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PISMO ZARZĄDU 

 

Szanowni Akcjonariusze! 

 

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy raport roczny, jako spółka publiczna. Wielokrotnie 

opowiadaliśmy o przyjętej strategii biznesowej Kool2Play S.A., warto jednak 

przypomnieć o niej w tak szczególnym momencie. Chcielibyśmy, abyście Państwo 

wiedzieli dokąd zmierzamy w odległej perspektywie i jakie cele stawiamy przed sobą 

jako Zarząd Spółki. 

 

Kool2Play S.A. koncertuje się przede wszystkim na jakości i tworzeniu wartościowych 

marek gier. Takie założenie wyklucza dużą ilość premier na przestrzeni nadchodzących 

lat, jednak jego konsekwencją jest tworzenie gier wysokiej jakości, które będą 

monetyzowały się w okresie 3-5 lat. Spółka tworzy gry, które staną się przede 

wszystkim uznanymi markami, cenionymi przez graczy. Jesteśmy przekonani, że 

właśnie to nada jej wartość rynkową. Do realizacji tych celów przygotowywaliśmy 

Kool2Play od prawie 2 lat, kompletując zespół profesjonalistów oraz wypracowując 

wysokie standardy jakości prac. Efektem jest team prawie 20 doświadczonych 

twórców gier z komercyjnymi sukcesami na koncie. Ponadto do Grupy Kapitałowej 

Kool2Play SA należy Kool Things sp. z o.o. sp. k. -  jedna z najbardziej uznanych na 

świecie agencji promocji gier od 11 lat specjalizująca się w międzynarodowej promocji 

gier.  

Spółka posiada więc niezbędne narzędzia dające solidne podstawy do realizacji 

długofalowej strategii budowania jakościowych marek. 

 

Aktualnie Kool2Play pracuje nad 3 grami spełniającymi przyjęte założenia. Powstaną 

one na przestrzeni najbliższych 3 lat. Są to, kolejno, futurystyczny shooter roguelite 

Uragun oraz produkcje o kodowej nazwie City of Minds i Restoration (poprzednio 

Odbudowa). Wszystkie te gry konstruowane są tak, aby ich „komercyjne życie” nie 

kończyło się rok po premierze. Ze względu na przyjęte założenia w fazie projektowania, 
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ich monetyzacja będzie animowana przez wiele lat za pomocą dodatków, prequeli, 

sequeli czy spin-offów.   

 

Spółka zależna Kool Things spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa, znajdująca w Grupie Kapitałowej, to bez wątpienia nieocenione 

wsparcie dla debiutu przyszłych produkcji Kool2Play. Ponad 10-letnie doświadczenie 

w międzynarodowej promocji gier będzie ogromnym atutem przy nadchodzących 

premierach. Firma w czasie swojego istnienia zrealizowała kilkaset projektów w wielu 

krajach świata, dwukrotnie znalazła się w top 10 międzynarodowych rankingów 

najlepszych agencji promocji gier na świecie. 

To jednak nie wszystko: Kool Things spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa, pracuje również nad autorskim oprogramowaniem do automatyzacji 

marketingu oraz analityki działań marketingowych i zjawisk rynkowych, na które 

pozyskała dofinansowanie z NCBiR.  

 

Wierzymy, że przyjęta, długoterminowa strategia pozwoli uczynić Grupę Kapitałową 

Kool2Play jedną z najbardziej uznanych firm z segmentu produkcji gier. Dziękujemy 

wszystkim akcjonariuszom za okazane zaufanie.  

 

Prezes Zarządu                       Członek Zarządu                        Członek Zarządu 

 

 

Marcin Marzęcki                     Michał Marzęcki                        Aleksander Pakulski 
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PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 

 

 

Firma Spółki: Kool2Play Spółka Akcyjna    

Siedziba Spółki: ul. Śmiała 31A, 01-523 Warszawa    

Strona www: www.kool2play.com    

Kapitał zakładowy: 143 660,00 zł   

KRS: 0000781892     

REGON: 146640835     

NIP: 1132864896     

 

SKŁAD ZARZĄDU: 

Marcin Marzęcki – Prezes Zarządu 

Michał Marzęcki – Członek Zarządu 

Aleksander Pakulski – Członek Zarządu  

  

