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1 Podstawowe informacje o 7Levels S.A. 
 

Firma:  7Levels Spółka Akcyjna 

Skrót Firmy: 7Levels S.A. 

Siedziba: Kraków 

Adres Spółki: 
Al. Płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 
69/1A, 35-514 Kraków 

Telefon: +48 660 730 293 

Adres poczty elektronicznej: office@7lvls.com 

Strona internetowa: www.7lvls.com 

NIP: 6751514027 

REGON: 360818368 

Sąd Rejestrowy: 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w 
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego   

KRS: 0000661154 

 

1.1 Opis działalności Spółki 

 
7Levels S.A. (dalej Spółka, Emitent) to deweloper, tester oraz dystrybutor i wydawca gier. Od początku 

prowadzenia działalności tj. od 2014 roku 7Levels S.A. zajmowała się pracą na zlecenie dla innych firm 

z branży gier wideo (ang. work for hire). Spółka działa również na rynku międzynarodowym 

współpracując z innymi podmiotami z branży gier (praca na zlecenie) przy opracowywaniu, testowaniu, 

dystrybucji i marketingu tytułów na platformy mobilne (Android, iOS) oraz stacjonarne (konsole, PC). 

Emitent  świadczy  usługi  na  rzecz  innych  podmiotów,  ale  ponadto  swoją  działalność  koncentruje 

na produkcji gier wideo na konsole Nintendo. Dodatkowo 7Levels S.A. działa jako wydawca gier innych 

deweloperów, przenosząc (dostosowując) i publikując ich projekty na platformy Nintendo. 

W 2016 roku Emitent rozpoczął prace nad produkcją pierwszej autorskiej gry dedykowanej na konsole 

Nintendo Switch – Castle of Heart. Gra jest przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców na całym 

świecie. Premiera gry miała miejsce w dniu 23 marca 2018 r. Jednocześnie w 2017 roku Spółka 

rozpoczęła prace nad produkcją drugiej autorskiej platformowej gry akcji, której premiera planowana 

jest na 2019 rok. W IV kwartale 2018 roku (o czym mowa szerzej w punkcie 6 poniżej) Spółka podpisała 

pierwszą umowę na wydanie gry zewnętrznego studia na konsolę Nintendo Switch. Jej premiera 

zaplanowana jest na pierwszą połowę 2019 roku. 

7Levels S.A. jest certyfikowanym developerem Nintendo oraz jest akredytowany do tworzenia gier na 

trzy konsole Nintendo: Wii U, 3DS oraz Switch. Ponadto Emitent jest akredytowany m.in. do tworzenia 

aplikacji na iOS, systemy Google oraz Amazon, a także na urządzenia firmy Samsung.  

W kolejnych latach 7Levels S.A. zamierza osiągać przychody głównie z modelu biznesowego opartego 

o produkcję autorskich gier na platformy Nintendo. Dodatkowe przychody będą pochodzić z 

działalności pobocznej – publikacji gier zewnętrznych deweloperów na platformy Nintendo. 
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1.2 Władze Spółki 

1.2.1 Zarząd 
 

W III kwartale 2018 roku oraz do dnia publikacji niniejszego raportu okresowego w skład Zarządu 

7Levels S.A. wchodziły następujące osoby: 

• Paweł Biela - Prezes Zarządu, 

• Krzysztof Król - Wiceprezes Zarządu. 

1.2.2 Rada Nadzorcza 
  

W III kwartale 2018 roku oraz do dnia publikacji niniejszego raportu okresowego w skład Rady 

Nadzorczej 7Levels S.A. wchodziły następujące osoby: 

• Ewelina Szałańska-Król - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,   

• Grzegorz Piekart - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

• Marlena Babieno - Członek Rady Nadzorczej, 

• Ryszard Brudkiewicz - Członek Rady Nadzorczej, 

• Tomasz Muchalski - Członek Rady Nadzorczej. 

