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Raport sporządzony został przez spółkę Huckleberry Games S.A. zgodnie z wymogami 
określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje 
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.  
 
Rolę Autoryzowanego Doradcy dla Huckleberry Games S.A. pełni ABISTEMA Kancelaria 

Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rącznej 66B, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000437337. 
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Agenda: 

 

1.  Podstawowe informacje o Emitencie, zawierające m.in. informację o strukturze                          
akcjonariatu emitenta, że wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień                                        
sporządzenia raportu, co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu ............................   

2. Wybrane dane finansowe Emitenta .........................................................................................  

3. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta ....................................................  

A.  Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego......................  
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C.  Skrócony Rachunek zysków i strat ......................................................................................   

D.  Skrócony Rachunek przepływów pieniężnych ...................................................................   

E.  Skrócone Zestawienie zmian w kapitale własnym .............................................................  

4.  Komentarz Zarządu na temat czynników mających wpływ na wyniki finansowe Spółki ........  

5.  Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem podjęto w obszarze 
      rozwoju prowadzonej działalności ..........................................................................................  

6.  Istotne zdarzenia w pierwszym kwartale 2020 roku ...............................................................  

7.  Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych 
      na dany rok obrotowy .............................................................................................................  

8.  Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o 
których Emitent informował w dokumencie informacyjnym…………………………………………………… 

9. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień 
      okresu objętego raportem kwartalnym ..................................................................................  

10.  Wskazanie przyczyn niesporządzenia przez Emitenta skonsolidowanych sprawozdań 
      finansowych ............................................................................................................................  

11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne 
       etaty .......................................................................................................................................  
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1. Podstawowe informacje o Emitencie 

 
Firma: Huckleberry Games 
Forma prawna: spółka akcyjna 
Kraj siedziby: Polska 
Siedziba: Poznań 
Adres: Plac Andersa 7, 61-894 Poznań 
Tel. + 48(0)61-668-3898   
Internet: www.hgames.eu 
E-mail: office@hgames.eu 
KRS: 0000601842 
REGON: 360823702 
NIP: 7831722923 

 
1.1. Zarząd 

 
Skład Zarządu Emitenta na dzień 31 grudnia 2019 roku i na dzień sporządzenia niniejszego 
raportu: 
1/ Dawid Modro - Prezes Zarządu. 

 
1.2. Rada Nadzorcza 
 
W skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 31 grudnia 2019 roku i na dzień sporządzenia 
niniejszego raportu wchodzili: 
1/ Bartosz Kubacki - członek Rady Nadzorczej, 
2/ Kamil Modro - członek Rady Nadzorczej, 
3/ Adam Osiński - członek Rady Nadzorczej, 
4/ Sławomir Parus - członek Rady Nadzorczej, 

5/ Andrzej Wojno - członek Rady Nadzorczej. 
 

1.3. Krótki opis działalności Emitenta 
 

Podstawową działalnością Emitenta jest produkcja własnych, wieloplatformowych gier 
komputerowych typu RPG (role-playing game) i VR (virtual reality) na kilka platform. Ponadto, 
Emitent specjalizuje się w tworzeniu gier typu MMO (Massively Multiplayer Online) i 
MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) na komputery osobiste lub 
urządzenia typu PC i MAC. 

 
Głównym produktem Spółki jest gra Edengrad. Jest to zaawansowana gra MMORPG, z 
elementami survivalu, którą wyróżniają nieliniowa fabuła i nieszablonowe questy. Spółka jest 
również autorem gry The Minglers. The Minglers to unikalna mieszanka symulatora 
budowania wioski i gry karcianej. Szczegółowy opis gier znajduje się na stronie internetowej 
Emitenta. 
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W raporcie bieżącym nr 20/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r., Emitent poinformował o 
wstrzymaniu prac nad swoimi produktami, w związku z poszukiwaniem inwestorów 
finansowych lub branżowych w celu kontynuacji rozwoju tych gier. 
 
W celu dofinansowania działalności Spółki i wprowadzenia nowych produktów w Spółce, 
Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3 z dnia 19.12.2019 roku w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji 
prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie 
zmiany Statutu Spółki. W wyniku emisji akcji serii F Emitent pozyskał łącznie 1.500.000 zł w 
zamian za 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F (raport bieżący EBI nr 2/2020 z dnia 13 
lutego 2020 r.). 

