
skonsolidowane sprawozdanie finansowe

dla:

za okres:

2020-01-01 - 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-03-22

Movie Games S.A.



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki

Położenie siedziby jednostki dominującej:

Miejscowość

Gmina

Powiat

Województwo

Podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej:

Identyfikator podmiotu:

numer NIP 5272723755numer NIP

numer KRS 0000529853 Pole wymagane przez system eKRS

1. Jednostka objęta sprawozdaniem skonsolidowanym:

Nazwa (firma) i siedziba jednostki:

Przedmiot działalności:

Udział jednostki dominującej w kapitale (funduszu) podstawowym 76,00%

Udział w ogólnej liczbie głosów, jeżeli różny od udziału w kapitale

Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją:

2. Jednostka objęta sprawozdaniem skonsolidowanym:

Nazwa (firma) i siedziba jednostki:

Przedmiot działalności:

Udział jednostki dominującej w kapitale (funduszu) podstawowym 50,00%

Udział w ogólnej liczbie głosów, jeżeli różny od udziału w kapitale

Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją:

3. Jednostka objęta sprawozdaniem skonsolidowanym:

Nazwa (firma) i siedziba jednostki:

5812Z - produkcja gier komputerowych

kapitałowe

Movie Games S.A.

5812Z - produkcja gier komputerowych

Warszawa

Warszawa

Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:

True Games S.A.

mazowieckie

Warszawa

5812Z - produkcja gier komputerowych

kapitałowe

Mill Games S.A.
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Przedmiot działalności:

Udział jednostki dominującej w kapitale (funduszu) podstawowym 71,54%

Udział w ogólnej liczbie głosów, jeżeli różny od udziału w kapitale

Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją:

4. Jednostka objęta sprawozdaniem skonsolidowanym:

Nazwa (firma) i siedziba jednostki:

Przedmiot działalności:

Udział jednostki dominującej w kapitale (funduszu) podstawowym 52,13%

Udział w ogólnej liczbie głosów, jeżeli różny od udziału w kapitale

Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją:

5. Jednostka objęta sprawozdaniem skonsolidowanym:

Nazwa (firma) i siedziba jednostki:

Przedmiot działalności:

Udział jednostki dominującej w kapitale (funduszu) podstawowym 85,50%

Udział w ogólnej liczbie głosów, jeżeli różny od udziału w kapitale

Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją:

6. Jednostka objęta sprawozdaniem skonsolidowanym:

Nazwa (firma) i siedziba jednostki:

Przedmiot działalności:

Udział jednostki dominującej w kapitale (funduszu) podstawowym 100,00%

kapitałowe

Movie Games Mobile S.A.

5812Z - produkcja gier komputerowych

Road Studio S.A.

5812Z - produkcja gier komputerowych

Pixel Crow Sp. z o.o.

5812Z - produkcja gier komputerowych

kapitałowe

Vanhalten Investments Sp. z o.o.

7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

kapitałowe
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Udział w ogólnej liczbie głosów, jeżeli różny od udziału w kapitale

Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją:

7. Jednostka objęta sprawozdaniem skonsolidowanym:

Nazwa (firma) i siedziba jednostki:

Przedmiot działalności:

Udział jednostki dominującej w kapitale (funduszu) podstawowym 69,00%

Udział w ogólnej liczbie głosów, jeżeli różny od udziału w kapitale

Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją:

8. Jednostka objęta sprawozdaniem skonsolidowanym:

Nazwa (firma) i siedziba jednostki:

Przedmiot działalności:

Udział jednostki dominującej w kapitale (funduszu) podstawowym 29,20%

Udział w ogólnej liczbie głosów, jeżeli różny od udziału w kapitale

Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją:

9. Jednostka objęta sprawozdaniem skonsolidowanym:

Nazwa (firma) i siedziba jednostki:

Przedmiot działalności:

Udział jednostki dominującej w kapitale (funduszu) podstawowym 37,00%

Udział w ogólnej liczbie głosów, jeżeli różny od udziału w kapitale

Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją:

10. Jednostka objęta sprawozdaniem skonsolidowanym:

Nazwa (firma) i siedziba jednostki:

kapitałowe

5812Z - produkcja gier komputerowych

Patent Fund S.A.

kapitałowe

Goat Gamez S.A.

5812Z - produkcja gier komputerowych

kapitałowe

kapitałowe

Md Games Sp. z o.o.