 

1.3 Kapitał zakładowy 
 

Na dzień 30 września 2018 r. i na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego kapitał zakładowy 

7Levels S.A. wynosi 525.000,00 zł i dzieli się na 525.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości 

nominalnej 1 zł każda. Struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco: 

• 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

• 150.000 akcji zwykłych na  okaziciela serii B, 

• 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.  

 

 1.4 Struktura akcjonariatu  
 

Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego, tj. na dzień 8 listopada 2018 r. struktura 

akcjonariuszy posiadających ponad 5% w ogólnej liczbie głosów 7Levels S.A. przedstawia się 

następująco: 

Akcjonariusz Liczba akcji/ 
Liczba głosów 

Udział w kapitale zakładowym/ 
ogólnej liczbie głosów 

Venture Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty 

150.000 28,57% 

Paweł Biela 145.250 27,67% 

OU Blite Found 98.000 18,67% 

Krzysztof Król 96.250 18,33% 

Pozostali 35.500 6,76% 

RAZEM 525.000 100% 
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1.5 Zatrudnienie 
 

Na dzień 30 września 2018 r. zatrudnienie u Emitenta wynosiło 6,5 etatu w oparciu o stosunek pracy 

w przeliczeniu na pełne etaty oraz 7 osób w oparciu o umowy cywilnoprawne. 

1.6 Informacje dotyczące grupy kapitałowej 
 

W III kwartale 2018 roku Emitent nie tworzył grupy kapitałowej i nie sporządzał skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego. 

2 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu 
 

Niniejszy raport kwartalny został sporządzony zgodnie z wymogami § 5 ust. 4.1 i 4.2 Załącznika nr 3 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe 7Levels S.A. sporządzone zostało zgodnie z ustawą z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zaprezentowane dane finansowe, zgodnie z najlepszą 

wiedzą Zarządu Spółki, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i 

finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Raport zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć 

oraz sytuacji Spółki.  

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. i 

zawiera dane porównywalne za okres od 1 lipca do 30 września 2017 r. oraz dane za okresy od 1 

stycznia do 30 września 2018 r. i od 1 stycznia do 30 września 2017 r.  

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji 

działalności Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości.  

W III kwartale 2018 roku nie wystąpiły zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.   
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3 Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe  

3.1 Rachunek zysków i strat 
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3.2 Bilans 
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3.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym 

 

 

 

3.4 Rachunek przepływów pieniężnych  
 

LP. TYTUŁ 
Za okres 

01.01.2018- 
30.09.2018 

Za okres 
01.01.2017- 
30.09.2017 

Za okres 
01.07.2018- 
30.09.2018 

Za okres 
01.07.2017- 
30.09.2017 

A Przepływy środków pieniężnych 
z działalności operacyjnej 

    

I Zysk (strata) netto -723 636,45 -728 069,43 -315 945,47 -386 179,1 

II Korekty razem -34 490,08 75 884,38 -12 016,40 21 598,16 

III Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

-758 126,53 -652 185,05 -327 961,87 -364 580,94 

B Przepływy środków pieniężnych 
z działalności inwestycyjnej 

    

I Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 

II Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

0,00 0,00 0,00 0,00 

C Przepływy środków pieniężnych 
z działalności finansowej 

    

I Wpływy 0,00 1 701 000,00 0,00 0,00 

II Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 

0,00 1 701 000,00 0,00 0,00 

D Przepływy pieniężne netto, 
razem 

-758 126,53 1 048 814,95 -327 961,87 -364 580,94 

E Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych, w tym: 

