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Wstęp

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

Za  nami  rok  2019,  bardzo  aktywny  dla  naszej  Spółki.  Podjęte  działania  już  teraz

przynoszą pierwsze wymierne efekty.

Spośród  najbardziej  istotnych  wydarzeń  ubiegłego  roku  można  wymienić  podpisanie

unikatowej na rynku polskim umowy z Cyber Group Studios (raport ESPI nr 15/2019 z dnia 15

października 2019 r.). Dzięki tej umowie, jako pierwszy producent gier w Polsce, nabyliśmy na

okres pięciu lat wyłączne prawa do wizerunków postaci z seriali TV emitowanych w kanałach

dla dzieci i młodzieży na całym świecie: “Pirates Next Door”, “Sadie Sparks” i “Taking Down

Taffy”. 

Podpisana umowa zapewnia nam również wsparcie CGS w zakresie promocji  naszych

gier  w mediach społecznościowych wiodących nadawców kontentu TV dla dzieci  takich jak:

Disney, Warner, czy Discovery Networks. Promocja naszych gier uzyska dzięki temu ekspozycję

wśród 270 milionów potencjalnych graczy. 

Finansowanie produkcji wymienionych gier zapewnili  nowi Akcjonariusze, wśród nich

m.in. Panowie Andrzej Klesyk, Peter Tornquist oraz kilka innych osób o imponującym życiorysie

i doświadczeniach. Ich środki i okazane zaufanie wspomagają nas w bieżącej pracy i realizacji

ambitnych celów, jakie sobie postawiliśmy. 

Nasz  projekt  ma charakter  globalny i  taką  skalę  jako firma  chcemy osiągnąć.  Dzięki

współpracy z licencjonowanym brokerem z Kanady – firmie DigiMax możlwie jest pozyskanie

jeszcze większego kapitału przez Spółkę. 

Kluczowe w pracy w 2019 roku było opracowanie i wdrożenie strategii na kolejne lata.

Udało się opracować plan i rozpocząć jego realizację.  Co więcej,  rok 2019 to rok wytężonej
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pracy i inwestycji, przejęć oraz procesu zmiany brandu jako podmiotu obecnego na warszawskiej

GPW. 

Ciężka praca, rozpoczęta w 2019 roku, pozwoliła nam w pierwszym kwartale 2020 roku

zainicjować działania, które mają w racjonalnym horyzoncie czasowym wiązać się z wymiernym

zyskiem dla akcjonariuszy. Zawiązaliśmy spółkę MadSword Studios na Łotwie oraz przejęliśmy

studio  specjalistów,  którzy  przez  ponad  8  lat  zdobywali  w  nim doświadczenie  w tworzeniu

oprogramowania stanowiącego mechanikę gier (tzw. silników gier). Ogłosiliśmy oficjalnie plan

wydawniczy  pierwszych  tytułów  oraz  oceniliśmy  estymację  przychodów  i  rentowności

przedsiębiorstwa w kolejnych latach. 

Z optymizmem patrzymy na kolejny rok naszej działalności. Branża game dev pokazuje

swoją  siłę  w ciężkim  czasie  pandemii,  polski  odłam tego  sektora  jest  jednym z  najbardziej

dynamicznych sektorów krajowej gospodarki.

Zarząd BTC Studios S.A.

Adrian Smarzewski, Jarosław Zeisner, Arturs Pumpurs, Dariusz Ogrodny, Janis Innuss
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Wybrane dane finansowe

2019 2018 2019 2018 

PLN PLN EUR EUR 

Przychody netto ze sprzedaży 20 144,09 1 068 967,34 4 704,69 250 795,89

Koszty działalności operacyjnej 468 779,48 1 861 566,84 109 484,43 436 751,72

Zysk (strata) brutto -448 635,39 -837 091,72 -104 779,73 -196 394,37

Zysk (strata) netto -1 720 327,73 -837,091.72 -401 786,14 -196 394,37

Aktywa razem 21 440 106,29 2 550 235,09 5 007 381,72 593 077,93

Kapitał własny 10 837 722,55 1 391 529,60 2 531 172,79 323 611,53

Zobowiązania długoterminowe 4 258 500.00 87 925,00 994 581,59 20 447,67

Zobowiązania krótkoterminowe 6 343 883,74 367 383,68 1 481 627,33 85 438,07

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej

-93 866,40 -4 892,57 -21 922,69 -1 147,87

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej

-279 508,16 64 756,17 -65 279,72 15 192,78

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej

730 806,27 -59 703,69 170 681,33 -14 007,38

Przepływy pieniężne netto razem 357 431,71 159,91 83 478,92 37,52

Przyjęto następujące kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i 
porównywalnymi danymi, w szczególności kurs obowiązujący na ostatni dzień każdego okresu oraz kurs średni w każdym
okresie, zgodnie z poniższą tabelą:

