych transakcji Moonlex Holdings Limited nie posiada żadnych akcji Spółki Dominującej.  

Po przeprowadzeniu powyższych transakcji Strony Porozumienia Akcjonariuszy posiadają łącznie 616.152 akcji Spółki 
Dominującej stanowiących 27,79% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 27,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Spółki Dominującej.  

W dniu 9 października Spółka Dominująca otrzymała zawiadomienie że: Grzegorz Miechowski, Bartosz Brzostek, 
Przemysław Marszał i Michał Drozdowski, czyli Kluczowi Akcjonariusze Spółki, będący jednocześnie Członkami Zarządu 
Spółki, zobowiązali się do ograniczenia zbywania posiadanych akcji Spółki (umowa lock-up) przez okres sześciu miesięcy 
kalendarzowych, licząc od dnia 5 października 2015 r. 

W dniu 30 września Martin Balawajder, Przewodniczący i Członek Rady Nadzorczej Spółki poinformował Spółkę o 
rezygnacji, z dniem 1 października, z zajmowanego stanowiska w związku z objęciem, z dniem 1 października, 
stanowiska Dyrektora Finansowego 11 bit studios. 22 października Członkowie Rady Nadzorczej Spółki wybrali do składu 
Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Czykiela. Kadencja Pana Jacka Czykiela jako Członka Rady Nadzorczej Spółki mija 20 
czerwca 2016 r. 

W dniu 20 października Zarząd Spółki Dominującej podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy utworzonej w związku z 
rezygnacją z kontynuowania projektu „Opracowanie multiplatformowej platformy produkcji gier MMO free-2play” 
realizowanego w ramach programu "INNOTECH" (dalej „INNOTECH”) w ścieżce programowej HI-TECH. O rezygnacji z 
kontynuowania ww. projektu Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr. 15/2015 z dnia 20 lipca 2015 r. 
Konsekwencją tej decyzji było utworzenie rezerwy w wysokości 391,5 tys. zł, która obciążyła wyniki finansowe Spółki za 
II kwartał 2015 r. Rozwiązanie rezerwy będzie miało pozytywny wpływ na wynik finansowy Spółki i znalazło 
odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym Spółki za III kwartał 2015 r. 

W dniu 11 listopada 2015 r., miała miejsce premiera gry „This War of Mine” („TWoM”) w wersjach na urządzenia 
mobilne (smartfony) z systemami operacyjnymi iOS i Android. Gra jest dostępna w dystrybucji elektronicznej na 
platformach App Store, Google Play oraz gamesrepublic.com (DRM-Free w wersji na Androida).  
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25. Postępowanie toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub 

organem administracji publicznej 

Względem Jednostki Dominującej oraz jej jednostki zależnej nie toczą się przed sądami ani organami administracji 
publicznej postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Jednostki Dominującej lub jednostki zależnej, 
których łączna wartość stanowi 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej lub takich, które w istotny i 
przewidywalny sposób mogą mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy w przyszłości, 

26. Oświadczenie zarządu dotyczące informacji zawartych w niniejszym raporcie 

Zarząd 11 bit studios S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione Skrócone śródroczne 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowej 11 bit studios S.A. za III kwartał 2015 roku, sporządzone 
zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że informacje dotyczące działalności Spółki w okresie 
objętym raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji 11 bit studios S.A.    

27. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało zatwierdzone do udostępnienia przez 
Zarząd Jednostki Dominującej dnia 16 listopada 2015 roku. 

 

 

 

Podpisy: 

 

 

 

 

Grzegorz Miechowski        Bartosz Brzostek       Przemysław Marszał     Michał Drozdowski  

Prezes Zarządu            Członek Zarządu         Członek Zarządu          Członek Zarządu 

 

 

 

Warszawa, 16 listopada 2015 
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5. ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 11 BIT STUDIOS S.A. 

5.1. SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH 

CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU (PLN) 

 

 01.07.2015 
- 30.09.2015 

01.01.2015 
- 30.09.2015 

01.07.2014 
- 30.09.2014 

01.01.2014 
- 30.09.2014 

Działalność kontynuowana     

Przychody ze sprzedaży 3 550 371 15 588 825 796 469 1 388 871 

Pozostałe przychody operacyjne 103 158 192 435 7 807 55 083 

Razem przychody z działalności operacyjnej 3 653 529 15 781 260 804 276 1 388 871 

Amortyzacja (733 699) (1 989 763) (587 469) (1 782 201) 

Zużycie surowców i materiałów (7 635) (26 332) (8 915) (12 597) 

Usługi obce (1 025 962) (1 734 135) (161 951) (501 988) 

Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze (135 224) (360 723) (69 524) (258 509) 

Podatki i opłaty (1 054) (3 368) (623) (1 926) 

Pozostałe koszty operacyjne (101 987) (484 801) (28 087) (128 088) 

Razem koszty działalności operacyjnej (2 005 561) (4 599 122) (856 569) (2 682 388) 

Zysk na działalności operacyjnej 1 647 968 11 182 138 (52 293) (1 293 517) 