 
Poza prowadzeniem prac nad grą Edengrad, ze środków pozyskanych w ramach emisji akcji 
serii F, Spółka planuje rozpoczęcie prac nad nowymi produktami, o których będzie 
informowała w odrębnych raportach bieżących. 

 
1.4. Struktura akcjonariatu  
 
Według najlepszej wiedzy Emitenta, struktura akcjonariatu Spółki Huckleberry Games S.A., ze 
wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia niniejszego raportu co 
najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu przedstawia się następująco: 
 

AKCJONARIUSZ 
Ilość akcji 

(szt.) 
Udział % 

w kapitale 
Ilość głosów 

(szt.) 
Udział % w 

głosach 

Dawid Modro 551.581 49,14 811.581 58,71 
  

Pozostali Akcjonariusze 570.858 50,86 570.858 41,29 
  

SUMA  1.122.439 100 1.382.439 100 
  

* akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą 1 (jedną) 
akcje przypadać będą 2 (dwa) głosy 
 
Należy mieć na uwadze, że w chwili obecnej trwają procedury mające na celu wpisanie do KRS 
1.000.000 objętych i opłaconych akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta.  
 

 
2. Wybrane dane finansowe Emitenta 

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego 
 

Emitent oświadcza, że sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 roku zostało sporządzone 
zgodnie z następującymi przepisami: 
- ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2018 

r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) z poźn. zm.); 
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-  załącznikiem Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w brzmieniu 
przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z poźn. zm.. 

 
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za I kwartał 2020 roku przyjęto metody i zasady 
rachunkowości zgodne z polityką rachunkowości obowiązującą w Spółce. Sprawozdanie 
finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w 
dającej się przewidzieć przyszłości wobec nieistnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie 
kontynuowania działalności. 

 

I. Wybrane pozycje Bilansu Emitenta (w zł) 
 

Wyszczególnienie  31.03.2020 31.03.2019 

Kapitał własny -129 696,64 1 608 294,66 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 269 508,79 169 969,52 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 840 315,66 393 360,24 

 

II. Wybrane pozycje Rachunku Zysków i Strat Emitenta (w zł) 
 

wyszczególnienie  01.01.2020- 31.03.2020 01.01.2019 - 31.03.2019 

Przychody netto ze sprzedaży 0,00 1 446,15 

Amortyzacja 3 016,52 3 805,46 

Zysk/strata ze sprzedaży -35 923,84 -54 798,86 

Zysk/strata na działalności 
operacyjnej 

-33 996,19 -54 798,93 

Zysk/strata brutto -27 985,23 -54 974,89 

Zysk/strata netto -27 985,23 -54 974,89 
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3. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta (w zł) 
 
Skrócony Bilans (w zł) 
 

AKTYWA 31.03.2020 31.03.2019 

Aktywa trwałe                                                                                                                                                                 7 706,32 21 787,89 

Wartości niematerialne i prawne                                                                                      0,00 0,00 

Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                         7 706,32 21 787,89 

Należności długoterminowe                                                                                             0,00 0,00 

Inwestycje długoterminowe                                                                                             0,00 0,00 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                                0,00 0,00 

Aktywa obrotowe                                                                                                   1 702 912,70 1 979 867,01 

Zapasy 366 994,88 1 540 074,16 

Należności krótkoterminowe                                                                                      269 508,79 169 969,52 

Inwestycje krótkoterminowe                                                                                      1 066 409,03 269 823,33 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                                0,00 0,00 

AKTYWA RAZEM                                                                                               1 710 619,02 2 001 654,90 
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PASYWA 31.03.2020 31.03.2019 

Kapitał własny                                                                                                             - 129.696,64 1 608 294,66 

Kapitał podstawowy                                                                                                    112 243,90 112 243,90 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy                                                                                 0,00 0,00 

Akcje własne (wielkość ujemna)                                     0,00 0,00 

Kapitał zapasowy                                                                                                         2 492 500,79 2 492 500,79 

Kapitał z aktualizacji wyceny                                                                                                 0,00 0,00 

Pozostałe kapitały rezerwowe                                                                                                0,00 0,00 

Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                                       -2 706 456,00 -941 475,14 

Zysk (strata) netto                                                                                                       -27 985,33 -54 974,89 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                                1 840 315,66 393 360,24 

Rezerwy na zobowiązania                                                                                                       0,00 0,00 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe                                                                                    1 840 315,66 393 360,24 

Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                   0,00 0,00 

PASYWA RAZEM                                                                                                      1 710 619,02 2 001 654,90 
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Skrócony Rachunek zysków i strat (w zł) 
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
01.01.2020  

- 31.03.2020 

01.01.2019  

- 31.03.2019 

Przychody netto ze sprzedaży              0,00 1 446,15 

Koszty działalności operacyjnej 35 923,84 56 245,01 

Amortyzacja 3 016,52 3 805,46 

Zużycie materiałów i energii 0,00 6 253,36 

Usługi obce 26 854,78 37 668,39 

Podatki i opłaty 4 121,53 550,73 

Wynagrodzenia 0,00 7 709,67 

Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

0,00 0,00 

Pozostałe koszty 1 931,01 257,40 

Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów                                                                                                                       

0,00 0,00 

Zysk (strata) ze sprzedaży   -35 923,84 -54 798,86 

Pozostałe przychody operacyjne 1 928,00 0,00 

Pozostałe koszty operacyjne 0,35 0,07 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 

-33 996,19 -54 798,93 

Przychody finansowe 6 010,96 0,00 

Koszty finansowe 0,00 175,96 

Zysk (strata) na działalności 
gospodarczej 

-27 985,23 -54 974,89 

Wynik działań nadzwyczajnych 0,00 0,00 

Zysk (strata) brutto -27 985,23 -54 974,89 

Podatek dochodowy 0,00 0,00 

Zysk (strata) netto                                                                      -27 985,23 -54 974,89 
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Skrócony Rachunek przepływów pieniężnych (w zł) 
 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
01.01.2020- 

31.03.2020 

01.01.2019- 

31.03.2019 
  

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

Zysk/strata netto -27 985,33 -54 974,89   

Korekty razem 210 697,56 -90 726,68   

Przepływy pien. netto z działaln. 
operacyjnej 

182 712,23 -145 701,57   

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

Wpływy 11 010,96 0,00   

Wydatki 0,00 0,00   

Przepływy pien. netto z dział. 
inwestycyjnej (I-II) 

11 010,96 0,00   

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

Wpływy 0,00 150 000,00   

Wydatki 0,00 175,96   

Przepływy pien. netto z dział. 
finansow. (I-II) 

0,00 149 824,04   

Przepływy pien. netto razem (A.III+/-
B.III+/-C.III) 

193 723,29 4 122,47   

Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężn. 

193 723,29 4 122,47   

Środki pieniężne na początek okresu 52 685,74 18 130,86   

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-

D) 
246 409,03 22 253,33   
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Skrócone Zestawienie zmian w kapitale własnym (w zł) 
 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 31.03.2020 31.03.2019 

Kapitał własny na początek okresu -101 711,41  1 663 269,55 

Kapitał podstawowy na początek okresu 112 243,90 112 243,90 

Zwiększenie 0,00 0,00 

Zmniejszenie 0,00 0,00 

Kapitał podstawowy na koniec okresu 112 243,90 112 243,90 

Należne wpłaty na kap. podst. na pocz. 
okr. 

0,00 0,00 

Należne wpłaty na kap. podst. na kon. 
okr. 

0,00 0,00 

Akcje własne na początek okresu 0,00 0,00 

Kapitał zapasowy na początek okresu 2 492 500,79 2 492 500,79 

Zwiększenie 0,00 0,00 

Zmniejszenie 0,00 0,00 

Kapitał z aktualizacji wyceny na pocz. 
okr. 

0,00 0,00 

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec 
okr. 

0,00 0,00 

Pozostałe kapitały rezerwowe na pocz. 
okr. 

0,00 0,00 

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -2 479 011,77 -941 475,14 

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -2 706 456,00 -941 475,14 

Wynik netto -27 985,33 -54 974,89 

Zysk netto 0,00 0,00 

Strata netto  27 985,33 54 974,89 

Odpisy z zysku 0,00 0,00 

Kapitał własny na koniec okresu -129 696,64 1 608 294,66 
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4. Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte 
wyniki finansowe. 
 
W I kwartale 2020 r. Emitent kontynuował prace koncepcyjne nad aktualizacją gry Edengrad, 
audytem i rewizją kodu źródłowego a w przyszłości implementacją nowych zmian. Aktualizacja 
ma umożliwić graczom tworzenie własnych światów na podstawie Edengradu. 
 
