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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 8/2, 31-514 
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. to producent oraz wydawca gier. Od początku prowadzenia działalności tj. od 2014 r. 

Spółka 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 

jednocześnie prowadząc działalność w zakresie produkcji autorskich gier wideo. Dodatkowo 7Levels 

działa jako wydawca gier innych deweloperów, przenosząc (dostosowując) i publikując ich projekty na 

platformy Nintendo. 

7Levels jest certyfikowanym developerem Nintendo oraz posiada akredytację do tworzenia gier na trzy 

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

tworzenia gier i aplikacji na systemy iOS i Google Android, a także na urządzenia firmy Samsung oraz 

platformy Microsoft (Xbox, PC) jak również na platformy dystrybucyjne Steam i GoG (PC). 

W 2016 r. 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 na terenie Europy, Ameryki oraz Australii miała miejsce w dniu 23 marca 2018 r. 

Z kolei 29 listopada 2018 r. przy współpracy z wydawcą, firmą Rainy Frog LLC, gra Castle of Heart 

zadebiutowała na terenie Japonii. W 2020 r. całkowita sprzedaż gry Castle of Heart począwszy od dnia 

premiery przekroczyła poziom 200.000 sztuk. 

Jednocześnie w 2017 r. Spółka rozpoczęła prace nad produkcją drugiej autorskiej platformowej gry 

akcji – Jet Kave Adventure, której premiera miała miejsce 17 września 2019 r. Natomiast przy 

współpracy z firmą Circle Entertainment, gra na rynku japońskim zadebiutowała 23 grudnia 2019 r. 

Dodatkowo Jet Kave Adventure jest pierwszym tytułem studia, który został wydany poza Nintendo 

Switch. Jego premiera na Xbox Series S|X i Xbox One oraz na PC (Steam) miała miejsce 15 stycznia 2021 

r. 

Na rynku ukazał się także trzeci, mniejszy projekt Spółki – Destrobots. Gra typu local multiplayer 

shooter wydana została, podobnie jak dwa poprzednie tytuły, ekskluzywnie na platformę Nintendo 

Switch. Jej sprzedaż na terytoriach Europy, Ameryki oraz Australii rozpoczęła się 18 czerwca 2020 r.  
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Na datę niniejszego raportu Emitent prowadzi prace nad kolejnymi autorskimi projektami. Nowe tytuły 

są opracowywane z myślą nie tylko o konsolach Nintendo, ale także o pozostałych platformach 

(PlayStation, Xbox, PC), włączając w to konsole najnowszej generacji. 

Emitent prowadzi jednocześnie działalność wydawniczą oferując gry zewnętrznych developerów na 

konsolę Nintendo Switch. Działalność wydawnicza rozpoczęła się w 2019 r. wraz z premierą gry 

Warplanes: WW2 Dogfight studia Home Net Games. Na dzień publikacji raportu w portfolio 

wydawniczym Spółki znajduje się 9 gier zewnętrznych deweloperów. W bieżącym roku Studio planuje 

kilka kolejnych premier. Dotychczas w 2021 roku zadebiutowały dwa tytuły: Football Cup 2021 

słowackiego studia Inlogic Software oraz Space Commander: War and Trade od Home Net Games. 

Emitent w dalszym ciągu poszukuje kolejnych partnerów biznesowych w ramach prowadzenia 

działalności wydawniczej, która będzie kontynuowana w nadchodzących okresach. 

W kolejnych latach Studio zamierza osiągać przychody głównie z modelu biznesowego opartego 

o produkcję autorskich gier. Dodatkowe, stałe przychody będą pochodzić z działalności wydawniczej 

gier zewnętrznych deweloperów oraz pracy na zlecenie. 

 

1.2 Władze Spółki 

1.2.1 Zarząd 

W I kwartale 2021 r. 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 I kwartale 2021 r. 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, 

• Jacek Głowacki - Członek Rady Nadzorczej, 

• Ryszard Brudkiewicz - Członek Rady Nadzorczej, 

• Tomasz Muchalski - Członek Rady Nadzorczej. 

