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1. Podsumowanie Zarządu

Szanowni Akcjonariusze,

zapraszamy do zapoznania się z raportem okresowym Starward
Industries S.A. za pierwszy kwartał 2022 r. W niniejszym raporcie
przedstawiamy przekrojowo podsumowanie wydarzeń jakie miały
miejsce w raportowanym okresie oraz po jego zakończeniu, tj. do
dnia publikacji niniejszego raportu.

W minionym kwartale zakończyliśmy pracę nad pierwszym etapem
gry w wersji Beta (MS-18), który prezentuje jakość zbliżoną do finalnej.
W ramach tych prac przeprowadziliśmy testy wydajnościowe na PC i
konsolach obecnej generacji (Xbox Series X|S i PlayStation 5), nagrania
angielskich ścieżek dialogowych przez aktorów oraz testowe sesje
nagrań dużych scen animacji z wykorzystaniem technologii Motion
Capture.
W celu zebrania zewnętrznych opinii wysłaliśmy efekty prac nad
etapem Beta m.in. do branżowych konsultantów, wydawców,
właścicieli platform sprzedażowych i wybranych mediów prasowych.
Opiniowana wersja gry spotkała się z bardzo entuzjastycznym
przyjęciem. Otrzymaliśmy informację zwrotną od szerokiego grona
opiniujących.
Przeprowadziliśmy również intensywne prace optymalizacyjne w celu
zmniejszenia wymagań sprzętowych oraz zwiększenia płynności
rozgrywki na komputerach i konsolach. Rozpoczęliśmy także pracę
nad kolejnym etapem Beta (MS-19), który planujemy zakończyć w
połowie czerwca 2022 r.
Na dzień publikacji niniejszego raportu najbardziej prawdopodobna
wydaje się realizacja modelu wydawniczego. Kontynuujemy rozmowy

z wybraną grupą podmiotów, zmierzając do wyboru odpowiedniego
partnera oraz zawarcia umowy wydawniczej. W przypadku osiągnięcia
zakładanych przez nas parametrów. będziemy mogli podjąć
ostateczną decyzję odnośnie modelu wydawniczego oraz zawrzeć
umowę z wybranym partnerem, co zakomunikujemy akcjonariuszom
oficjalnym komunikatem.

Jednym z ciekawszych wydarzeń w obszarze promocji gry było
zamieszczenie The Invincible na okładce prestiżowego magazynu
branżowego EDGE. To czwarta polska gra, która kiedykolwiek trafiła na
okładkę tego magazynu. Na łamach 371. wydania znaleźć można
obszerny materiał przygotowany przez redakcję na podstawie
wywiadów z twórcami oraz bezpośrednich testów bieżącej wersji gry.

W raportowanym okresie zwiększyliśmy wartość zapasów do kwoty
5.738.158,03 zł, ponosząc koszty działalności operacyjnej w wysokości
1 048 645,96 zł oraz zaraportowaliśmy stratę netto w wysokości
446 667,55 zł. Poniesiona strata jest zgodna z naszymi założeniami
budżetowymi i ma pokrycie w zaawansowaniu planu produkcyjnego
gry.

W pierwszym kwartale rozpoczęliśmy współpracę z 1 dodatkową osobą
i na dzień publikacji niniejszego raportu nasz zespół liczy 35 osób.

Zapraszamy do lektury poniższego raportu.

Zarząd Starward Industries S.A.



