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List Zarządu 

 
 
Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 
 
Rok 2020 należał z pewnością do jednego z najbardziej przełomowych w historii Spółki.                  
Po zmianach w strukturze akcjonariatu, które miały miejsce pod koniec 2019 roku i sprzedaży 
udziałów w spółce Digital Avenue Sp. z o.o., nowy Zarząd Spółki rozpoczął proces połączenia 
ze spółką ICE CODE GAMES Sp. z o.o. będącą studiem deweloperskim działającym w branży 
gier komputerowych. Spółka zmieniła również nazwę z Digital Avenue S.A. na Avatrix S.A. 
oraz przeniosła swoją siedzibę do Krakowa. 
 
W lutym 2020 r. podpisaliśmy list intencyjny w sprawie połączenia z ICE CODE GAMES                     
Sp. z o.o., a w kwietniu 2020 r. porozumienie o podstawowych warunkach transakcji (Term 
Sheet), które określało najważniejsze elementy fuzji obu podmiotów i było kolejnym etapem 
transakcji. W związku z panującą sytuacją wynikającą z pandemii koronawirusa Sars-Cov-2, 
powodującego chorobę Covid-19 oraz związanych z tym obostrzeń, podpisanie Planu 
Połączenia Spółek nastąpiło w styczniu br.  
 
W Planie Połączenia uzgodniono, iż Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez spółkę 
AVATRIX S.A. spółki ICE CODE GAMES Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku            
ICE CODE GAMES na AVATRIX (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane 
Akcje Emisji Połączeniowej, które AVATRIX wyda wspólnikom ICE CODE GAMES 
proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym ICE CODE 
GAMES. W pierwszej fazie po dokonaniu Połączenia, Spółka będzie działała w jednym 
podmiocie - ICE CODE GAMES S.A., w którym będzie prowadzona działalność w branży gier 
komputerowych i konsolowych.  
 
ICE CODE GAMES to polski, niezależny producent gier wideo. Studio w dorobku posiada            
kilka wydanych tytułów w tym grę Re-Legion, która prezentowana była na wielu 
międzynarodowych targach i opisywana przez największe media branżowe. W 2020 roku 
studio nawiązało strategiczne partnerstwo z doświadczonym, międzynarodowym wydawcą 
Good Shepherd Entertainment, którego owocem będzie wydanie niezapowiedzianego jeszcze 
tytułu „Projekt W”. Wydawca odpowiada za pokrycie kosztów jego produkcji, globalną 
dystrybucję i marketing oraz udziela deweloperowi wsparcia w zakresie produkcji w celu 
zachowania wysokiej jakości gry. ICE CODE GAMES rozpoczęło także prace koncepcyjne 
nad kolejnymi tytułami oraz prowadzi prace nad systemem „DEMIURG – Wspierany sztuczną 
inteligencją system kreacji treści do gier z widokiem z lotu ptaka” o wartości 5,6 mln zł, na który 
studio otrzymało dotację z programu GameInn.  
 
Uważamy, że wejście w nowy obszar biznesowy i to z silnym partnerem jakim jest ICE CODE 
GAMES pozwoli nam osiągnąć wzrost wartości Spółki, co pozostaje głównym celem dla 
Zarządu. 
 
Zapraszamy do lektury raportu rocznego. 
 
 
Kraków, dn. 28 lutego 2021 r. 
 
Łukasz Górski - Prezes Zarządu 
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Wybrane dane finansowe  
 

AKTYWA 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 

 w złotych w euro1 

Aktywa trwałe 33 744,28 42 181,53 7 923,98 9 140,49 

Wartości niematerialne i prawne - - - - 

Rzeczowe aktywa trwałe - - - - 

Należności długoterminowe - - - - 

Inwestycje długoterminowe - - - - 

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

33 744,28 42 181,53 7 923,98 9 140,49 

Aktywa obrotowe 663 553,69 541 312,95 155 818,64 117 299,33 

Zapasy 11,11 -  2,61 - 

Należności krótkoterminowe 6 679,64 13 795,00 1 568,54 2 989,30 

Inwestycje krótkoterminowe 656 862,94 527 517,95 154 247,49 114 310,04 

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

- - - - 

       

Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy 

- - - - 

Udziały (akcje) własne - - - - 

Aktywa razem 697 297,97 583 494,48 163 742,63 126 439,82 

 

PASYWA 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 

 w złotych w euro2 

Kapitał (fundusz) własny 653 385,32 567 834,48 153 430,86 123 046,39 

Kapitał (fundusz) podstawowy 1 271 002,70 1 271 002,70 298 462,53 275 418,81 

Kapitał (fundusz) zapasowy 1 800 478,82 1 800 478,82 422 796,48 390 153,16 

- nadwyżka wartości sprzedaży 
(wartości emisyjnej) nad wartością 
nominalną udziałów (akcji) 

- - - - 

 
1 dane z bilansu zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), 
obowiązującym odpowiednio w dniach 31.12.2020 r. oraz 31.12.2019 r.:  
- 31.12.2020 r. - 4,6148 zł,  
- 31.12.2019 r. - 4,2585 zł. 
2 dane z bilansu zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), 
obowiązującym odpowiednio w dniach 31.12.2020 r. oraz 31.12.2019 r.:  
- 31.12.2020 r. - 4,6148 zł,  
- 31.12.2019 r. - 4,2585 zł. 
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Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - - - - 

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej - - - - 

Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe 

- - - - 

- tworzone zgodnie z umową 
(statutem) spółki 

- - - - 

- na udziały (akcje) własne - - - - 

Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 297 272,51 -2 418 096,20 -539 455,80 -523 987,22 

Zysk (strata) netto -120 823,69 -85 550,84 -28 372,36 -18 538,36 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego 

- - - - 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

43 912,65 15 660,00 10 311,77 3 393,43 

Rezerwy na zobowiązania - - - - 

Zobowiązania długoterminowe - - - - 

Zobowiązania krótkoterminowe 43 912,65 15 660,00 10 311,77 3 393,43 

Rozliczenia międzyokresowe - - - - 

Pasywa razem 697 297,97 583 494,48 163 742,63 126 439,82 

 

 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
01.01.2019-
31.12.2019 

01.01.2020-
31.12.2020 

01.01.2019-
31.12.2019 

01.01.2020-
31.12.2020 

  w złotych w euro3 

Przychody netto ze sprzedaży 270 594,44  - 62 902,61 - 

Koszty działalności operacyjnej 526 110,83 94 089,58 122 300,16 21 029,36 

Zysk (strata) ze sprzedaży -255 516,39 -94 089,58 -59 397,55 -21 029,36 

Pozostałe przychody operacyjne 1 698,57 359,45 394,85 80,34 

Pozostałe koszty operacyjne 32 658,39 16,96 7 591,80 3,79 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

-286 476,21 -93 747,09 -66 594,50 -20 952,82 

Przychody finansowe 563 976,97 -  131 102,56 - 

Koszty finansowe 312 860,62 241,00 72 727,84 53,86 

Zysk (strata) brutto -35 359,86 -93 988,09 -8 219,78 -21 006,68 

Zysk (strata) netto -120 823,69 -85 550,84 -28 086,78 -19 120,92 

 

 
3 dane z rachunku wyników zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego 
(Tabela A), przyjętym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień miesiąca odpowiednio roku 
2020 oraz 2019:  
- rok 2020 r. - 4,4742 zł,  
- rok 2019 r. - 4,3018 zł. 
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OŚWIADCZENIE 

w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego 
 
Działając w imieniu Avatrix spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie oświadczam, że wedle mojej 
wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 i dane porównywalne, 
sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub standardami 
uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że dane te odzwierciedlają w sposób prawdziwy, 
rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Ponadto 
oświadczam, że sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 zawiera prawdziwy 
obraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 
 
 
Kraków, dn. 28 lutego 2021 r. 
 
Łukasz Górski - Prezes Zarządu 
  
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania  

rocznego sprawozdania finansowego 
 
Działając w imieniu Avatrix spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie oświadczam, że wybór firmy 
audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy 2020 został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury 
wyboru firmy audytorskiej oraz, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego 
badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z 
badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. 
 
 
Kraków, dn. 28 lutego 2021 r. 
 
Łukasz Górski - Prezes Zarządu  
 
 
 

 