 

1.3 Kapitał zakładowy 

Na dzień 31 marca 2021 r. i na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego kapitał zakładowy 

7Levels wynosi 575.235,00 zł i dzieli się na 575.235 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,  

• 50.235 akcji zwykłych na okaziciela serii D. 
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1.4 Struktura akcjonariatu  

Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego, tj. 13 maja 2021 r. w strukturze akcjonariatu 

znajdują się następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki: 

Akcjonariusz 
Liczba akcji/ 

Liczba głosów 

Udział w kapitale 
zakładowym/ 

ogólnej liczbie głosów 

Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 150.000 26,08% 

Paweł Biela 145.250 25,25% 

OU Blite Fund 98.000 17,04% 

Krzysztof Król 96.250 16,73% 

OneTwoPlay Gaming Sp. z o.o.* 31.250 5,43% 

OneTwoPlay Gaming S.A.* 11.750 2,04% 

Pozostali 42.735 7,43% 

RAZEM 575.235 100,00% 
*Podmioty kontrolowane przez Panią Aleksandrę Burzyńską. 

 

1.5 Zatrudnienie 

Na dzień 31 marca 2021 r. zatrudnienie u Emitenta wynosiło 10,5 etatu w oparciu o stosunek pracy  

w przeliczeniu na pełne etaty oraz 1 osoba w oparciu o umowę cywilnoprawną. 

 

1.6 Informacje dotyczące grupy kapitałowej 

W I kwartale 2021 r. 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 sporządzone zostało zgodnie z ustawą  

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351). 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 stycznia do 31 marca 2021 r.  

i zawiera dane porównywalne za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. Skrócone śródroczne 

sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności Spółki w dającej 

się przewidzieć przyszłości. W I kwartale 2021 r. nie wystąpiły zmiany stosowanych zasad (polityki) 

rachunkowości.   

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000351
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Poz. Nazwa pozycji

 Za okres 

01.01.2021-

31.03.2021 

 Za okres 

01.01.2020-

31.03.2020 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 640 959,46      498 074,22       

- od jednostek powiązanych -                     -                     

I Przychody netto ze sprzedaży produktów 640 959,46       498 074,22       

II Zmiana stanu produktów -                     -                     

III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki -                     -                     

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów -                     -                     

B Koszty działalności operacyjnej 618 407,87      353 301,27       

I Amortyzacja 15 991,26         -                     

II Zużycie materiałów i energii 11 422,66         7 433,72           

III Usługi obce 381 819,96       228 573,37       

IV Podatki i opłaty, w tym: 712,60              1 296,52           

-(1) podatek akcyzowy -                     -                     

V Wynagrodzenia 167 970,15       84 414,20         

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 39 686,24         31 583,46         

VII Pozostałe koszty rodzajowe 805,00              -                     

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów -                     -                     

C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 22 551,59        144 772,95       

D Pozostałe przychody operacyjne 89 406,74        39 716,13         

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -                     -                     

II Dotacje 89 405,97         39 715,94         

III Inne przychody operacyjne 0,77                  0,19                  

E Pozostałe koszty operacyjne 0,66                 248,13              

I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -                     -                     

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -                     -                     

III Inne koszty operacyjne 0,66                  248,13              

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 111 957,67      184 240,95       

G Przychody finansowe -                    17 378,87         

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: -                     -                     

-(1) od jednostek powiązanych -                     -                     

II Odsetki, w tym: -                     -                     

-(1) od jednostek powiązanych -                     -                     

III Zysk ze zbycia inwestycji -                     -                     

IV Aktualizacja wartości inwestycji -                     -                     

V Inne -                     17 378,87         

H Koszty finansowe 2 104,88          -                     

I Odsetki, w tym: -                     -                     

-(1) dla jednostek powiązanych -                     -                     

II Strata ze zbycia inwestycji -                     -                     

III Aktualizacja wartości inwestycji -                     -                     

IV Inne 2 104,88           -                     

I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 109 852,79      201 619,82       

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) -                    -                     

I Zyski nadzwyczajne -                     -                     

II Straty nadzwyczajne -                     -                     

K Zysk (strata) brutto (I±J) 109 852,79      201 619,82       

L Podatek dochodowy -                    -                     

M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -                    -                     

N Zysk (strata) netto (K-L-M) 109 852,79      201 619,82       

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe  

3.1 Rachunek zysków i strat 
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3.2 Bilans 

 

  

 na dzień     

31.03.2021 

 na dzień     

31.03.2020 

A 79 799,96                -                             

I Wartości niematerialne i prawne 79 799,96                -                             

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych -                             -                             

2 Wartość firmy -                             -                             

3 Inne wartości niematerialne i prawne 79 799,96                -                             

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne -                             -                             