RAPORT KWARTALNY - Q1 2022



RAPORT KWARTALNY - Q1 2022

2. Informacje o zasadach przyjętych do sporządzenia raportu

Niniejszy raport kwartalny Starward Industries S.A. za okres
01.01.2022 r. – 31.03.2022 r. został sporządzony zgodnie z przepisami
Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z wymogami Ustawy
z dnia 29 września 1994 r. (z późn. zm.) o rachunkowości
obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Spółka
sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą
pośrednią. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski (PLN).
W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia
gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy

Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi
przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności
przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Poszczególne składniki
aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na
ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała zmian
zasad (polityki) rachunkowości. Skrócone jednostkowe sprawozdanie
finansowe Starward Industries S.A. za okres od 01.01.2022 r. do
31.03.2022 r. nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot
uprawniony do badania sprawozdań finansowych. W skład Starward
Industries S.A. nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
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3. Podstawowe dane

3.1. Dane kontaktowe i rejestrowe

Firma: Starward Industries Spółka Akcyjna

Kraj siedziby: Polska

Siedziba i adres: ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków, Polska

Adres.poczty
elektronicznej:

info@starward.industries

Strona internetowa: www.starwardindustries.com

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

KRS: 0000750305

Regon: 381277255

NIP: 6772437711

Starward Industries S.A. (“Spółka”, “Starward Industries”) powstała na podstawie aktu notarialnego z dnia 10 września 2018 r. (rep. A Nr
13664/2018), sporządzonego przez notariusza Marcina Satorę.

Postanowieniem z dnia 27 września 2018 r. (sygn. akt KR.XI NS-REJ.KRS/28215/18/135) wydanym przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000750305.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

http://www.starwardindustries.com
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3.2. Zarząd i Rada Nadzorcza
Na koniec dnia 31 marca 2022 r. oraz na dzień sporządzenia
niniejszego raportu skład Zarządu był następujący:

● Marek Markuszewski - Prezes Zarządu
● Dawid Sękowski - Członek Zarządu
● Maciej Dobrowolski - Członek Zarządu

Powyższy skład Zarządu, wynika z faktu, że w okresie objętym
niniejszym raportem kwartalnym, tj. w dniu 31 marca 2022 r. ze
skutkiem na ten sam dzień rezygnację z pełnienia funkcji Członka
Zarządu złożyli Mariusz Antkiewicz oraz Daniel Betke. Przyczyną
rezygnacji było wejście produkcji gry The Invincible w ostatni etap
prac i tym samym chęć pełnego skoncentrowania się na
wypełnianiu obowiązków związanych z pełnionymi przez nich
funkcjami - odpowiednio - Gameplay Designera oraz Technical
Directora.

W następstwie rezygnacji w dniu 31 marca 2022 r. Rada Nadzorcza
Spółki, w celu uzupełnienia składu Zarządu oraz zdywersyfikowania
jego kompetencji, podjęła uchwałę w sprawie powołania Macieja
Dobrowolskiego, do pełnienia funkcji Członka Zarządu, pełniącego
dotychczas w Starward Industries. rolę managera
odpowiedzialnego za marketing. Powołanie nastąpiło z chwilą
podjęcia uchwały.

Trzyosobowy Zarząd składający się z osób o różnych
kompetencjach, pozwoli efektywnie zarządzać Spółką m.in. na
ostatnim etapie produkcji gry The Invincible, w którym kluczowe
jest skupienie się na developmencie, prowadzeniu negocjacji z

potencjalnymi partnerami oraz realizacji skutecznej strategii
marketingowej.

Na dzień 31 marca 2022 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego
raportu skład Rady Nadzorczej był następujący:

● Wojciech Weiss - Przewodniczący Rady Nadzorczej
● Michał Siennicki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

przedstawiciel inwestorów indywidualnych
● Marcin Górecki - Członek Rady Nadzorczej
● Marta Adamska - Członek Rady Nadzorczej
● Michał Pietrzkiewicz - Członek Rady Nadzorczej

3.3. Opis działalności
Starward Industries to niezależny deweloper gier z tzw. segmentu
AA+, przeznaczonych na komputery osobiste oraz konsole do gier
PlayStation, Xbox oraz Nintendo Switch, stworzony przez zespół
z wieloletnim doświadczeniem w takich firmach jak CD Projekt
Red, Reality Pump, Techland, na czele którego stoi Marek
Markuszewski – Prezes Zarządu i zarazem autor koncepcji studia.