Brave Lamb Studio S.A

5812Z - produkcja gier komputerowych
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Przedmiot działalności:

Udział jednostki dominującej w kapitale (funduszu) podstawowym 36,96%

Udział w ogólnej liczbie głosów, jeżeli różny od udziału w kapitale

Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją:

Kryteria objęcia skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostek zależnych:

Wykaz jednostek powiązanych, w których rok obrotowy jest różny od okresu skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

Włączenie danych wewnętrznych jednostek organizacyjnych:2

Czy sprawozdanie zawiera także łączne dane samodzielnych jednostek organizacyjnych?

Nie

Założenie kontynuacji działalności jednostki:

Tak

Tak

Opis okoliczności zagrażających kontynuacji działalności:

Wskazanie, że sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem

finansowym zawierają dane łączne, jeżeli w skład jednostek powiązanych wchodzą wewnętrzne jednostki

organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Czy sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego  

sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki powiązane w 

dającej się przewidzieć przyszłości?

Czy brak jest okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez te jednostki 

działalności?

odpowiedź "Nie" oznacza, że ISTNIEJĄ takie okoliczności

Wykaz czasu trwania jednostek powiązanych (tylko dla tych, dla których jest ograniczony):

Wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

5829Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA

kapitałowe

Patent Fund S.A.

można nie ujawniać tych informacji, jeżeli jednostka dominująca sprawuje kontrolę nad jednostką z tytułu

posiadania bezpośrednio lub pośrednio większości ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym innej

jednostki (zależnej), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi swe

prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej oraz jeżeli udział w całkowitej liczbie głosów jest równy

udziałowi w kapitale (funduszu) podstawowym

Wykaz jednostek innych niż jednostki podporządkowane:
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Łączenie spółek:

Zasady (polityka) rachunkowości:

Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości:

w tym:

zasady grupowania operacji gospodarczych:

metody wyceny aktywów i pasywów:

dokonywania amortyzacji:

ustalenia wyniku finansowego:

zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych:

pozostałe:

Zmiany zasad rachunkowości wprowadzone w trakcie raportowanego okresu:

Kryteria wyłączeń jednostek podporządkowanych ze sprawozdania skonsolidowanego:

Zmiany dokonane od pierwszego dnia okresu raportu, w szczególności zasad grupowania operacji

gospodarczych, metod wyceny aktywów i pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania

wyniku finansowego i sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanego

sprawozdania finansowego wraz z podaniem ich przyczyny

Nie dotyczy

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przysporządzeniu

skonsolidowanego sprawozdania finansowego,wzakresie,wjakim ustawa pozostawia

jednostce prawo wyboru

Operacje gospodarcze grupowane na podstawie dowodów

księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisyzdarzeń

wporządku chronologicznym i systematycznym

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową woparciu o

przewidywanyokres ich użytkowania.

Metody wyceny aktywów i pasywów znajdują się w załączniku nr 1 w omówieniu przyjetych zasad polityki 

rachunkowości.

Jednostka ustala wynik finansowy w wariancie porównawczym., to oznacza, że od sumy przychodów netto ze 

sprzedaży produktów, towarów i materiałów skorygowanych o zmianę stanu produktu (zwiększeie stanu produktów 

występuje ze znakiem plus, a zmniejszenie ze znakiem minus) i zwiększonych o koszt wytworzenia produktów na 

własne potrzeby odejmowana jest suma kosztów dzialalności operacyjnej według rodzaju oraz wartość sprzedanych 

towarów i materiałów. Kolejne elementy, które są ujmowane w rachunku zysków i strat to pozycje pozostałe 

przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe oraz podatek dochdowy od osób prawnych i pozostałe 

obowiązkowe zmniejszenia zysku lub zwiększenia straty.

Zgodnie z zasadą ciągłości, przyjęte zasady rachunkowości Spółka stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych 

latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także 

dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania 

sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Informacja uszczegóławiająca:

Nazwa pozycji

Opis

Nazwa pozycji

Opis

Nazwa pozycji

Opis

Nazwa pozycji

Opis

Nie dotyczy
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Bilans

wszystkie kwoty w złotych

Stan na: 2020-12-31 2019-12-31
Przekszt. dane porów. za 

poprzedni okres

A 1 067 700,00 554 055,21

I 0,00 0,00

1

2

3

4

II 25 129,84 0,00

1 25 129,84 0,00

2

III 33 944,60 20 055,21

1 33 944,60 20 055,21

a)

b)

c)

d)

e) 33 944,60 20 055,21

2

3

IV 0,00 0,00

1

2

3

V 1 008 625,56 534 000,00

1

2

3 1 008 625,56 534 000,00

a) 0,00 35 000,00

0,00 35 000,00

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Koszty zakończonych prac rozwojowych