-758 126,53 1 048 814,95 -327 961,87 -364 580,94 

F Środki pieniężne na początek 
okresu 

2 221 261,02 108 022,49 1 791 096,36 1 521 418,38 

G Środki pieniężne na koniec 
okresu 

1 463 134,49 1 156 837,44 1 463 134,49 1 156 837,44 

LP. TYTUŁ 
Za okres 
01.01.2018- 
30.09.2018 

Za okres 
01.01.2017- 
30.09.2017 

Za okres 
01.07.2018- 
30.09.2018 

Za okres 
01.07.2017- 
30.09.2017 

I. Kapitał własny na początek 
okresu (BO) 

2 291 132,26 355 727,78 1 883 441,28 1 714 837,45 

I.a Kapitał własny na początek 
okresu (BO), po korektach 

2 291 132,26 355 727,78 1 883 441,28 1 714 837,45 

II. Kapitał własny na koniec okresu 
(BZ) 

1 567 495,81 1 328 658,35 1 567 495,81 1 328 658,35 

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

1 567 495,81 1 328 658,35 1 567 495,81 1 328 658,35 
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4 Charakterystyka działalności 7Levels S.A. w III kwartale 2018 r.   

4.1 Istotne dokonania i niepowodzenia 
 

W III kwartale 2018 roku kontynuowano sprzedaż oraz działania marketingowe i promocyjne pierwszej 

autorskiej gry Spółki - Castle of Heart. Premiera Castle of Heart na rynku europejskim, amerykańskim 

i australijskim miała miejsce w dniu 23 marca 2018 r., a w drugiej połowie maja miała miejsce jej 

pierwsza duża aktualizacja (ang. update).  

W III kwartale zintensyfikowane zostały prace nad japońską wersją gry. Było to konieczne ze względu 

na zerwanie umowy z dotychczasowym wydawcą, firmą NatsumeAtari Inc. Skorzystanie przez 7Levels 

S.A. z przewidzianego w umowie prawa do jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym miało 

miejsce w dniu 14 września 2018 r. i podyktowane zostało niewywiązywaniem się wydawcy z 

planowanego na III kwartał 2018 roku terminu wydania gry Castle of Heart na rynkach azjatyckich 

(raporty bieżące ESPI nr 8/2018 i 9/2018).  

Jednocześnie Emitent prowadził intensywne działania na rzecz podpisania umowy wydawniczej na 

rynku japońskim z innym wydawcą. W dniu 4 października 2018 roku (zdarzenie po dniu bilansowym) 

Zarząd 7Levels S.A. otrzymał informację o drugostronnym podpisaniu umowy zawieranej pomiędzy 

Emitentem a Rainy Frog LLC.  w zakresie wydania, marketingu i dystrybucji gry Castle of Heart na 

platformę Nintendo Switch na najważniejszym z rynków azjatyckich - rynku japońskim. Umowa została 

zawarta na okres 2 lat z automatycznym przedłużaniem na kolejne roczne okresy i przewiduje dla 

wydawcy wyłączność na prowadzenie ww. działań na rynku japońskim (raport bieżący ESPI nr 

10/2018). 

W dniu 26 października 2018 r. (zdarzenie po dniu bilansowym) Zarząd 7Levels S.A. podjął decyzję o 

wyznaczeniu daty premiery tej gry na platformie Nintendo Switch na rynku japońskim  na dzień 29 

listopada 2018 r. Po konsultacji z wydawcą cena gry została ustalona na 1800 jenów tj. na poziomie 

wyższym niż ustalony uprzednio z wydawcą i zakomunikowanym w raporcie bieżącym ESPI nr 10/2018 

(raport bieżący ESPI nr 12/2018). 

Z uwagi na wspomniane wyżej przesunięcie terminu premiery gry oraz ze względu na utrzymujące się 

spadkowe tendencje sprzedażowe na terenie Europy i Ameryki, Spółka odwołała zamieszczone w 

Memorandum oraz w Dokumencie Informacyjnym przewidywania dotyczące sprzedaży 100 000 

egzemplarzy w ciągu pierwszego roku od daty premiery (raport bieżący ESPI nr 8/2018). 