Marek Markuszewski zdobywał doświadczenie w krakowskim
oddziale CD Projekt RED, którego był współzałożycielem. Po
opuszczeniu stanowiska Senior Producera, poświęcił się nowemu
projektowi, który stał się zalążkiem Starward Industries W ciągu
roku pozyskał do współpracy utalentowane oraz doświadczone
w branży gamedev osoby, nabył licencję na adaptację wybitnej
powieści Sci-Fi oraz stworzył szczegółowy biznesplan
przedsięwzięcia. W czerwcu 2018 r. spotkał się z grupą inwestorów
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indywidualnych, którzy zapewnili pierwszą rundę finansowania i
rozpoczęli wspólne prace nad rozwojem koncepcji studia.

W rezultacie powstała dojrzała struktura firmy oraz długoterminowy
plan operacyjny i finansowy. Zwieńczeniem prac było zawiązanie w
dniu 10 września 2018 r. w Krakowie spółki akcyjnej pod obecną
nazwą. Została ona zarejestrowana w KRS w dniu 27 września 2018
roku, natomiast od października tego samego roku rozpoczęła
działalność w pełnym składzie osobowym (core team). Z
początkiem 2020 roku Starward Industries rozpoczął przygotowania
do debiutu na rynku NewConnect, którego zwieńczeniem było
rozpoczęcie notowań w dniu 19 sierpnia 2020 r. Wydarzenie to
zakończyło proces upublicznienia Spółki.

Na datę niniejszego Raportu Spółka jest w trakcie tworzenia gry
fabularnej, opartej o powieść “Niezwyciężony” Stanisława Lema -
słynnego polskiego pisarza, którego książki rozeszły się w
dziesiątkach milionów egzemplarzy na całym świecie. Starward
Industries dysponuje wyłączną licencją na produkcję gry wideo na
motywach powieści “Niezwyciężony” autorstwa Stanisława Lema,
która obowiązuje do 5 października 2023 r.

Spółka jest pionierem w komputerowej adaptacji twórczości
Stanisława Lema. Nie powiela przy tym żadnych wzorców
powstałych do tej pory wokół twórczości tego pisarza, lecz tworzy
autorską wizję przekazu. Zarząd Starward Industries ma
świadomość, że cel który postawił przed Spółką jest ambitny,
dlatego regularnie konsultuje swoje decyzje kreatywne ze
znawcami twórczości Lema.

4. Istotne wydarzenia w zakończonym
kwartale

W styczniu 2022 roku:

● Zespół produkcyjny rozpoczął pracę nad wersją Beta gry. W
ramach prac nad tą wersją rozpoczęto:

○ równoległe testowanie gry na PC oraz konsolach w
celu przygotowania premiery na wszystkie docelowe
platformy (zespół produkcyjny dysponuje sprzętem
(devkity) oraz odpowiednimi licencjami do wydania
gry na Xbox Series X|S oraz PlayStation 5),

○ nagrywanie angielskiej wersji linii dialogowych,
○ realizację sesji Motion Capture do dużych scen

animacyjnych.

Rezultaty tego etapu, w formie m.in. grywalnej wersji gry w
zbliżonej do finalnej jakości, zostały zaprezentowane
partnerom, z którymi Spółka prowadzi aktualnie rozmowy.

● W dniu 27 stycznia 2022 r. na stronie
https://invinciblethegame.com/ pojawiła się aktualizacja
wprowadzająca m.in. nową scenkę ze świata gry.