Przychody finansowe 388 662 448 306 28 088 36 834 

Koszty finansowe 0 (8) 0 (962) 

Zysk przed opodatkowaniem 2 036 630 11 630 436 (24 205) (1 205 483) 

Podatek dochodowy (143 451) (2 006 504) (5 005) (5 005) 

Zysk netto z działalności kontynuowanej 1 893 179 9 623 932 (29 210) (1 210 488) 

Działalność zaniechana     

Zysk netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0 

ZYSK NETTO 1 893 179 9 623 932 (29 210) (1 210 488) 

Zysk na akcję (w PLN na jedną akcję)     

Z działalności kontynuowanej:     

Zwykły 0,85 4,34 (0,01) (0,55) 

 

 01.07.2015 
- 30.09.2015 

01.01.2015 
- 30.09.2015 

01.07.2014 
- 30.09.2014 

01.01.2014 
- 30.09.2014 

ZYSK NETTO 1 893 179 9 623 932 (29 210) (1 210 488) 

Pozostałe całkowite dochody 0 0 0 0 

Składniki, które mogą zostać przeniesione  
w późniejszych okresach do rachunku zysków i 
strat: 

0 0 0 0 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
zagranicznych: 

0 0 0 0 

- Różnice kursowe z przeliczenia jednostek       
zagranicznych powstałe w bieżącym roku 

    

Pozostałe całkowite dochody netto razem  0 0 0 0 

SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 1 893 179 9 623 932 (29 210) (1 210 488) 
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5.2. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE 
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU (PLN)  

 stan na 30.09.2015 r. stan na 31.12.2014 r. 

AKTYWA   

Aktywa trwałe   

Rzeczowe aktywa trwałe 108 421 103 580 

Pozostałe aktywa niematerialne 7 035 027 6 300 723 

Inwestycje długoterminowe 5 120 5 120 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 0 140 977 

Pozostałe aktywa 56 808 51 660 

Aktywa trwałe razem 7 205 376 6 602 060 

    

Aktywa obrotowe   

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 2 057 784 7 252 414 

Należnosci z tytułu podatku dochodowego 191 971 0 

Pozostałe aktywa krótkoterminowe 19 536 17 391 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 105 707 7 643 992 

Aktywa obrotowe razem 21 374 998 14 913 797 

    

Aktywa razem 28 580 374 21 515 857 

 

 stan na 30.09.2015 r. stan na 31.12.2014 r. 

PASYWA   

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA   

Kapitał własny   

Kapitał podstawowy 221 720 221 720 

Kapitał z nadwyżki wartości emisyjnej ponad wartość nominalną 4 285 934 4 285 934 

Kapitał zapasowy 12 650 308 3 414 645 

Kapitał rezerwowy z tytułu płatności w akcjach 54 946 54 946 

Zyski zatrzymane 9 415 847 9 027 578 

Kapitał własny razem 26 628 755 17 004 823 

   

Przychody przyszłych okresów 874 915 1 105 628 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 28 855 0 

Zobowiązania długoterminowe razem 903 770 1 105 628 

    

Zobowiązania krótkoterminowe   

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 632 888 1 165 489 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0 1 826 495 

Przychody przyszłych okresów 414 961 413 422 

Zobowiązania krótkoterminowe razem 1 047 849 3 405 406 

    

Zobowiązania razem 1 951 619 4 511 034 

Pasywa razem 28 580 374 21 515 857 
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5.3. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY KOŃCZĄCY SIĘ 30 WRZEŚNIA 2015 

ROKU (PLN) 

 

za okres 01.01.2015 – 30.09.2015 
Kapitał 
podstawowy 

Kapitał 
z nadwyżki 
wartości emisyjnej 
ponad wartość 
nominalną 

Kapitał zapasowy 
Kapitał rezerwowy 
z tytułu płatności 
w akcjach  

Zyski zatrzymane Razem 

Stan na 1 stycznia 2015 roku 221 720 4 285 934 3 414 645 54 946 9 027 578 17 004 823 

Zysk netto za rok obrotowy 0 0 0 0 9 623 932 9 623 932 

Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) 0 0 0 0 0 0 

Suma całkowitych dochodów  0 0 0 0 9 623 932 9 623 932 

Przeniesienie wyniku na kapitał zapasowy 0 0 9 235 663 0 (9 235 663) 0 

Ujęcie płatności dokonywanych na bazie akcji 0 0 0 0 0 0 

Stan na 30 września 2015 roku 221 720 4 285 934 12 650 308 54 946 9 415 847 26  628 755 

 

Dane porównanwcze  
za okres 01.01.2014 – 30.09.2014 

Kapitał 
podstawowy 

Kapitał 
z nadwyżki 
wartości emisyjnej 
ponad wartość 
nominalną 

Kapitał zapasowy 
Kapitał rezerwowy 
z tytułu płatności 
w akcjach  

Zyski zatrzymane Razem 

Stan na 1 stycznia 2014 roku 221 720 4 285 934 2 406 278 0 855 227 7 769 159 

Zysk netto za rok obrotowy 0 0 0 0 (1 210 488) (1 210 488) 

Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) 0 0 0 0 0 0 

Suma całkowitych dochodów  0 0 0 0 (1 210 488) (1 210 488) 

Przeniesienie wyniku na kapitał zapasowy 0 0 1 008 367 0 (1 008 367) 0 

Ujęcie płatności dokonywanych na bazie akcji 0 0 0 0 0 0 

Stan na 30 września 2014 roku 221 720 4 285 934 3 414 645 0 (1 363 628) 6 558 671 
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5.4. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU (PLN) 

 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej   

Zysk za rok obrotowy  9 623 932 (1 210 488) 

Korekty:   

Amortyzacja 1 989 763 1 782 201 

Inne korekty 58 494 (179 766) 

Zmiany w kapitale obrotowym:   

Zwiększenie / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałych należności 

4 997 511 107 370 

Zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 
zobowiązań i rezerw 

(6 046 547) (73 895) 

Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów (229 174) 127 605 

Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej 10 393 979 553 027 

Zapłacony podatek dochodowy 3 855 139 151 767 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 249 118 704 794 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej   

Płatności za rzeczowe aktywa trwałe (2 728 909) (3 649 066) 

Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z 
działalnością inwestycyjną 

(2 728 909) (3 649 066) 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej   

Inne wpływy finansowe (58 494) 179 766 

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej (58 494) 179 766 

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 11 461 715 (2 764 506) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego 7 643 992 3 740 967 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 19 105 707 976 461 
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6. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO 
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA 
DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU 

1. Informacja o złożeniu prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego  

W dniu 10.09.2015 roku Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego 
w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu akcji Spółki w obrocie regulowanym Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie.  

2. Podstawa sporządzenia i oświadczenie o zgodności  

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło decyzję o przejściu Spółki 11 bit studios na MSSF w kształcie zatwierdzonym 
przez Unię Europejską od roku 2015 pod warunkiem złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu akcji Spółki na rynku 
regulowanym. Do prospektu emisyjnego przygotowanego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu Spółka 
załączyła swoje pierwsze roczne skonsolidowane sprawozdanie sporządzone zgodnie z MSSF. Datą przejścia na MSSF był 
1 stycznia 2013 roku. Spółka nie sporządzała jeszcze rocznego sprawozdania Spółki (jednostkowego) w zgodności z MSSF. 
W związku z powyższym pierwszym rocznym sprawozdaniem Spółki sporządzonym w zgodności z MSSF będzie 
sprawozdanie roczne sporządzone za rok 2015. Poniższe skrócone sprawozdanie śródroczne zostało sporządzone w 
oparciu zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto, które Spółka ma zamiar zastosować 
w swoim sprawozdaniu rocznym za rok 2015, a które są spójne z zasadami  aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku 
finansowego netto w oparciu o które sporządzono skonsolidowane sprawozdanie Grupy zamieszczone w prospekcie 
emisyjnym, które to zasady opisano w Nocie 3 do Skróconego Śródrocznego Sprawozdania Skonsolidowanego Grupy za III 
kwartał 2015. W zakresie ujawnień poniższe sprawozdanie  zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym 
Standardem Rachunkowości (MSR 34) – „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, zatwierdzonym przez Unię 
Europejską. 

3. Informacje ogólne 

Opisano w Nocie 4 do Skróconego Śródrocznego Sprawozdania Skonsolidowanego Grupy za III kwartał 2015. 

4. Stosowane zasady rachunkowości 

Opisano w Nocie 3 do Skróconego Śródrocznego Sprawozdania Skonsolidowanego Grupy za III kwartał 2015. 

5. Przychody 

Analiza przychodów ze sprzedaży Spółki za bieżący okres dla działalności kontynuowanej przedstawia się następująco: 

 

Okres zakończony 
30.09.2015 

Okres zakończony 
30.09.2014 

PLN PLN 

Przychody ze sprzedaży 15 588 825 1 388 871 

Wzrost przychodów w okresie zakończonym 30 września 2015 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 
poprzedniego to głównie efekt utrzymującej się na wysokim poziomie sprzedaży gry This War of Mine. 

6. Segmenty operacyjne 

Spółka prowadzi jednorodną działalność w postaci produkcji gier komputerowych i nie wyodrębnia segmentów 
operacyjnych. 

7. Informacje geograficzne 

Spółka działa w czterech głównych obszarach geograficznych: – w Polsce będącej krajem jej siedziby, Unii Europejskiej, 
USA i pozostałych krajach (w tym m.in. Kanada, Japonia, Korea, Brazylia, Australia, itd.) 