Ponadto w III kwartale 2018 roku kontynuowano prace nad drugim autorskim projektem Spółki – 

platformową, przygodową grą akcji. Prace nad grą zostały rozpoczęte w IV kwartale 2017 roku. Jej 

premiera przewidziana została na 2019 rok.  Gotowy prototyp technologiczny gry prezentujący 

możliwości graficzne oraz podstawowe mechaniki rozgrywki zaprezentowany został potencjalnym 

partnerom biznesowym, wydawcom na rynki globalne oraz przedstawicielom Nintendo podczas 

tegorocznych targów Gamescom w Kolonii (Niemcy) oraz Tokyo Game Show (Japonia). 

Tytuł wykorzysta innowacyjne możliwości technologiczne konsoli Nintendo Switch. Gra wzbogacona 

zostanie o wiele nowych w stosunku do poprzedniego projektu mechanik, co zapewni pełniejszą w 

doznania rozgrywkę. Będzie ona dostępna na konsolę Nintendo Switch, ale nie będzie kontynuacją 

wydanego wcześniej tytułu Castle of Heart.  
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Jednocześnie w III kwartale 2018 w ramach rozszerzenia dodatkowej działalności, Spółka rozpoczęła 

poszukiwania projektów zewnętrznych deweloperów, które spełniałyby kryteria gier możliwych do 

wydania na platformie Nintendo Switch.  

 

4.2 Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 
 

Na wyniki osiągnięte przez 7Levels S.A. w III kwartale 2018 roku wpływ miała przede wszystkim 

sprzedaż gry Castle of Heart na rynku europejskim, amerykańskim i australijskim. Cena gry została 

ustalona na poziomie 14,99 EUR/USD.  

III kwartał 2018 roku to dla Emitenta okres związany głównie ze wzmożoną pracą nad nowym 

autorskim projektem oraz działaniami dotyczącymi premiery Castle of Heart w Japonii. Ze względu na 

spadkowe tendencje sprzedażowe na rynkach amerykańskim i europejskim, oraz ze względu na 

przesunięcie japońskiej premiery gry, Spółka reagowała na zaistniałą sytuację organizując akcje 

promocyjne i marketingowe, co jednak nie przyniosło zamierzonych efektów w postaci znaczącej 

poprawy wyników sprzedaży. Warto zaznaczyć, że aktualizacje Castle of Heart (update) zostały 

przychylnie przyjęte zarówno przez środowisko graczy, jak również media branżowe skupiające się 

wokół platformy Nintendo. 

Obecnie Emitent przygotowuje się do japońskiej premiery gry licząc na zwiększenie przychodów. 

Japoński rynek jest jednym z najistotniejszych rynków zbytu dla gier przeznaczonych na konsolę 

Nintendo Switch. Emitent poszukuje także partnera, który  wprowadzić na rynek globalny fizyczną 

(pudełkową) wersję gry Castle of Heart.  

Jednocześnie Spółka, jako wydawca przygotowuje się do wprowadzenia na rynek pierwszej gry 

zewnętrznego dewelopera, co może wzmocnić jej pozycję na rynku oraz zwiększyć przychody. 

Duża dynamika i specyfika rynku gier ze szczególnym uwzględnieniem platformy Nintendo Switch, jak 

również zaobserwowana tendencja spadkowa sprzedaży oraz konieczność przesunięcia japońskiej 

premiery gry, były przyczyną odwołania przez Emitenta przewidywań związanych ze sprzedażą 100 000 

egzemplarzy Castle of Heart w ciągu roku od daty premiery. Dane dotyczące  szczegółowych statystyk 

sprzedaży  zgodnie z zasadami sprzedaży produktów Emitenta poprzez platformę Nintendo nie mogą 

być przekazywane publicznie. 

Na wyniki finansowe Spółki osiągnięte w III kwartale 2018 roku wpływ miały również przysługujące 

Nintendo prowizje wynikające z zawartej ze Spółką umowy, które pomniejszają przychody Spółki z 

tytułu sprzedanych gier. 

Emitent zapewnia, że będzie na bieżąco informować rynek o kolejnych kamieniach milowych w jego 

działalności i rozwoju, a dokładne wyniki finansowe będą przedstawiane w raportach okresowych. 