● W dniu 28 stycznia 2022 r. strona produktowa gry The
Invincible pojawiła się w sklepie Epic Games Store. Jest to
trzeci sklep (po Steam i GOG) w którym będzie prowadzona
sprzedaż gry na platformie PC.

https://invinciblethegame.com/
https://www.epicgames.com/store/en-US/p/the-invincible
https://www.epicgames.com/store/en-US/p/the-invincible
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W lutym 2022 roku:

● W dniu 3 lutego 2022 r. strona internetowa Kotaku,
publikująca aktualności i opinie na temat gier wideo,
upubliczniła wywiad z Wojciechem Ostrycharzem,
dyrektorem artystycznym Starward Industries

● Zostały opublikowane dwa wywiady z Markiem
Markuszewskim, prezesem Starward Industries:

○ w dniu 15 lutego 2022 r. na stronie internetowej The
Escapist dostarczającej aktualności dla entuzjastów z
branży rozrywki,

○ w dniu 23 lutego 2022 r. na stronie News Nine,
platformie informacyjnej z Indii, która stanowi
cyfrową wersję wiadomości TV9.

W marcu 2022 roku:

● W dniu 15 marca 2022 r. zespół produkcyjny zakończył prace
nad pierwszym etapem wersji Beta gry (MS-18). Rezultat
tych prac Spółka udostępniła:

○ Branżowym konsultantom - w celu zebrania uwag, w
szczególności do prowadzenia historii, jakości
dialogów i gry aktorskiej,

○ Wydawcom - w celu zebrania ogólnych uwag
produktowych oraz rewizji opcji wydawniczych,

○ Właścicielom platform sprzedażowych - w celu
zebrania uwag oraz rewizji opcji dystrybucyjnych oraz
wsparcia widoczności gry w sklepach,

○ Wybranym mediom prasowym - w celu opracowania
tzw. Silent reviews.

W kolejnych krokach Spółka planuje udostępnienie gry
wyselekcjonowanej grupie graczy w ramach zamkniętych
testów w celu zebrania dodatkowych ocen i opinii
bezpośrednio od wybranej grupy docelowej.

● W marcu 2022 r. do zespołu marketingowego Spółki dołączył
Community Manager.

5. Istotne wydarzenia, które nastąpiły po
zakończeniu pierwszego kwartału 2022 r.

W kwietniu 2022 roku:

● Na podstawie wyników testów przeprowadzonych przez
zespół deweloperski Spółki oraz przez zewnętrzne firmy,
wykonane zostały prace optymalizacyjne gry. Pozwolą one
na zwiększenie ogólnej wydajności i zmniejszenie
rekomendowanych wymagań sprzętowych.

● Na przełomie marca i kwietnia 2022 r. rozpoczęte zostały
prace nad następnym milestonem (MS-19). Zgodnie z
założeniami potrwają one do połowy czerwca, a ich efektem
finalnym będzie kolejny kompletny obszar gry, prezentujący
wysokiej jakości grafikę, animacje, udźwiękowienie i
gameplay.

● W dniu 11 kwietnia 2022 r. Dawid Sękowski oraz Maciej
Dobrowolski - Członkowie Zarządu Spółki wzięli udział w
czacie inwestorskim zorganizowanym w ramach VIII edycji

https://kotaku.com/the-invincible-stanislaw-lem-concept-art-wojtek-ostrych-1848478680
https://kotaku.com/the-invincible-stanislaw-lem-concept-art-wojtek-ostrych-1848478680
https://kotaku.com/the-invincible-stanislaw-lem-concept-art-wojtek-ostrych-1848478680
https://kotaku.com/the-invincible-stanislaw-lem-concept-art-wojtek-ostrych-1848478680
https://kotaku.com/the-invincible-stanislaw-lem-concept-art-wojtek-ostrych-1848478680
https://www.escapistmagazine.com/the-invincible-interview-marek-markuszewski-starward-industries-gameplay/
https://www.escapistmagazine.com/the-invincible-interview-marek-markuszewski-starward-industries-gameplay/
https://www.escapistmagazine.com/the-invincible-interview-marek-markuszewski-starward-industries-gameplay/
https://www.news9live.com/technology/gaming/inside-the-invincible-a-chat-with-starward-industries-ceo-marek-markuszewski-155372
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wydarzenia Gaming na Giełdzie. Tematami poruszanymi w
ramach spotkania były ostatnie wydarzenia, jakie miały
miejsce w Spółce, zmiany w składzie Zarządu oraz plany na
najbliższą przyszłość. Z zapisem spotkania można zapoznać
się w serwisie StockWatch.