 

Poniżej przedstawiono przychody Spółki od klientów zewnętrznych w rozbiciu na obszary operacyjne oraz informacje o 
aktywach trwałych w rozbiciu na lokalizacje tych aktywów: 

 

Przychody od zewnętrznych klientów Aktywa trwałe 

Okres zakończony 
30.09.2015 

Okres zakończony 
30.09.2014 

 

Okres zakończony 
30.09.2015 

PLN PLN 
 

PLN 
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Polska 623 969 509 016 7 203 535 6 596 940 

Unia Europejska 1 038 904 156 781 0 0 

USA 13 889 514 719 911 0 0 

Pozostałe 36 438 3 163 0 0 

Razem 15 588 825 1 388 871 7 203 535 6 596 940 

Informacje o wiodących klientach 

W przychodach z tytułu sprzedaży gier komputerowych w wysokości 15 588 825 PLN (w I-III kwartale 2014: 1 388 871 PLN) 
– patrz Nota 5 powyżej - uwzględniono przychody w wysokości 13 919 830 PLN (w I-III kwartale 2014: 643 227 PLN) z 
tytułu sprzedaży produktów Jednostki Dominującej sprzedawanych na całym świecie za pośrednictwem Steam (Valve 
Corporation), Google, Apple i Humble Bundle - wiodących światowych platform dystrybucji elektronicznej.  

8. Przychody finansowe 

  

Okres zakończony 
30.09.2015 

Okres zakończony 
30.09.2014 

PLN PLN 

Przychody odsetkowe: 
  

   Lokaty bankowe  29 847 155 

   Wynik netto z tytułu różnic kursowych, w tym:   

a) Środki pieniężne 466 441 35 847 

b) Pożyczki i należności (51 842) (955) 

c) Zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 3 860 1 787 

Razem 448 306 36 834 

9. Koszty finansowe 

  
  

Okres zakończony 
30.09.2015 

Okres zakończony 
30.09.2014 

PLN PLN 

   Pozostałe koszty odsetkowe 8 962 

   Wynik netto na różnicach kursowych, w tym: 0 0 

a) Środki pieniężne 0 0 

b) Pożyczki i należności 0 0 

c) Zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 0 0 

 Razem 8 962 

10. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

 

10.1. Pozostałe przychody operacyjne 

 

Okres zakończony 
30.09.2015 

Okres zakończony 
30.09.2014 

PLN PLN 

Dotacje 170 679 52 161 

Inne przychody operacyjne 21 755 2 922 

Razem 192 435 55 083 

 

 

Okres zakończony 
30.09.2015 

Okres zakończony 
30.09.2014 

PLN PLN 

Utworzone odpisy aktualizujące:   

Należności handlowe 1 501 0 

Pozostałe koszty operacyjne:   
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Koszty spisanych nakładów na niezakończone prace rozwojowe 98 061 0 

Darowizny przekazane 242 294 0 

Pozostałe koszty rodzajowe 1 2 921 

 Razem 341 859 2 921 

W okresie zakończonym 30 września 2015 spisano w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych nakład na projekt gry w 
kwocie 90 061 PLN oraz ujęto w kosztach darowiznę na rzecz fundacji War Child, która pomaga dziecięcym ofiarom 
wojen, w kwocie 242 294 PLN. 

11. Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej 

 

11.1. Podatek dochodowy odniesiony w wynik finansowy 

 

Okres zakończony 
30.09.2015 

Okres zakończony 
30.09.2014 

PLN PLN 

Bieżący podatek dochodowy   

    Dotyczący roku bieżącego 1 836 672 0 

Odroczony podatek dochodowy   

    Dotyczący roku bieżącego 169 832 5 005 

Koszt podatkowy ujęty w roku bieżącym z działalności kontynuowanej 2 006 504 5 005 

W zakresie podatku dochodowego, Spółka podlega przepisom ogólnym w tym zakresie. Spółka nie stanowi podatkowej 
grupy kapitałowej, jak również nie prowadzi działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co różnicowałoby zasady 
określania obciążeń podatkowych w stosunku do przepisów ogólnych w tym zakresie. Rok podatkowy jak i bilansowy 
pokrywają się z rokiem kalendarzowym. 

Uzgodnienie wyniku podatkowego do wyniku księgowego kształtuje się następująco 

Okres zakończony 
30.09.2015 

Okres zakończony 
30.09.2014 

PLN PLN 

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej 11 630 436 (1 210 488) 

Koszt podatku dochodowego wg stawki 19% (2014: 19%) 2 209 783 0 

Efekt podatkowy przychodów niebędących przychodami według przepisów 
podatkowych 

32 134 0 

Efekt podatkowy kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (NKUP) 
według przepisów podatkowych 

(405 245) 0 

Wpływ zróżnicowanych stawek podatkowych jednostek zależnych działających w 
innych systemach prawnych 

0 0 

Pozostałe różnice kursowe z przewalutowania ksiąg USD/EUR w spółce zależnej nie 
ujęte w wyniku spółki zależnej 

0 0 

Razem 1 836 672 0 

Stawka podatkowa zastosowana w powyższym uzgodnieniu na lata 2015 i 2014 wynosi 19% i stanowi ono podatek 
dochodowy od osób prawnych zgodnie z przepisami podatkowymi w Polsce.  

Stawka podatkowa zastosowana dla jednostki zależnej wynosi 35%. 