II Rzeczowe aktywa trwałe -                             -                             

1 Środki trwałe -                             -                             

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) -                             -                             

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej -                             -                             

c) urządzenia techniczne i maszyny -                             -                             

d) środki transportu -                             -                             

e) inne środki trwałe -                             -                             

2 Środki trwałe w budowie -                             -                             

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie -                             -                             

III Należności długoterminowe -                             -                             

1 Od jednostek powiązanych -                             -                             

2 Od pozostałych jednostek -                             -                             

IV Inwestycje długoterminowe -                             -                             

1 Nieruchomości -                             -                             

2 Wartości niematerialne i prawne -                             -                             

3 Długoterminowe aktywa finansowe -                             -                             

a) w jednostkach powiązanych -                             -                             

-(1) udziały lub akcje -                             -                             

-(2) inne papiery wartościowe -                             -                             

-(3) udzielone pożyczki -                             -                             

-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe -                             -                             

b) w pozostałych jednostkach -                             -                             

-(1) udziały lub akcje -                             -                             

-(2) inne papiery wartościowe -                             -                             

-(3) udzielone pożyczki -                             -                             

-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe -                             -                             

4 Inne inwestycje długoterminowe -                             -                             

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -                             -                             

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego -                             -                             

2 Inne rozliczenia międzyokresowe -                             -                             

B 2 521 663,00          944 348,77              

I Zapasy -                             2 423,95                   

1 Materiały -                             -                             

2 Półprodukty i produkty w toku -                             -                             

3 Produkty gotowe -                             -                             

4 Towary -                             -                             

5 Zaliczki na dostawy -                             2 423,95                   

II Należności krótkoterminowe 237 406,39              269 557,30              

1 Należności od jednostek powiązanych -                             -                             

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: -                             -                             

-(1) do 12 miesięcy -                             -                             

-(2) powyżej 12 miesięcy -                             -                             

b) inne -                             -                             

2 Należności od pozostałych jednostek 237 406,39              269 557,30              

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 175 033,28              226 403,30              

-(1) do 12 miesięcy 175 033,28              226 403,30              

-(2) powyżej 12 miesięcy -                             -                             

b) 57 316,51                43 154,00                

c) inne 5 056,60                   -                             

d) dochodzone na drodze sądowej -                             -                             

III Inwestycje krótkoterminowe 2 278 549,98           672 030,56              

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 278 549,98           672 030,56              

a) w jednostkach powiązanych -                             -                             

-(1) udziały lub akcje -                             -                             

-(2) inne papiery wartościowe -                             -                             

-(3) udzielone pożyczki -                             -                             

-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe -                             -                             

b) w pozostałych jednostkach -                             -                             

-(1) udziały lub akcje -                             -                             

-(2) inne papiery wartościowe -                             -                             

-(3) udzielone pożyczki -                             -                             

-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe -                             -                             

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 278 549,98           672 030,56              

-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 278 549,98           672 030,56              

-(2) inne środki pieniężne -                             -                             

-(3) inne aktywa pieniężne -                             -                             

2 Inne inwestycje krótkoterminowe -                             -                             

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 706,63                   336,96                      

2 601 462,96          944 348,77              

AKTYWA

Nazwa pozycjiPoz.

Suma

Aktywa trwałe

Aktywa obrotowe

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych
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 na dzień     

31.03.2021 

 na dzień     

31.03.2020 

A Kapitał (fundusz) własny 2 231 367,42          806 781,91              

I Kapitał (fundusz) podstawowy 575 235,00              525 000,00              

II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) -                             -                             

III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) -                             -                             

IV Kapitał (fundusz) zapasowy 4 514 300,78           2 957 015,78           

V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny -                             -                             

VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe -                             -                             

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 2 968 021,15 -          2 876 853,69 -          

VIII Zysk (strata) netto 109 852,79              201 619,82              

IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -                             -                             

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 370 095,54              137 566,86              

I Rezerwy na zobowiązania 7 851,00                   -                             

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego -                             -                             

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne -                             -                             

-(1) długoterminowa -                             -                             

-(2) krótkoterminowa -                             -                             

3 Pozostałe rezerwy 7 851,00                   -                             

-(1) długoterminowe -                             -                             

-(2) krótkoterminowe 7 851,00                   -                             

II Zobowiązania długoterminowe -                             -                             

1 Wobec jednostek powiązanych -                             -                             

2 Wobec pozostałych jednostek -                             -                             

a) kredyty i pożyczki -                             -                             

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych -                             -                             

c) inne zobowiązania finansowe -                             -                             

d) inne -                             -                             

III Zobowiązania krótkoterminowe 302 939,09              132 366,86              

1 Wobec jednostek powiązanych -                             -                             

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: -                             -                             