● W dniu 21 kwietnia 2022 r. w drukowanym magazynie The
EDGE, ukazał się 16-stronicowy artykuł na temat gry The
Invincible. The Edge to jeden z najbardziej prestiżowych
magazynów o grach na świecie. The Invincible jest czwartą
polską grą wyróżnioną znalezieniem się na okładce
magazynu.

W maju 2022 roku:

● W dniu 7 maja 2022 r. uruchomiony został oficjalny serwer
gry na Discordzie.

● Kontynuowane były rozmowy z wybranymi wydawcami,
zmierzająca do wyboru odpowiedniego partnera oraz zawarcia
umowy wydawniczej.

● Nastąpiła comiesięczna aktualizacja strony produktowej The
Invincible. Intencją przedstawienia kolejnej części historii jest
wprowadzenie odbiorcy w świat gry oraz ukazanie cech The
Invincible

6. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2022 r.

6.1. Komentarz Spółki do wyników za pierwszy kwartał 2022

Na dzień 31 marca 2022 r. suma bilansowa Spółki wyniosła
7 652 012,01 zł, w tym 6 836 394,58 zł stanowiły kapitały własne, a
7 448 765,39 zł aktywa obrotowe. W pierwszym kwartale 2022 r.
Spółka zwiększyła wartość zapasów do 5 738 158,03 zł, co obejmuje
koszty wykonanych prac deweloperskich nad pierwszą grą wideo.

Jednocześnie w zakończonym pierwszym kwartale 2022 r. Spółka
poniosła koszty działalności operacyjnej w wysokości 1 048 645,96

zł, w większości z tytułu usług obcych bezpośrednio związanych z
pracami deweloperskimi. Zaraportowana strata netto w wysokości
446 667,55 zł jest zgodna z założeniami budżetowymi Spółki i ma
pokrycie w zaawansowaniu planu produkcyjnego gry.

Spółka planuje osiągnąć pierwsze istotne przychody bezpośrednio
po rozpoczęciu sprzedaży gry, które w ocenie Spółki pozwolą na
dalszy rozwój działalności oraz finansowanie kolejnych projektów.

https://www.stockwatch.pl/czat-inwestorow-gieldowych/dawid-sekowski-dyrektor-operacyjny-i-maciej-dobrowolski-dyrektor-marketingu-starward-industries-start-11-kwietnia-o-1100,515
https://discord.gg/7CMcj3ZEp6,
https://invinciblethegame.com/
https://invinciblethegame.com/
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6.2. Skrócony bilans

Aktywa (PLN) 31.03.2022 r. 31.12.2021 r. 31.03.2021 r.

Aktywa trwałe 203 246,62 209 747,55 128 560,36

Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00

Wartość firmy 0,00 0,00 0,00

Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

Zaliczki na wartości niematerialne I prawne 0,00 0,00 0,00

Rzeczowe aktywa trwałe 66 728,38 73 229,31 24 091,05

Środki trwałe 66 728,38 73 229,31 24 091,05

Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00

Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00

Należności długoterminowe 26 854,93 26 854,93 0,00

Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie
w kapitale

0,00 0,00 0,00

Od pozostałych jednostek 26 854,93 26 854,93 0,00
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Inwestycje długoterminowe 93 949,31 93 949,31 92 181,31

Nieruchomości 0,00 0,00 0,00

Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

Długoterminowe aktywa finansowe 93 949,31 93 949,31 92 181,31

Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15 714,00 15 714,00 12 288,00