11.2. Bieżące należności i zobowiązania podatkowe 

    
 Stan na 
30.09.2015 

 Stan na 
31.12.2014 

  
  

PLN PLN 

Bieżące należności podatkowe  191 971 0 

Należny zwrot podatku 191 971 0 

Bieżące zobowiązania podatkowe 0 1 826 779 

Podatek dochodowy do zapłaty  0 1 826 779 
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12. Rzeczowe aktywa trwałe 

 
Stan na 30.09.2015 Stan na 31.12.2014 Stan na 30.09.2014 

Wartość bilansowa: PLN PLN PLN 

Maszyny i urządzenia 87 866 103 580 123 469 

Zaliczki na środki trwałe 20 555 0 0 

 

 
 
 
 
Wartość brutto 

Maszyny i urządzenia wg 
kosztu 

Urządzenia w leasingu 
finansowym wg kosztu 

Razem 

PLN PLN PLN 

Stan na 1 stycznia 2015 roku 360 271 0 360 271 

Nabycia 42 824 0 42 824 

Stan na 30 września 2015 roku 403 095 0 403 095 

 

 

Maszyny i urządzenia wg 
kosztu 

Urządzenia w leasingu 
finansowym wg kosztu 

Razem 

PLN PLN PLN 

Skumulowane umorzenia i utrata wartości (256 691) 0 (256 691) 

Stan na 1 stycznia 2015 roku (256 691) 0 (256 691) 

Koszty amortyzacji (37 983) 0 (37 983) 

Stan na 30 września 2015 roku (294 674) 0 (294 674) 

 

Dane porównywalne za okres od 01 stycznia do 30 września 2014 roku: 

 
 
 
 
Wartość brutto 

Maszyny i urządzenia 
wg kosztu 

Urządzenia w leasingu 
finansowym wg kosztu 

Razem 

PLN PLN PLN 

Stan na 1 stycznia 2014 roku 248 317 0 248 317 

Nabycia 106 508 0 106 508 

Stan na 30 września 2014 roku 354 825 0 354 825 

 
 
 

 

Maszyny i urządzenia 
wg kosztu 

Urządzenia w leasingu 
finansowym wg kosztu 

Razem 

Skumulowane umorzenia i utrata wartości PLN PLN PLN 

Stan na 1 stycznia 2014 roku (185 136) 0 (185 136) 

Koszty amortyzacji (46 220) 0 (46 220) 

Stan na 30 września 2014 roku (231 356) 0 (231 356) 

13. Pozostałe aktywa niematerialne 

Koszty prac badawczych oraz rozwojowych, które nie spełniły kryterium kapitalizacji przy początkowym ujęciu nie 
wystąpiły w okresie sprawozdawczym oraz w okresie porównawczym. 

Na potrzeby kalkulacji amortyzacji zastosowano okresy ekonomicznego użytkowania następujących aktywów 
niematerialnych: 

Zakończone prace rozwojowe: 

Na zakończone prace rozwojowe Game Engine według stanu na dzień 30 września 2015 składają się prace 
skapitalizowane w ramach dwóch etapów prac, dla których pozostały średnioważony okres amortyzacji wynosi 18 
miesięcy.  
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Na zakończoną produkcję gier komputerowych według stanu na dzień 30 września 2015 składają się gry, dla której 
pozostały średnioważony okres amortyzacji wynosi 6 miesięcy.  

 

Niezakończone prace rozwojowe: 

Nakłady na niezakończone prace rozwojowe na dzień 30 września 2015 roku obejmowały głównie nakłady na gry 
komputerowe i nakłady na platformę sprzedażową. 

Analiza potencjalnej utraty wartości niezakończonych prac rozwojowych. Zgodnie z informacją opisaną w Nocie 3.11 
Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych oprócz wartości firmy. Spółka na każdy dzień 
bilansowy dokonuje analizy pod kątem utraty wartości niezakończonych prac rozwojowych.   

W wyniku przeprowadzonej analizy w okresie zakończonym 30 września 2015 roku spisano w ciężar pozostałych kosztów 
operacyjnych nakład na projekt gry w kwocie 98 061 PLN.  

 

  Stan na 30.09.2015 Stan na 31.12.2014 Stan na 30.09.2014 

 Wartości bilansowe PLN PLN PLN 

Zakończone prace rozwojowe (Game Engine) 332 305 542 979 274 508 

Zakończone prace rozwojowe (Gry) 1 356 628 2 048 959 803 245 

Niezakończone prace rozwojowe 5 316 763 3 653 539 4 368 840 

Licencje 29 331 54 247 74 433 

Razem 7 035 027 6 300 723 5 526 477 

  

  
 
 
Wartość brutto  

Zakończone prace 
rozwojowe (Game 
Engine) 

Zakończone prace 
rozwojowe (Gry) 

Licencje 
Niezakończone 
prace rozwojowe 

Razem 

PLN PLN PLN PLN PLN 

Stan na 1 stycznia 2015 roku 918 341 7 257 991 142 662 3 653 539 11 972 533 

Reklasyfikacja 0 4 000 (4 000) 0 0 

Zwiększenia w wyniku odrębnych 
nabyć 

0 0 3 785 2 785 116 2 788 900 

Przeniesienie zakończonych prac 
rozwojowych 

0 1 030 480 0 (1 030 480) 0 

Inne zmniejszenia 1 (32 960) 0 6 649 (26 310) 

