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LIST PREZESA ZARZĄDU 

 

Szanowni Akcjonariusze,  

W imieniu Zarządu Spółki prezentujemy Państwu Raport Roczny 7Levels S.A. za 2019 rok.  

 

Rok 2019 był dla nas niezwykle istotny. Począwszy od pierwszego kwartału, w którym kontynuowana 
była sprzedaż pierwszego autorskiego projektu studia – Castle of Heart, gry przeznaczonej wyłącznie 
na konsolę Nintendo Switch, przez kontynuowanie prac nad kolejnym autorskim projektem, aż po 
rozwój działalności wydawniczej.  

Poprzedni rok to dla Spółki krok milowy w rozwoju działalności wydawniczej gier zewnętrznych 
deweloperów.  Już w pierwszym kwartale 7Levels opublikowało na Nintendo Switch takie gry, jak 
Warplanes: WW2 Dogfight studia Home Net Games oraz Golf Peaks autorstwa łódzkiego studia 
Afterburn. Oba tytuły spotkały się z niezwykle ciepłym przyjęciem zarówno graczy, jak i recenzentów, a 
Golf Peaks została dodatkowo wsparta przez amerykański oddział Nintendo, który na łamach 
oficjalnego kanały YouTube opublikował trailer gry. 

Sukcesy obu tytułów utwierdziły Zarząd Spółki w przekonaniu, że należy w dalszym ciągu rozwijać 
działalność wydawniczą, poszukując kolejnych deweloperów chętnych do współpracy. Te działania 
poskutkowały podpisaniem kolejnych umów wydawniczych na cztery gry, których premiery 
zaplanowane zostały na rok 2020. Te gry to inbento studia Afterburn, które zostało opublikowane przez 
Spółkę w I kwartale 2020 i cieszy się dużym uznaniem wśród graczy oraz trzy gry katowickiego studia 
Incuvo, których premiera planowana jest na II połowę 2020 roku. 

Wspominając rok ubiegły należy także pamiętać, że 7Levels otrzymało dofinansowanie z programu 
sektorowego Game INN na projekt pt. „Innowacyjny system do półautomatycznego tworzenia 
poziomów do gier platformowych”. Wartość dofinansowania wynosi 1 639 152,53 PLN, a całkowity 
koszt projektu to 2 163 133,98 PLN. Prace nad projektem rozpoczęły się z początkiem 2020 r. 

Trzeci kwartał minionego roku to dla Spółki przede wszystkim premiera drugiego autorskiego projektu 
– gry Jet Kave Adventure. Wyniki sprzedaży wspomnianego tytułu były poniżej oczekiwań. W związku z 
powyższym na bieżąco podejmowane były działania marketingowo-promocyjne mające na celu 
zwiększenie sprzedaży.  Tytuł jednak nie osiągnął dużego sukcesu rynkowego na platformie Nintendo 
Switch. 

Ostatni kwartał 2019 r. to dla 7Levels przede wszystkim debiut gier Jet Kave Adventure oraz Golf Peaks 
na rynku japońskim. Udało się to osiągnąć dzięki podpisaniu umowy wydawniczej z firmą Circle 
Entertainment Limited z siedzibą w Chinach. 

W bieżącym roku Spółka planuje rozwój nie tylko autorskich projektów. Obecnie trwają pracę 
jednocześnie nad dwoma grami (większym oraz mniejszym tytułem), z których jeden zadebiutuje 
jeszcze w tym kwartale. Rok 2020 to dla 7Levels także ekspansja gałęzi wydawniczej. Do końca roku 
planujemy wydanie jeszcze co najmniej 4-5 gier zewnętrznych deweloperów. 