-(1) do 12 miesięcy -                             -                             

-(2) powyżej 12 miesięcy -                             -                             

b) inne -                             -                             

2 Wobec pozostałych jednostek 302 939,09              132 366,86              

a) kredyty i pożyczki -                             -                             

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych -                             -                             

c) inne zobowiązania finansowe -                             -                             

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 155 589,01              25 280,80                

-(1) do 12 miesięcy 155 589,01              25 280,80                

-(2) powyżej 12 miesięcy -                             -                             

e) zaliczki otrzymane na dostawy -                             -                             

f) zobowiązania wekslowe -                             -                             

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 81 739,56                50 052,31                

h) z tytułu wynagrodzeń 65 610,52                57 033,75                

i) inne -                             -                             

3 Fundusze specjalne -                             -                             

IV Rozliczenia międzyokresowe 59 305,45                5 200,00                   

1 Ujemna wartość firmy -                             -                             

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 59 305,45                5 200,00                   

-(1) długoterminowe -                             -                             

-(2) krótkoterminowe 59 305,45                5 200,00                   

2 601 462,96          944 348,77              Suma

Poz. Nazwa pozycji

PASYWA  
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3.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym 

LP. TYTUŁ Za okres 01.01.2021- 

31.03.2021 

Za okres 01.01.2020- 

31.03.2020 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 575 235,00 605 162,09 

I.a Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 575 235,00 605 162,09 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 575 235,00 525 000,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 575 235,00 525 000,00 

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4 514 300,78 2 957 015,78 

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4 514 300,78 2 957 015,78 

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu –

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

0,00 0,00 

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 968 021,15 -2 876 853,69 

5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 968 021,15 -2 876 853,69 

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2 968 021,15 -2 876 853,69 

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 968 021,15 -2 876 853,69 

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 968 021,15 -2 876 853,69 

6. Wynik netto 109 852,79 201 619,82 

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 2 231 367,42 806 781,91 

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału 

zysku (pokrycia straty) 

2 231 367,42 806 781,91 
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3.4 Rachunek przepływów pieniężnych  

LP. TYTUŁ 
Za okres 01.01.2021- 

31.03.2021 

Za okres 01.01.2020- 

31.03.2020 

A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   

I Zysk (strata) netto 109 852,79 201 619,82 

II Korekty razem -15 358,97 -244 469,90 

1. Amortyzacja 15 991,26 0,00 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 

5. Zmiana stanu rezerw -95 534,02 -143 376,88 

6. Zmiana stanu zapasów 0,00 292,30 

7. Zmiana stanu należności 121 244,61 -20 378,73 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 

kredytów 

37 288,18 -4 172,75 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -94 349,00 -72 033,84 

10. Inne korekty 0,00 -4 800,00 

III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 94 493,82 -42 850,08 

B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

I Wpływy 0,00 0,00 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych 

0,00 0,00 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 

prawne 

0,00 0,00 

3. Z aktywów finansowych 0,00 0,00 

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 

II Wydatki 0,00 124 198,06 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych 

0,00 0,00 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

3. Na aktywa finansowe 0,00 0,00 

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 124 198,06 

III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0,00 -124 198,06 

C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

I Wpływy 0,00 42 241,06 

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

0,00 0,00 

2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

4. Inne wpływy finansowe 0,00 42 241,06 

II Wydatki 0,00 0,00 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 

8. Odsetki 0,00 0,00 

9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0,00 42 241,06 

D Przepływy pieniężne netto, razem 94 493,82 -124 807,08 

E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 94 493,82 -124 807,08 

F Środki pieniężne na początek okresu 2 184 056,16 796 837,64 

G Środki pieniężne na koniec okresu 2 278 549,98 672 030,56 
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4. Okoliczności i zdarzenia istotnie wpływające na działalność Emitenta, 

jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w I kwartale 2021 r.  