SKŁAD RADY NADZORCZEJ:  

Magdalena Kramer – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Aleksandra Babicka – Członek Rady Nadzorczej 

Piotr Gałęzowski – Członek Rady Nadzorczej  

Grzegorz Piekart – Członek Rady Nadzorczej 

Artur Sawka – Członek Rady Nadzorczej 
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OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu rocznego Spółka tworzy Grupę Kapitałową 

w rozumieniu przepisów o rachunkowości. W skład Grupy Kapitałowej wchodzą: 

  

Kool Things spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Firma: Kool Things  

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   

Kraj siedziby: Polska  

Siedziba: Warszawa  

Adres: ul. Śmiała 31A, 01-523 Warszawa  

KRS: 0000672763  

REGON: 36706415  

NIP: 5252707339  

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:  Emitent posiada 100 proc. udziałów w 

spółce Kool Things sp. z o.o.  

Udział Emitenta w kapitale zakładowym Spółki:  Emitent posiada 100 proc. głosów w 

spółce Kool Things sp. z o.o.  

  

Kool Things sp z o.o. to spółka, która powstała w celu zarządzania spółką 

komandytową Kool Things sp. z o.o. sp. k. 

  

W związku z pełnieniem przez Kool Things sp. z o.o. funkcji komplementariusza w 

spółce Kool Things sp. z o.o. sp. z k., Kool Things sp. z o.o. jest uprawniona do 98 

proc. udziału w zysku tej spółki. Uprawnionymi do pozostałych 2 proc. zysku spółki są 

odpowiednio: Marcin Marzęcki (1 proc.) oraz Aleksander Pakulski (1 proc.). 

 

Kool Things spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  

Firma:  Kool  Things spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

Forma prawna:  spółka komandytowa 
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Kraj siedziby: Polska  

Siedziba: Warszawa  

Adres:  ul. Śmiała 31A, 01-523 Warszawa  

KRS: 0000673216  

REGON: 367033819  

NIP: 5252706966  

Udział Spółki w ogólnej liczbie głosów:  Spółka posiada 100 proc. głosów w spółce 

Kool Things sp. z o.o., która jest komplementariuszem Kool Things sp. z. o.o. sp. k. 

oraz jest jednym z 3 wspólników spółki Kool Things sp. z o.o. sp. k.  

Udział w zysku/ stratach:  Spółka posiada 100 proc. głosów w spółce Kool  

Things sp. z o.o., która jest uprawniona do 98 proc. udziału w zysku oraz stratach spółki 

Kool Things sp. z o.o. sp. k.  

  

Kool Things sp. z o.o. sp. k. to agencja specjalizująca się w międzynarodowym 

marketingu gier oraz powiązanych technologii (software i sprzęt). Kool Things 

zrealizowała kilkaset różnego typu kampanii promocyjnych skierowanych do szeroko 

pojętego rynku gier.  

  

Kool Things sp. z o.o. sp. k. świadczy kompleksowe usługi promocji gier o zasięgu 

globalnym, są to przede wszystkim:   

 

• Kampanie promocyjne – kreowanie strategii, planowanie i egzekucja kampanii 

promocyjnych gier 

• PR – dystrybucja materiałów prasowych (informacje prasowe, kody review i preview),  

• influencer relations – kampanie promocyjne z udziałem youtuberów i streamerów,  

• tworzenie reklam i kampanii reklamowych – kreacje artystyczne reklam, planowanie 

i realizacja płatnych kampanii reklamowych w formie elektronicznej i papierowej,  

• social media – prowadzenie profili w social mediach, kampanie promocyjne m.in. na 

Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Reddit,  
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• performance marketing – reklama w mediach elektronicznych, której celem jest 

nakłonienie potencjalnych klientów do wykonania oczekiwanych przez reklamodawcę, 

mierzalnych czynności. 
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WYBRANE DANE FINANSOWE ZA ROK 2020 

 

Pozycja 

PLN EUR 

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

Aktywa razem 8 680 592,24    3 586 251,36    1 881 033,25    842 139,57    

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 433 727,11    853 612,78    310 680,23    200 449,17    