Przeliczenie kursu 2019 2018 

Kurs z dnia bilansowego 4,2585 4,3000 

Przedstawione dane jednostkowe w pełni przedstawiają aktualną sytuację majątkową i finansową
Spółki w sposób rzetelny i kompletny.
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Oświadczenia Zarządu

Oświadczenie  zarządu  spółki  BTC  Studios  SA  w  sprawie  rzetelności
sporządzenia  sprawozdania  finansowego  za  okres  od  01.01.2019  r.  do
31.12.2019 r.
Zarząd  BTC  Studios  SA  oświadcza,  iż  wedle  jego  najlepszej  wiedzy,  roczne  sprawozdanie
finansowe  za  2019  rok  i  dane  porównywalne  sporządzone  zostały  zgodnie  z  przepisami
obowiązującymi Emitenta.

Oświadczamy także,  iż  dane zawarte  w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają  w sposób
prawdziwy,  rzetelny  i  jasny  sytuację  majątkową  i  finansową  Emitenta  oraz  jego  wynik
finansowy.

Ponadto  sprawozdanie  Zarządu BTC Studios  SA z działalności  Emitenta  zawiera  prawdziwy
obraz sytuacji  Emitenta oraz opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną
działalnością.

Oświadczenie zarządu spółki BTC Studios SA w sprawie firmy audytorskiej
dokonującej badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r.
do 31.12.2019 r.
Zarząd  BTC  Studios  SA  oświadcza,  iż  firma  audytorska  dokonująca  badania  rocznego
sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., została wybrana
zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Ponadto,  oświadcza,  że  firma  audytorska  dokonująca  badania  rocznego  sprawozdania
finansowego  Spółki  oraz  członkowie  zespołu  wykonującego  badanie  spełniali  warunki  do
sporządzenia  bezstronnego  i  niezależnego  sprawozdania  z  badania  rocznego  sprawozdania
finansowego,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  standardami  wykonywania  zawodu  i
zasadami etyki zawodowej.
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Informacje o stosowaniu ładu korporacyjnego

Informacja  na  temat  stosowania  przez  BTC  Studios  SA  zasad  ładu
korporacyjnego,  przewidzianych  przez  „Dobre  Praktyki  Spółek
Notowanych na NewConnect”

Zarząd  informuje,  że  Spółka  przestrzegała  w  2019  roku  zasad  ładu  korporacyjnego
przewidzianych  przez  „Dobre  Praktyki  Spółek  Notowanych  na  NewConnect”  za  wyjątkiem
poniżej wymienionych:

-  Transmitowanie  obrad  WZA  z  wykorzystaniem  sieci  Internet  jak  również  rejestrowanie
przebiegu  tych  obrad  z  powodu  braku  zainteresowania  rynku  oraz  kosztów  takich  operacji.
Zarząd  rozważy  transmitowanie  obrad  oraz  ich  rejestrowanie  w  przypadku  pojawienia  się
zainteresowania.

- Publikowanie raportów miesięcznych. Począwszy od kwietnia 2020 roku Zarząd prezentuje w 
formie raportów bieżących ESPI informacje o postępach prac w produkcji gier. 

- Organizowanie spotkań z inwestorami, analitykami i mediami z powodu braku zainteresowania
rynku. Zarząd rozważy organizowanie spotkań w przypadku pojawienia się zainteresowania.

-   Publikowania  informacji  na  temat  łącznej  wysokości  wynagrodzeń  wszystkich  Członków
Zarządu  i  Rady  Nadzorczej  przez  wzgląd  na  prywatność  Członków  Zarządu  oraz  Rady
Nadzorczej.
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