4.1 Istotne dokonania i niepowodzenia  

W I kwartale 2021 r. Emitent skupiał się przede wszystkim na kontynuacji prac związanych z produkcją 

nowego, dużego projektu autorskiego oraz opracowywaniu prototypów dla kolejnych autorskich 

pozycji. Dodatkowo pracował nad produkcją nowych „portów” w ramach działalności wydawniczej i 

aktywnie poszukiwał nowych produktów wśród zewnętrznych deweloperów w celu poszerzenia 

portfolio. 

Między innymi z powodu przedłużającej się pandemii wirusa SARS-CoV-2, która zmusiła Emitenta do 

kontynuacji zmian dotyczących trybu pracy (praca zdalna) spowolnieniu uległo szereg procesów 

produkcyjno-certyfikacyjnych, a część prac została przesunięta lub rozciągnięta w czasie. 

Na zwiększone koszty w raportowanym kwartale wpływ miały przede wszystkim amortyzacja w ramach 

modernizacji infrastruktury związanej z projektem GameINN oraz bieżącymi projektami Spółki i 

aktywny rozwój zespołu produkcyjnego. Dodatkowo do pozostałych przychodów operacyjnych za I kw. 

2021 r. nie została zaliczona część dotacji w ramach dofinansowania z programu GameINN, która 

wypłacona będzie w kolejnym okresie rozliczeniowym. 

W I kwartale 2021 r. na konsoli Nintendo Switch zadebiutował kolejny tytuł zewnętrznego dewelopera 

wydany przez 7Levels - Football Cup 2021, słowackiego studia Inlogic Software, z którym 7Levels 

współpracowało już wcześniej przy produkcji i wydaniu innych tytułów. 

Gra ukazała się na rynku 04 lutego 2021 r., a jej cenę ustalono, w zależności od regionu na 9,99  

EUR/USD. 

Ponadto Spółka w ramach dywersyfikacji przychodów oraz rozszerzania swojej działalności 

opublikowała grę Jet Kave Adventure w wersji PC (platforma Steam i GoG) oraz na konsolach Xbox 

Series S|X i Xbox One. Tytuł zadebiutował 15 stycznia 2021 r. a jego cena została ustalona w zależności 

od regionu na poziomie 14,99 EUR/USD.  

W raportowanym okresie Emitent skupiał się również na portowaniu (przeniesieniu) gry Space 

Commander: War and Trade krakowskiego studia Home Net Games na konsolę Nintendo Switch. Data 

premiery gry zaplanowana została na dzień 13 maja 2021 r., a jej cena ustalona jest w zależności od 

regionu na 9,99 EUR/USD. 

W I kwartale 2021 r. Spółka kontynuowała strategię promocji cenowych na swoje produkty na 

platformie sprzedażowej Nintendo eShop oraz nowych dla Spółki platformach (Xbox, Steam, GoG). 

Promocjami objęte były niemal wszystkie wydane tytuły. Spółka liczy, że stale powiększająca się liczba 

oferowanych gier, przełoży się na poprawę wyników finansowych Emitenta w kolejnych okresach. 

Na zwiększenie przychodu ze sprzedaży w najbliższym czasie może wpłynąć aktualizacja strategii 

Emitenta zakładająca rozszerzenie działalność o inne platformy dystrybucyjne (PC oraz Xbox). 

W I kwartale 2021 r. firma First Press Games GmbH, która odpowiedzialna jest za  opracowanie i 

dystrybucję limitowanej wersji pudełkowej gry Castle Of Heart nadal nie przedstawiła Emitentowi 

wyników sprzedaży, dlatego Emitent nie ma możliwości ich zaprezentowania. Pierwsze zyski ze 

sprzedaży wersji limitowanej zostaną przekazane Emitentowi w późniejszym okresie 2021 r. 
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Nadzwyczajna sytuacja spowodowana pandemią wirusa COVID-19 uniemożliwiła Spółce promocję 

swoich tytułów na targach międzynarodowych oraz spowolniła bieżące prace produkcyjne. Emitent 

podejmuje jednak wszelkie możliwe działania, aby zapobiegać negatywnym skutkom pandemii oraz 

zminimalizować zagrożenie dla swoich pracowników. 

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

W I kwartale 2021 r. przychody ze sprzedaży Emitenta były kształtowane głównie przez prowadzoną 

sprzedaż gier Castle of Heart, Jet Kave Adventure (zarówno na Nintendo Switch, jak również na Xbox i 

PC), Destrobots, Golf Peaks, Football Cup 2021, Warplanes: WWII Dogfight, Warplanes: WW1 Sky Aces 

oraz inbento, Crowdy Farm Rush, Crowdy Farm Puzzle i Solitaire TriPeaks Flowers.  