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 714,00 15 714,00 12 288,00

Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00

Aktywa obrotowe 7 448 765,39 8 055 544,05 9 369 083,77

Zapasy 5 738 158,03 5 132 231,87 3 413 282,95

Materiały 0,00 0,00 0,00

Półprodukty i produkty w toku 5 738 158,03 5 132 231,87 3 413 164,15

Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00

Towary 0,00 0,00 0,00

Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 0,00 118,80

Należności krótkoterminowe 435 070,47 391 458,83 303 947,30

Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00



RAPORT KWARTALNY - Q1 2022

Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

Należności od pozostałych jednostek 435 070,47 391 458,83 303 947,30

Inwestycje krótkoterminowe 1 214 651,93 2 463 765,62 5 621 304,38

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 214 651,93 2 463 765,62 5 621 304,38

Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 60 884,96 68 087,73 30 549,14

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 0,00

Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00

AKTYWA RAZEM 7 652 012,01 8 265 291,60 9 497 644,13

Pasywa (PLN) 31.03.2022 r. 31.12.2021 r. 31.03.2021 r.

Kapitał własny 6 836 394,58 7 283 062,13 8 971 520,26

Kapitał (fundusz) podstawowy 243 879,35 243 879,35 243 879,35

Kapitał (fundusz) zapasowy 9 038 089,13 9 038 089,13 10 171 894,85

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00

Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 998 906,35 0,00 0,00
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Zysk (strata) netto -446 667,55 -1 998 906,35 - 1 444 253,94

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 815 617,43 982 229,47 526 123,87

Rezerwy na zobowiązania 581 668,23 594 168,23 372 649,83

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 465 729,00 465 729,00 272 699,00

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 986,17 3 986,17 5 576,78

Pozostałe rezerwy 111 953,06 124 453,06 94 374,05

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00

Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00 0,00

Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00

Zobowiązania krótkoterminowe 233 949,20 388 061,24 153 474,04

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00 0,00

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 233 949,20 388 061,24 153 474,04

Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00
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Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00

Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00

PASYWA RAZEM 7 652 012,01 8 265 291,60 9 497 644,13

6.3. Skrócony rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (PLN) 01.01.2022 - 31.03.2022 01.01.2021 - 31.03.2021

Przychody netto ze sprzedaży 605 926,16 416 487,47

Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 5 516,10

Zmiana stanu produktów 605 926,16 410 971,37

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00

Koszty działalności operacyjnej 1 048 645,96 719 924,05

Amortyzacja 15 861,78 17 707,31

Zużycie materiałów i energii 11 935,92 12 734,83

Usługi obce 848 811,65 602 511,98

Podatki i opłaty 1 999,98 714,00
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Wynagrodzenia 111 433,69 69 845,03

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 27 182,26 14 699,12

Pozostałe koszty rodzajowe 31 420,68 1 711,78

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00

Zysk (strata) ze sprzedaży -442 719,80 -303 436,58

Pozostałe przychody operacyjne 3,32 0,95

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

Dotacje 0,00 0,00

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

Inne przychody operacyjne 3,32 0,95

Pozostałe koszty operacyjne 1 029,44 5 754,28

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

Inne koszty operacyjne 1 029,44 5 754,28

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -443 745,92 -309 189,91

Przychody finansowe 435,98 80,57

Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

Odsetki 435,98 80,57

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00
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Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00

Koszty finansowe 3 357,61 1 338,88

Odsetki 834,00 0,00

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00

Inne 2 523,61 1 338,88

Zysk (strata) brutto -446 667,55 -310 448,22

Podatek dochodowy 0,00 0,00

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00

ZYSK (STRATA) NETTO -446 667,55 -310 448,22

6.4. Skrócony rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) 01.01.2022 - 31.03.2022 01.01.2021 - 31.03.2021

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk (strata) netto -446 667,55 -310 448,22

Korekty razem -793 085,29 -456 734,00

Amortyzacja 15 861,78 17 707,31
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Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00