Spisanie zaniechanych prac 0 0 0 (98 061) (98 061) 

Stan na 30 września 2015 roku 918 341 8 259 511 142 447 5 316 763 14 637 062 

  

                   

  
 
 
Skumulowane umorzenie i utrata 
wartości  

Zakończone prace 
rozwojowe (Game 
Engine) 

  
Zakończone prace 
rozwojowe (Gry) 

Licencje 
Niezakończone 
prace rozwojowe 

Razem 

PLN PLN PLN PLN PLN 

Stan na 1 stycznia 2015 roku (374 362) (5 209 032) (88 415) - (5 671 809) 

Koszty amortyzacji (211 674) (1 717 994) (26 868) 0 (1 956 536) 

Inne zmniejszenia 0 26 310 0 0 26 310 

Reklasyfikacja 0 (2 167) 2 167 0 0 

Stan na 30 września 2015 roku (586 036) (6 902 883) (113 116) 0 (7 602 035) 

 

Dane porównywalne za okres od 1 stycznia do 30 września 2014 roku: 

 
 
  
Wartość brutto  

Zakończone prace 
rozwojowe (Game 
Engine) 

Zakończone prace 
rozwojowe (Gry) 

Licencje 
Niezakończone 
prace rozwojowe 

Razem 

PLN PLN PLN PLN PLN 

Stan na 1 stycznia 2014 r. 591 623 4 782 546 122 020 1 615 338 7 111 527 

Zwiększenia w wyniku odrębnych 0 0 20 329 3 522 230 3 542 559 



 

  
 44 

nabyć 

Przeniesienie zakończonych prac 
rozwojowych 

0 763 277 0 (763 277) 0 

Inne zmniejszenia 0 19 911 0 0 19 911 

Spisanie zaniechanych prac 0 0 0 0 0 

Stan na 30 września 2014 r. 591 623 5 565 734 142 349 4 374 291 10 673 997 

    

  

Zakończone prace 
rozwojowe (Game 
Engine) 

Zakończone prace 
rozwojowe (Gry) 

Licencje 
Niezakończone 
prace rozwojowe 

Razem 

Skumulowane umorzenie 
i utrata wartości  

PLN PLN PLN PLN PLN 

Stan na 1 stycznia 2014 r. (181 225) (3 144 655) (65 747) 0 (3 391 627) 

Koszty amortyzacji (135 890) (1 597 922) (2 169) 0 (1 735 981) 

Inne zwiększenia 0 (19 912) 0 0 (19 912) 

Stan na 30 września 2014 r. (317 115) (4 762 489) (67 916) 0 (5 147 520) 

14. Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności 

 

Stan na 30.09.2015 Stan na 31.12.2014 

PLN PLN 

Należności z tytułu dostawi u usług i pozostałe należności, w tym: 2 322 424 7 165 427 

z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych 410 519 116 008 

inne 131 417 42 147 

Odpis aktualizujący należności handlowe (72 669) (71 168) 

Razem 2 249 755 7 252 414 

 

14.1. Należności z tytułu dostaw i usług 

Średni termin spłaty należności z tytułu sprzedaży towarów i usług wynosi 14 dni. Spółka utworzyła rezerwy w pełni 
pokrywające należności przeterminowane o ponad 360 dni, ponieważ z doświadczeń historycznych wynika, że takie 
należności są w zasadzie nieściągalne.   

 

Wykazane salda należności obejmują należności od: 

Kontrahent 
Stan na 30.09.2015. Stan na 30.09.2014. 

PLN PLN 

Koch Media GmbH 453 848 0 

Apple Inc 434 589 17 154 

Valve Corporation 210 260 0 

Humble Bundle Inc 178 172 133 077 

GOG Ltd 141 335 509 

 

Nie ma innych klientów, od których należności przekroczyłyby 5% ogólnej wartości należności z tytułu dostaw i usług. 

Powyżej przedstawione salda należności z tytułu dostaw i usług, zawierają należności (patrz poniższa analiza wiekowa), 
które są przeterminowane na koniec okresu sprawozdawczego i na które Spółka nie utworzyła rezerw, ponieważ nie 
nastąpiła istotna zmiana jakości tego zadłużenia, w związku z czym nadal uznaje się je za ściągalne. 

 

 

 

 

 



 

  
 45 

Analiza wiekowa należności przeterminowanych, ale nieobjętych odpisem z tytułu utraty wartości: 

  
  
  

Stan na 30.09.2015 Stan na 31.12.2014 

PLN PLN 

60-90 dni 25 700  10 303 

91-120 dni 116 046 4 708 

121-360 dni 32 540  -  

powyżej 360 dni 41 633  -  

Razem 215 919  15 011 

 

Zmiany stanu odpisów aktualizujących na należności zagrożone: 

 

Okres zakończony 
30.09.2015 

Okres zakończony 
31.12.2014 

PLN PLN 

Stan na początek okresu sprawozdawczego 71 168 0 

     Odpis z tytułu utraty wartości należności 1 501 71 168 

Stan na koniec okresu sprawozdawczego 72 669 71 168 

 

W kwocie odpisu na należności wątpliwe uwzględniono poszczególne należności z tytułu dostaw i usług, które utraciły 
wartość, na 30 września 2015 roku w wysokości 72 669 PLN (2014: 71.167,98 PLN). Ujęte odpisy z tytułu utraty wartości 
stanowią różnicę pomiędzy wartością bilansową takich należności z tytułu dostaw i usług a bieżącą wartością 
spodziewanych wpływów z likwidacji. Grupa nie ma żadnego zabezpieczenia na powyższe kwoty. 