Mówiąc o bieżących planach oraz najbliższej przyszłości Spółki, nie należy zapomnieć o niezwykle 
trudnej sytuacji, w której znalazła się cała gospodarka ze względu na pandemię wirusa COVID-19. W 
imieniu Zarządu mogę zapewnić, że staramy się robić wszystko, aby zniwelować skutki spowodowane 
pandemią i wyciągamy wnioski na przyszłość, aby jeszcze lepiej radzić sobie w tak niecodziennych 
sytuacjach. Jednocześnie Spółka zapewnia, że dokłada wszelkich starań aby zapewnić środki, które 
gwarantują zakończenie produkcji oraz wdrożenie do sprzedaży gier, nad którymi obecnie trwają prace.  
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W imieniu Zarządu chciałbym podziękować wszystkim Akcjonariuszom, Pracownikom, Radzie 
Nadzorczej oraz Partnerom Spółki za zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni, jednocześnie zapewniając, 
że dołożymy wszelkich starań, aby nasi obecni i przyszli akcjonariusze notowali jak najwyższe stopy 
zwrotu z inwestycji w akcje 7Levels S.A. 

 
Z poważaniem,  
Paweł Biela  
Prezes Zarządu 

WYBRANE DANE FINANSOWE 

 

 PLN EUR 

Wybrane dane finansowe 7LEVELS S.A 
01.01.2019-
31.12.2019 

01.01.2018-
31.12.2018 

01.01.2019-
31.12.2019 

01.01.2018-
31.12.2018 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 043 047,39 650 086,42 474 928,49 152 355,67 

Koszty działalności operacyjnej 2 671 628,29 1 713 293,38 621 048,93 401 531,18 

Zysk (strata) ze sprzedaży -628 580,90 -1 063 206,96 -146 120,44 -249 175,50 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -629 086,04 -1 067 599,65 -146 237,86 -250 204,98 

Zysk (strata) netto -630 392,97 -1 055 577,20 -146 541,67 -247 387,38 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -452 079,53 -1 054 300,85 -105 090,78 -247 088,25 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 

Przepływy  środków pieniężnych z działalności finansowej 81 957,00 0,00 19 051,79 0,00 

Przepływy pieniężne netto razem -370 122,53 -1 054 300,85 -86 038,99 -247 088,25 

  31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 

Aktywa trwałe 0,00 0,08 0,00 0,02 

Aktywa obrotowe 1 062 581,86 1 362 504,92 249 520,22 316 861,61 

Kapitał (fundusz) własny 605 162,09 1 235 555,06 142 106,87 287 338,39 

Kapitał (fundusz) zapasowy 2 957 015,78 2 957 015,78 694 379,66 687 678,09 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 457 419,77 126 949,94 107 413,35 29 523,24 

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

Zobowiązania krótkoterminowe 136 539,61 116 949,94 32 062,84 27 197,66 

 

Kursy przyjęte do przeliczenia powyższych danych finansowych na euro: 

 
Podstawowe pozycje bilansu przeliczono z PLN na EUR według kursów średnich EUR/PLN ogłoszonych przez Narodowy Bank 
Polski na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Natomiast podstawowe pozycje rachunku zysku i strat oraz przepływów 
pieniężnych przeliczono według kursów średnich stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na 
ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego.  

  2019 2018 

Kurs EUR/PLN na dzień bilansowy (31 grudnia) 4,2585 4,3000 

Kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni 
dzień każdego miesiąca okresu obrotowego 

4,3018 4,2669 
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OŚWIADCZENIA ZARZĄDU  

 

Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za rok 2019 

Zarząd Spółki 7Levels S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe 

za rok obrotowy 2019 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi 

emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób 

prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz 

że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis 

podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie wyboru firmy audytorskiej 

Zarząd Spółki 7Levels S.A. oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego 

sprawozdani finansowego – WBS Audyt Sp. z.o.o., Warszawa, ul. Grzybowska 4 lok U9B, wpisana na 

listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę 

Biegłych Rewidentów pod nr 3685, została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi 

wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz że podmiot ten oraz członkowie zespołu 

dokonujący badania tego sprawozdania spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego 

sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

krajowego, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. 

 

ZASADY SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Niniejszy Raport roczny 7Levels S.A. został sporządzony na podstawie § 5 ust. 6.1. – 6.3. Załącznika nr 

3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Informacje bieżące i okresowe przekazywane 

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

Sprawozdanie finansowe Spółki, stanowiące załącznik do niniejszego Raportu rocznego zostało 

przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: 

Dz.U. 2019 poz. 351). Sprawozdanie obejmuje okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r. oraz 

zawiera dane porównawcze za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r. Sprawozdanie zostało 

sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę. 
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