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

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

Zmiana stanu rezerw -12 500,00 -30 000,00

Zmiana stanu zapasów -605 926,16 -411 090,17

Zmiana stanu należności -43 611,64 -107 186,61

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
kredytów

-154 112,04 72 655,68

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 7 202,77 1 179,79

Inne korekty 0,00 0,00

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 239 752,84 -767 182,22

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0,00 0,00

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych

0,00
0,00

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Z aktywów finansowych 0,00 0,00

Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00
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Wydatki 9 360,85 14 985,79

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych

9 360,85 14 985,79

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

Na aktywa finansowe 0,00 0,00

Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 360,85 -14 985,79

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0,00 2 715 515,00

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału

0,00 2 715 515,00

Kredyty i pożyczki 0,00 0,00

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

Inne wpływy finansowe 0,00 0,00

Wydatki 0,00 0,00

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

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

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00
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Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00

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

Odsetki 0,00 0,00

Inne wydatki finansowe 0,00 0,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0,00 2 715 515,00

Przepływy pieniężne netto razem -1 249 113,69 1 933 346,99

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -1 249 113,69 1 933 346,99

Środki pieniężne na początek okresu 2 463 765,62 3 687 957,39

Środki pieniężne na koniec okresu 1 214 651,93 5 621 304,38
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Skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu)
własnym (PLN)

01.01.2022 - 31.03.2022 01.01.2021 - 31.03.2021

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7 283 062,13 6 566 453,48

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7 283 062,13 6 566 453,48

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 243 879,35 240 240,00

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 3 639,35

Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 243 879,35 243 879,35

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 9 038 089,13 7 460 019,20

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 2 711 875,65

Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 9 038 089,13 10 171 894,85

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0,00 0,00

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

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

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

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

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00
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Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 998 906,35 -1 133 805,72

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

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

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

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1 998 906,35 1 133 805,72

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1 998 906,35 1 133 805,72

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 998 906,35 1 133 805,72

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 998 906,35 -1 133 805,72

Wynik netto -446 667,55 -310 448,22

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6 836 394,58 8 971 520,26

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

6 836 394,58
8 971 520,26
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7. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany
rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Nie dotyczy. Do daty niniejszego raportu Spółka nie publikowała
prognoz wyników finansowych. Ze względu na specyfikę branży
produkcji i sprzedaży gier wideo, zdaniem Starward Industries nie
jest możliwe precyzyjne określenie potencjalnych poziomów liczby

sprzedanych w przyszłości egzemplarzy gry, a wszelkie zakładane
dane mogą mieć charakter wyłącznie orientacyjny. Dlatego też
Spółka na datę niniejszego Raportu nie sporządza żadnych
wiążących planów sprzedaży produktów w zakresie liczby
sprzedanych kopii produkowanej gry.

8. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Spółki oraz harmonogram ich realizacji

Nakłady inwestycyjne
01.01.2022 - 31.03.2022 01.01.2021 - 31.03.2021

PLN PLN

Wydatki inwestycyjne 9 360,85 14 985,79

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych 9 360,85 14 985,79

Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00

Udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00

Spółka nie poniosła dotychczas znaczących nakładów
inwestycyjnych w rzeczowe środki trwałe. Jej nakłady na prace
rozwojowe nad grami i utrzymanie zespołu projektowo-

produkcyjnego są ujmowane zarówno jako koszty wynagrodzeń i
usług obcych, w zależności od formy współpracy z członkami
zespołu produkcyjnego, jak i wartości niematerialne.
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W pierwszym kwartale 2022 r. wartość poniesionych przez Spółkę
nakładów na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych wyniosła 9 360,85 zł.