Zobowiązania długoterminowe 0,00    0,00    0,00    0,00    

Zobowiązania krótkoterminowe 559 358,45    853 612,78    121 209,68    200 449,17    

Kapitał własny 6 985 244,69    2 381 962,89    1 513 661,41    559 343,17    

Kapitał zakładowy 143 660,00    117 800,00    31 130,28    27 662,32    

 

Pozycja 

PLN EUR 

01.01. - 
31.12.2020 

01.01. - 
31.12.2019 

01.01. - 
31.12.2020 

01.01. - 
31.12.2019 

Przychody ze sprzedaży 4 938 333,82    3 602 921,16    1 103 735,60    837 538,04    

Koszty działalności operacyjnej 5 041 751,64    3 281 157,71    1 126 849,86    762 740,65    

Zysk/(Strata) ze sprzedaży -103 417,82    321 763,45    -23 114,26    74 797,40    

Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej -77 854,11    156 221,41    -17 400,68    36 315,36    

Zysk/(Strata) brutto 9 746,99    229 774,60    2 178,49    53 413,59    

Zysk/(Strata) netto 219 875,18    277 261,82    49 142,90    64 452,51    

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -2 187 024,25    -1 161 691,41    -488 807,89    -270 047,75    

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -118 373,40    -11 395,02    -26 456,89    -2 648,90    

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 252 812,22    1 808 836,99    950 519,02    420 483,75    

Przepływy pieniężne netto razem 1 947 414,57    635 750,56    435 254,25    147 787,10    

 

Powyższe dane finansowe za lata 2020 i 2019  zostały przeliczone na EUR według 

następujących kursów: 

 

Dla danych bilansowych, kurs z końca roku 

odpowiednio na dzień: 

30.12. 2020 r. 4,6148 PLN za 1 EUR 

31.12. 2019 r. 4,2585 PLN za 1 EUR 

Dla danych z rachunku zysków i strat oraz 

przepływów pieniężnych średnioważony roczny:  

2020 rok 

2019 rok  

4,4742 PLN za 1 EUR 

4,3018 PLN za 1 EUR 

 

  



 10 
 

 

 

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020 

 

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszego 

raportu.  
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GK KOOL2PLAY SA W ROKU 2020 

 

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Kool2Play S.A. stanowi załącznik do 

niniejszego raportu. 
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego stanowi załącznik do niniejszego raportu. 
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OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 

 

Oświadczenie dotyczące rzetelności sprawozdania finansowego 

Zarząd Grupy Kapitałowej Kool2Play S.A. oświadcza, że według najlepszej wiedzy, 

roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone 

zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Kool2Play S.A., oraz że odzwierciedlają 

w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy 

Kapitałowej  Kool2Play S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z 

działalności Grupy Kapitałowej  Kool2Play S.A. zawiera prawdziwy obraz sytuacji 

Grupy Kapitałowej Kool2Play S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

Prezes Zarządu                       Członek Zarządu                        Członek Zarządu 

 

Marcin Marzęcki                     Michał Marzęcki                        Aleksander Pakulski 

 

Oświadczenie dotyczące wyboru firmy audytorskiej 

Zarząd Grupy Kapitałowej Kool2Play S.A. oświadcza, że firma audytorska iAudit sp. z 

o.o. uprawniona do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

dokonująca badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej  Kool2Play S.A. na rok 2020 została wybrana zgodnie z przepisami prawa, 

w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Ponadto Zarząd  

Kool2Play S.A. oświadcza, że firma audytorska i członkowie zespołu dokonujący 

badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 

spełniają warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki 

zawodowej. 

 

Prezes Zarządu                       Członek Zarządu                        Członek Zarządu 

 

Marcin Marzęcki                     Michał Marzęcki                        Aleksander Pakulski 
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DANE KONTAKTOWE 

 

 

Kontakt dla akcjonariuszy 

      akcje@kool2play.com 

 

Relacje inwestorskie 

      s.borowska@strictminds.pl 

      +48 791 910 702 

 

Media biznesowe 

      a.potentas@strictminds.com 

      +48 530 035 335 

 

Materiały promocyjne do gier 

      media@kool2play.com 

      +48 518 016 339 

 

Pozostałe zapytania 

      contact@kool2play.com 

      +48 22 3790491 
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