 

Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług, które utraciły wartość: 

   
  

 Stan na 30.09.2015  Stan na 31.12.2014 

 PLN PLN 

60-90 dni 0 0 

91-120 dni 0  0  

121-360 dni  0  0  

powyżej 360 dni 72 669 71 168 

Razem 72 669 71 168 

15. Kapitał podstawowy 

 

Stan na 30.09.2015 Stan na 31.12.2014 

PLN PLN 

Kapitał podstawowy 221 720 221 720 

Kapitał podstawowy składa się z:  
 

2.217.199 akcji zwykłych mających pełne pokrycie w kapitale  
 

221.719,90 PLN na dzień 30 września i 31 grudnia  
 

Razem 221 720 221 720 

16. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

  
  
  

 Stan na 30.09.2015  Stan na 31.12.2014 

 PLN PLN 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 248 946 248 717 

Zaliczki otrzymane na dostawy 51 625   13 494 

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 25 504  39 064 

Rozliczenia międzyokresowe bierne 74 594 40 232 
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Rozrachunki z pracownikami 232 219  823 982 

Razem 632 888 1 165 489 

 

Średni termin zapłaty za zakup towarów i usług w Polsce wynosi średnio 14 dni. Spółka posiada zasady zarządzania 
ryzykiem finansowym zapewniające regulowanie zobowiązań w wyznaczonym terminie. 

17. Instrumenty finansowe 

 

17.1. Kategorie instrumentów finansowych 

 Aktywa finansowe 
 Stan na 30.09.2015  Stan na 31.12.2014 

PLN PLN 

Środki pieniężne 19 105 707  7 643 992 

Pożyczki i należności  2 249 755 7 252 414 

 

Zmiany odpisów aktualizujących pożyczki i należności odzwierciedlające zmiany w ryzyku kredytowym zostały 
przedstawione w Nocie 14.1 Należności z tytułu dostaw i usług. 

Zobowiązania finansowe 
  

 Stan na 30.09.2015  Stan na 31.12.2014 

PLN PLN 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 632 888  1 165 489 

 

Analiza wiekowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań 

  
  
  

 Stan na 30.09.2015  Stan na 31.12.2014 

PLN PLN 

Bieżące 410 542 1 012 982 

60-90 dni 163 636  93 797 

91-120 dni 16 128 16 128 

121-360 dni 27 097 27 097 

powyżej 360 dni 15 485 15 485 

Razem 632 888  1 165 489 

18. Przychody przyszłych okresów  

 

Stan na 30.09.2015 Stan na 31.12.2014 

PLN PLN 

Dotacje rządowe (i) 1 289 876 1 519 049 

   

Krótkoterminowe 414 961 413 422 

Długoterminowe 874 915 1 105 628 

Razem 1 289 876 1 519 049 

 

(i) Kwota powstała w wyniku świadczenia uzyskanego w postaci:  

 dotacji rządowej (środki z programów unijnych) otrzymanej w 2013, 2014 i w pierwszym półroczu 2015 roku na 
realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 (nakłady na stworzenie platformy 
B2B mającej na celu integrację systemów informatycznych Jednostki Dominującej i systemów informatycznych 
partnerów Jednostki Dominującej). Przychód został rozliczony częściowo w korespondencji z kosztami 
amortyzacji majątku trwałego poniesionymi w 2013-2015 i zostanie rozliczony z kosztami amortyzacji, które 
zostaną poniesione w 2015 roku i kolejnych latach (387.024,03 PLN). 

 dotacji rządowej (środki z programów unijnych) otrzymanej w 2014 roku na realizację programu „INNOTECH”. 
Przychód został rozliczony częściowo w korespondencji z kosztami amortyzacji majątku trwałego poniesionymi 
w 2014 (21.397,51 PLN) i zostanie rozliczony z kosztami amortyzacji, które zostaną poniesione w 2015 roku i 
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kolejnych latach (279.119,36 PLN). Spółka zakończyła zadanie nr 1 projektu. Po zamknięciu zadania nr 2 
postanowiła nie kontynuować dalej prac i dlatego 16 lipca 2015 roku zwróciła otrzymane zaliczki w kwocie 
368.868,32 PLN. Powyższa kwota została reklasyfikowana na 30.06.2015 do zobowiązań pozostałych. 

 dotacji rządowej (środki z programów unijnych) otrzymanej w 2014 roku na realizację programu Media - rozwój 
technologii własnej. Przychód nie był jeszcze rozliczany. Zostanie kalkulowany z kosztami amortyzacji, które 
bedą poniesione w kolejnych latach (539.973,14 PLN). 