 

Na wyniki finansowe Spółki osiągnięte w I kwartale 2021 r. wpływ miały również przysługujące 

Nintendo oraz zewnętrznym deweloperom prowizje wynikające z zawartych ze Spółką umów, które 

pomniejszają przychody Spółki z tytułu sprzedanych gier. Dodatkowo Spółka odnotowała wyższe 

koszty, które związane były m.in. z prowadzeniem aktywnej rekrutacji na nowych członków zespołu 

oraz zakupem dodatkowego sprzętu i peryferiów w celu zwiększania jakości w procesie produkcji. 

Ze względu na dynamiczny rozwój rynku gier komputerowych oraz stale rosnącą konkurencję 

szczególnie w przypadku popularnej platformy, jaką jest Nintendo Switch, na bieżąco podejmowane są 

działania marketingowo-promocyjne mające na celu zwiększenie sprzedaży opublikowanych przez 

7Levels tytułów. Emitent wprowadza agresywną politykę cenową, co pozwala zwiększać przychody ze 

sprzedaży. 

Dodatkowo dzięki podpisaniu kolejnych umów na wydawnictwo gier zewnętrznych deweloperów 

Emitent liczy na zwiększenie osiąganych przychodów ze sprzedaży w kolejnych okresach.  

Zgodnie z umową, jaką Emitent zawarł z Nintendo Co Ltd. (podmiot, który decyduje o wprowadzaniu 

gry na konsolę Nintendo Switch), 7Levels nie może przekazywać szczegółowych statystyk dotyczących 

sprzedanych egzemplarzy gry. Emitent zapewnia jednak, 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  

Spółka kontynuuje prace nad projektem badawczo-rozwojowym pt. „Innowacyjny system do 

półautomatycznego tworzenia poziomów do gier platformowych”, na który otrzymała dofinasowanie 

z ramienia programu GameINN. Po zakończeniu prac, nowy system powinien przynieść wymierne 

korzyści w postaci dużej oszczędności czasu potrzebnego na produkcję oraz podniesienia jakości 

tworzonych gier. 

 

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.  
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6. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym 

Z dniem publikacji niniejszego raportu (13 maja 2021 r.) Emitent opublikował jeden ze swoich 

autorskich projektów, grę Destrobots, także na rynku japońskim. Warto dodać, że jest to już drugi tytuł, 

który 7Levels samodzielnie publikuje w tym kraju.   

W najbliższym czasie swoją premierę na terytorium Hong Kongu i Korei będzie miała gra inbento. Jej 

debiut we wspomnianym regionie nastąpi 20 maja 2021 r.  

Zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2021 opublikowanym w dniu 21 kwietnia 2021 r, wyznaczona 

została data premiery oraz cena dla gry Space Commander: War and Trade krakowskiego studia Home 

Net Games. Tytuł ukaże się na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej w dniu publikacji 

raportu, tj. 13 maja 2021 r. Jego cenę ustalono, w zależności od regionu, na 9,99 EUR/USD.  

Studio nieustannie kontynuuje prace nad kolejnym dużym autorskim projektem oraz poszukuje 

nowych projektów wydawniczych.  

 

7. Planowane działania  

7Levels kontynuuje intensywne działania marketingowo-promocyjne związane zarówno z wcześniej 

wydanymi grami, jak również z najnowszymi produkcjami planując dodatkowo ekspansję rynku o nowe 

platformy.  

W najbliższym czasie Spółka planuje wzmożone prace zarówno nad wstępnym rozwojem nowego, 

dużego, autorskiego projektu, prototypowaniem nowych, mniejszych gier, jak również pracą nad 

projektem związanym z Game INN. 

Spółka nieustannie aktywnie poszukuje nowych, doświadczonych pracowników w celu powiększenia 

zespołu produkcyjnego. 

W II kwartale 2021 r. planowane są prace nad kolejnymi grami do portfolio wydawniczego oraz 

wzmożone działania marketingowe związane z już wydanymi grami zarówno na Nintendo Switch, jak i 

na nowych dla Spółki platformach (PC oraz Xbox). 

8. Informacja dotycząca prognoz wyników 

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2021 rok.  

9. Kontakt dla inwestorów 

Tomasz Muchalski 

e-mail: t.muchalski@strictminds.com 

tel.: +48 504 212 463 

mailto:t.muchalski@strictminds.com