W I kwartale 2020 r. Emitent nie prowadził prac nad rozwojem nowych produktów, poza 
pracami koncepcyjnymi, nie wymagającymi nakładów finansowych. 
 
5. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w 
obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione 
na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 
 
W I kwartale 2020 r. Emitent nie podejmował aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej 
działalności, z uwzględnieniem rozwiązań́  innowacyjnych, skupiając swoje działania głownie 
na kontynuacji prac nad flagową grą Edengrad. Emitent kontynuował prace koncepcyjne nad 
aktualizacją gry Edengrad, audytem i rewizją kodu źródłowego a w przyszłości implementacją 
nowych zmian. Aktualizacja ma umożliwić graczom tworzenie własnych światów na podstawie 
Edengradu. 
 

6. Istotne zdarzenia w I kwartale 2020 roku 
 
W dniu 24 stycznia 2020 r. Emitent określił harmonogram publikowania raportów okresowych 
w roku 2020 (raport bieżący EBI nr 1/2020).  
 
W I kwartale 2020 r. Emitent opublikował zawiadomienia (1) akcjonariusza Dawida Modro o 
nabyciu znacznego pakietu akcji, tj. 520.000 sztuk akcji Emitenta, oraz (2) akcjonariusza Arionn 
Investment sp. z o.o. o zbyciu znacznego pakietu akcji Emitenta, tj. 520.000 sztuk akcji 
Emitenta (raporty bieżące ESPI nr 1/2020 i nr 2/2020).  
 
W dniu 13 lutego 2020 r. Emitent przekazał do publicznej wiadomości informację na temat 
dojścia do skutku emisji akcji serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 z dnia 
19.12.2019 roku (raport bieżący EBI nr 2/2020). 
 
W dniu 14 lutego 2020 Emitent przekazał treść raportu okresowego za IV kwartał roku 2019 
(raport bieżący EBI nr 3/2020). 
 
W dniu 18 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego 
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i rok 2020. (raport 
bieżący EBI nr 4/2020). 
 
W dniu 18 marca 2020 r. Emitent opublikował informację dotyczącą wpływu pandemii 
koronawirusa COVID-19 na bieżącą sytuację Emitenta (raport bieżący ESPI nr 3/2020). 
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7. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany 
rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym 
 
Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych. 
 
8. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o 
których Emitent informował w dokumencie informacyjnym 
 
Edengrad 
 
Spółka przygotowuje się do wznowienia prac nad aktualizacją do gry Edengrad o nazwie 
kodowej Your own Wasteland. Aktualizacja ma umożliwić graczom uruchamianie własnych 
prywatnych serwerow gry jak i również modyfikowanie gry w celu stworzenia własnych 
światów, zadań, przedmiotów oraz przeciwników. 
 
The Minglers (poprzednia robocza nazwa: „Pets and Dungeons”) 
 
The Minglers to unikalna mieszanka symulatora budowania wioski i gry karcianej. Po 
opublikowaniu pełnej wersji gry The Minglers na platformie Android w sklepie Google Play w 
czerwcu 2018 r., Spółka nie uzyskuje przychodów z tego tytułu. Aktualnie gra jest dostępna 
bezpłatnie. Zarząd Spółki oceni popularność́ ́gry i na tej podstawie podejmie decyzję co do 
dalszych prac nad wprowadzeniem do niej mikropłatności. Doświadczenie zdobyte przy okazji 
prac nad tą grą zostanie wykorzystane przy pracach nad kolejnymi tego typu produkcjami 
Spółki. 
 
Stay Hungry 
 
Aktualnie pracę nad grą są wstrzymane. 
 
9. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień 
okresu objętego raportem kwartalnych  
 
Emitent nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej. 
 
10. Wskazanie przyczyn niesporządzenia przez emitenta skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych. 

 
Nie dotyczy. 
 
11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne 
etaty 

 
Spółka nie zatrudniała w okresie objętym sprawozdaniem pracowników na podstawie umów o 
pracę 
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12. Oświadczenie Zarządu. 
Poznań, dnia 15 maja 2020 roku 

 
 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  
dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za I kwartał 2020 roku. 

 
 
Zarząd Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu oświadcza, iż wedle jego najlepszej 
wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane za I kwartał 2020 roku, sporządzone zostały 
zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności 
Emitenta zawiera prawidłowy obraz rozwoju i osiągnięć Huckleberry Games S.A. 
 
Prezes Zarządu  
 
Dawid Modro 