19. Transakcje z jednostkami powiązanymi 

Opisano w Nocie 18 do Skróconego Śródrocznego Sprawozdania Skonsolidowanego Grupy za III kwartał 2015. 

20. Zobowiązania do poniesienia wydatków  

Na dzień 30 września 2015 roku oraz we wcześniejszym okresie porównywalnym Spółka nie miała zawartych żadnych 
umów zobowiązaniowych na zakup aktywów trwałych. 

Na dzień 30 września 2015 roku oraz we wcześniejszym okresie porównywalnym Spółka nie była stroną żadnych 
wspólnych przedsięwzięć. 

21. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe 

 

21.1. Zobowiązania warunkowe 

Opisano w Nocie 21 do Skróconego Śródrocznego Sprawozdania Skonsolidowanego Grupy za III kwartał 2015. 

21.2. Aktywa warunkowe 

Na dzień 30 września 2015 roku oraz we wcześniejszym okresie porównywalnym Spółka nie posiadała aktywów 
warunkowych. 

22. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności w odniesieniu do śródrocznej działalności 

Spółki 

W okresie I-III kwartału 2015 roku nie wystąpiły nietypowe wahania sezonowe ani cykliczne. 

23. Informacja o czynnikach i zdarzeniach w szczególności o nietypowym charakterze mających wpływ 

na osiągnięte wyniki finansowe 

W okresie I-III kwartału 2015 roku nie wystąpiły nietypowe czynniki lub zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki 
finansowe. 

24. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Opisano w Nocie 24 do Skróconego Śródrocznego Sprawozdania Skonsolidowanego Grupy za III kwartał 2015.  

25. Postępowanie toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub 

organem administracji publicznej 

Opisano w Nocie 25 do Skróconego Śródrocznego Sprawozdania Skonsolidowanego Grupy za III kwartał 2015. 

26. Efekt przejścia na MSSF na sprawozdanie finansowe Spółki 

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło decyzję o przejściu Spółki 11 bit studios S.A. na MSSF w kształcie 
zatwierdzonym przez Unię Europejską od roku 2015 pod warunkiem złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu akcji 
Spółki na rynku regulowanym. Do prospektu emisyjnego przygotowanego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do 
obrotu Spółka załączyła swoje pierwsze roczne skonsolidowane sprawozdanie sporządzone zgodnie z MSSF. Datą 
przejścia na MSSF był 1 stycznia 2013 roku. Spółka nie sporządzała jeszcze jednostkowego rocznego sprawozdania 
finansowego w zgodności z MSSF. W związku z powyższym pierwszym rocznym sprawozdaniem Spółki sporządzonym w 
zgodności z MSSF będzie sprawozdanie roczne sporządzone za rok 2015.  

Poniższa tabela pokazuje jak zastosowanie MSSF miało wpływ na bilans Spółki z dnia 31 grudnia 2014 roku sporządzonym 
wg polskich zasad rachunkowości. 
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Bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2014 r. (PLN) 

 

Ustawa o rachunkowości 
sprawozdanie finansowe 
opublikowane 
 

Efekt przejścia na MSSF MSSF 

Aktywa trwałe 1 745 563,16 4 294 990,64 6 040 553,80 

Wartości niematerialne i prawne 1 444 226,03 4 294 990,64 5 739 216,67 

Rzeczowe aktywa trwałe 103 579,73  103 579,73 

Należności długoterminowe 51 660,00  51 660,00 

Inwestycje długoterminowe 5 120,40  5 120,40 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 140 977,00  140 977,00 

Aktywa obrotowe 19 770 293,54 (4 294 990,64) 15 475 302,90 

Zapasy 4 294 990,64 (4 294 990,64) 0,00 

Należności krótkoterminowe 7 252 413,68  7 252 413,68 

Inwestycje krótkoterminowe 7 643 991,93  7 643 991,93 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 578 897,29  578 897,29 

Aktywa razem 21 515 856,70 0,00 21 515 856,70 

Kapitał własny 17 004 821,95  17 004 821,95 

Zobowiązania krótkoterminowe 2127 772,34  2127 772,34 

Rozliczenia międzyokresowe 2 383 262,41  2 383 262,41 

Pasywa razem 21 515 856,70  21 515 856,70 

 

Efekt przejścia na MSSF: 

Wartości niematerialne i prawne zwiększono o kwotę 4 294 990,64 PLN stanowiącą przeniesienie z zapasów 
zakończonych produktów gotowych (wytworzonych przez Spółkę Dominującą gier) i produkcji w toku oraz 
niezakończonych projektów gier i prac badawczo-rozwojowych. 

27. Oświadczenie zarządu dotyczące informacji zawartych w niniejszym raporcie 

Zarząd 11 bit studios S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione Skrócone śródroczne 
jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za III kwartał 2015 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami 
obowiązującymi Spółkę oraz, że informacje dotyczące działalności Spółki w okresie objętym raportem przedstawiają 
prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji 11 bit studios S.A.    

28. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki zostało zatwierdzone do udostępnienia przez Zarząd 
Jednostki Dominującej dnia 16 listopada 2015 roku. 

 

Podpisy: 
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