9. Podejmowane przez Spółkę w okresie objętym raportem inicjatywy nastawione na
wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań

Nie dotyczy. W okresie objętym niniejszym raportem Spółka nie
podejmowała inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań
innowacyjnych w przedsiębiorstwie z perspektywy
przedmiotowego pytania.
Wszelkie inicjatywy podejmowane przez Spółkę związane są
z produkcją pierwszego projektu o tytule The Invincible
(Niezwyciężony), co z natury rzeczy ma charakter innowacyjny

i rozwojowy. W ocenie Starward Industries prowadzony projekt
nastawiony jest na ciągły rozwój poprzez stosowanie najnowszych
dostępnych technologii, które są podstawą budowy solidnej bazy
potencjalnych odbiorców. W szczególności Zarząd Spółki na
bieżąco analizuje i rozwija dostępne technologie, m.in. w zakresie
silników gier, pod kątem ich wykorzystania w procesie produkcji.

10. Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

W pierwszym kwartale 2022 r. oraz na datę raportu Starward
Industries odpowiednio nie tworzyła i nie tworzy grupy kapitałowej
w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości.

Jak również odpowiednio nie posiadała i nie posiada żadnych
udziałów w jakichkolwiek jednostkach zależnych.

11. Struktura akcjonariatu Starward Industries

Tabela poniżej prezentuje strukturę akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu, ze wskazaniem w szczególności akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
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Dane dotyczące struktury akcjonariatu Starward Industries prezentowane są zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, na podstawie informacji
przekazanych przez akcjonariuszy i mogą nie uwzględniać transakcji, które nie rodziły obowiązków raportowania.

LP AKCJONARIUSZ L. AKCJI % AKCJI L. GŁOSÓW % GŁOSÓW

1 Marek Markuszewski* 380 002 20,26% 380 002 20,26%

2 Kamil Klinowski 125 127 6,67% 125 127 6,67%

3 Marcin Przasnyski 117 236 6,25% 117 236 6,25%

4 Chiswick Creative Ventures Ltd. 101 007 5,38% 101 007 5,38%

5 Sebastian Spłuszka 100 000 5,33% 100 000 5,33%

6 Daniel Betke* 100 000 5,33% 100 000 5,33%

7 Dawid Sękowski* 84 701 4,51% 84 701 4,51%

8 Mariusz Antkiewicz* 50 000 2,67% 50 000 2,67%

9 Acion Partners Ltd. 27 995 1,49% 27 995 1,49%

10 Wojciech Weiss** 9 456 0,50% 9 456 0,50%

11 Michał Siennicki** 3 000 0,16% 3 000 0,16%

12 Pracownicy i współpracownicy 122 225 6,52% 122 225 6,52%

13 Pozostali akcjonariusze < 5% 655 246 34,93% 655 246 34,93%

RAZEM 1 875 995 100,00% 1 875 995 100,00%

*Zarząd / ** Rada Nadzorcza
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12. Informacja na temat umów lock-up

Według najlepszej wiedzy Zarządu na datę sporządzenia
niniejszego raportu dotychczasowi akcjonariusze Spółki w istotnej
części byli stroną umów o ograniczeniu zbycia akcji. Ograniczeniem
zbywalności objętych jest łącznie 818 001 akcji Spółki (część akcji
serii A, co do których lock-up nie upłynął w dniu 19 sierpnia 2021 r. i
w dniu 19 lutego 2022 r. oraz wszystkie akcje serii B i F),
stanowiących 43,60% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie
głosów na WZA (tzw. „Umowa Lock-up”).

Obecnie obowiązujące Umowy Lock-up zawarto na okres od daty
zawarcia do dnia upłynięcia odpowiednich okresów liczonych od
dnia oficjalnej premiery pierwszej gry Spółki pt. „The Invincible”
(„Niezwyciężony”).

13. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Starward Industries, w przeliczeniu
na pełne etaty

Według stanu na koniec pierwszego kwartału 2022 r. w przeliczeniu
na pełne etaty w rozumieniu Ustawy Kodeks Pracy Spółka
zatrudniała 2 i 3/4 osoby. Jednocześnie Starward Industries na stałe

współpracuje z 33 osobami, które świadczą na rzecz Spółki usługi na
podstawie umów cywilnoprawnych.

Sporządzono w Krakowie, dnia 13 maja 2022 roku