 

4.3 Informacja na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych  
 

W III kwartale 2018 roku kontynuowano prace, rozpoczęte w IV kwartale 2017 roku, nad 

opracowaniem systemu sterowania przy wykorzystaniu innowacyjnych kontrolerów Nintendo Joy-Con, 

które łączą kilka technologii wykorzystujących zaawansowane czujniki (m.in. ruchu, przyspieszenia, 

zbliżeniowe).  
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5 Stan realizacji działań i inwestycji wskazanych w dokumencie 

informacyjnym  
 

Spółka osiągając regularne przychody z prowadzonej działalności operacyjnej nie była zobowiązana do 

zamieszczenie w Dokumencie Informacyjnym opisu planowanych działań i inwestycji oraz 

planowanego harmonogramu ich realizacji.  

 

6 Istotne zdarzenia po dniu bilansowym 
 

Po podpisaniu nowej umowy wydawniczej z firmą Rainy Frog LLC, Emitent przygotowuje się do 

japońskiej premiery gry Castle of Heart, która ustalona została na dzień 29 listopada 2018 roku.  

W dniu 23 października 2018 r. opublikowany został kolejny update (aktualizacja) gry Castle of Heart 

na terytoriach Europa, Ameryka oraz Australia. Aktualizacja poprawia jakość oraz płynność 

wyświetlanego obrazu. Całość została dodatkowo podparta akcją promocyjną oraz informacją 

prasową. Dzięki aktualizacji Emitent liczy na zwiększenie przychodów ze sprzedaży gry. 

 

W dniu 22 października 2018 r. Spółka zawarła pierwszą umowę na wydanie gry zewnętrznego studia. 

Gra zostanie dostosowana do wymagań i specyfikacji konsoli Nintendo Switch. Jak wskazano w 

raporcie bieżącym ESPI nr 11/2018, umowa została zawarta z Home Net Games (Licencjodawca), której 

przysługują prawa autorskie do gry „Warplanes: WW2 Dogfight” („Gra”) i dotyczy udzielenia przez 

Licencjodawcę na rzecz 7Levels licencji na korzystanie z Gry w zakresie potrzebnym 7Levels S.A. do jej 

implementacji na platformę Nintendo Switch i wydawania oraz organizowania sprzedaży Gry na tę 

platformę, a także wyrażenia zgody na odpowiednią adaptację Gry w tym celu. 

Działania związane z wydawaniem, dystrybucją oraz promocją Gry na platformie Nintendo będą 

prowadzone przez 7Levels we własnym zakresie i na własny koszt. Wynagrodzenie należne 

Licencjodawcy będzie uzależnione od wartości przychodów, które zostaną osiągnięte przez 7Levels 

bezpośrednio wskutek dystrybucji i sprzedaży Gry na platformę Nintendo. 

Zawarcie ww. umowy stanowi o rozpoczęciu realizacji planów wydawania przez 7Levels gier 

zewnętrznych developerów na Nintendo Switch i realizowania przez to możliwości związanych z 

posiadanym doświadczeniem i powiększeniem zespołu developerskiego. W ocenie Zarządu wydawanie 

gier zewnętrznych studiów na Nintendo Switch będzie stanowiło uzupełniającą działalność Spółki, a 

realizacja projektu nie powinna wpłynąć na termin wydania przez Spółkę kolejnej gry autorskiej. 

 

Ponadto Emitent prowadzi obecnie intensywne prace nad kolejną pokazową wersją demo nowej 

autorskiej gry, która zaprezentowana zostanie szerszemu gronu w I kwartale 2019 roku. 
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7 Informacja dotycząca prognoz wyników 
 

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2018 rok.  

 

8 Kontakt dla inwestorów 
 

Tomasz Muchalski 

e-mail: t.muchalski@strictminds.com 

tel.: +48 504 212 463 

 

mailto:t.muchalski@strictminds.com