Wartość firmy

Inne wartości niematerialne i prawne

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe

Aktywa

Środki trwałe

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

urządzenia techniczne i maszyny

środki transportu

inne środki trwałe

Środki trwałe w budowie

Zaliczki na środki trwałe w budowie

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 

kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji 

pełnej lub metodą proporcjonalną

1) udziały lub akcje

2) inne papiery wartościowe

3) udzielone pożyczki

4) inne długoterminowe aktywa finansowe

Movie Games S.A. (skonsolidowany)

Wartość firmy jednostek podporządkowanych

Wartość firmy - jednostki zależne

Wartość firmy - jednostki współzależne
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Bilans

wszystkie kwoty w złotychMovie Games S.A. (skonsolidowany)

Stan na: 2020-12-31 2019-12-31
Przekszt. dane porów. za 

poprzedni okres

b) 585 710,11 0,00

585 710,11 0,00

c) 0,00 0,00

0,00 0,00

d) 422 915,45 499 000,00

422 915,45 499 000,00

0,00 0,00

4

VI 0,00 0,00

1 0,00 0,00

2

B 17 230 474,80 6 588 737,51

I 5 813 073,72 5 041 091,48

1

2 5 634 288,22 3 698 045,37

3 145 445,50 1 343 046,11

4

5 33 340,00 0,00

II 2 258 674,20 549 601,61

1 0,00 0,00

a) 0,00 0,00

b)

w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w 

kapitale

1) udziały lub akcje

2) inne papiery wartościowe

3) udzielone pożyczki

4) inne długoterminowe aktywa finansowe

Aktywa (c.d. "Długoterminowe aktywa finansowe")

w pozostałych jednostkach

1) udziały lub akcje

2) inne papiery wartościowe

3) udzielone pożyczki

4) inne długoterminowe aktywa finansowe

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe

Zapasy

Materiały

Półprodukty i produkty w toku

Produkty gotowe

Towary

Zaliczki na dostawy i usługi

Należności krótkoterminowe

Należności od jednostek powiązanych

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

1) do 12 miesięcy

2) powyżej 12 miesięcy

inne

w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych 

metodą praw własności

1) udziały lub akcje

2) inne papiery wartościowe

3) udzielone pożyczki

4) inne długoterminowe aktywa finansowe
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Bilans

wszystkie kwoty w złotychMovie Games S.A. (skonsolidowany)

Stan na: 2020-12-31 2019-12-31
Przekszt. dane porów. za 

poprzedni okres

2 0,00 0,00

a) 0,00 0,00

b)

3 2 258 674,20 549 601,61

a) 365 934,27 357 282,28

365 934,27 357 282,28

b) 1 770 692,38 185 308,33

c) 122 047,55 7 011,00

d)

III 8 858 679,81 656 013,02

1 8 858 679,81 656 013,02

a) 0,00 3 500,00

0,00 3 500,00

b) 0,00 0,00

c) 0,00 0,00

0,00 0,00

d) 8 858 679,81 652 513,02

8 858 679,81 652 513,02

2 0,00 0,00

IV 300 047,07 342 031,40

Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

1) do 12 miesięcy

2) powyżej 12 miesięcy

Aktywa (c.d. "Należności krótkoterminowe")

inne

Należności od pozostałych jednostek

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

1) do 12 miesięcy

2) powyżej 12 miesięcy

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 

innych tytułów publicznoprawnych

inne

dochodzone na drodze sądowej

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach zależnych i współzależnych

1) udziały lub akcje

2) inne papiery wartościowe

3) udzielone pożyczki

4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe

w pozostałych jednostkach

1) udziały lub akcje

2) inne papiery wartościowe

3) udzielone pożyczki

4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach

2) inne środki pieniężne

3) inne aktywa pieniężne

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

w jednostkach stowarzyszonych

1) udziały lub akcje

2) inne papiery wartościowe

3) udzielone pożyczki

4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe
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Bilans

wszystkie kwoty w złotychMovie Games S.A. (skonsolidowany)

Stan na: 2020-12-31 2019-12-31
Przekszt. dane porów. za 

poprzedni okres

C 5 000,00 0,00

D

18 303 174,80 7 142 792,72

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

Aktywa (c.d.)

Udziały (akcje) własne

Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)
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Bilans

wszystkie kwoty w złotychMovie Games S.A. (skonsolidowany)

Stan na: 2020-12-31 2019-12-31
Przekszt. dane porów. za 

poprzedni okres

A 15 123 433,23 6 959 025,80

I 2 573 132,00 2 573 132,00

II 3 549 215,01 3 549 215,01

0,00 0,00

III

IV

V

VI 13 279,79 0,00

VII 8 987 806,43 836 678,79

VIII

B 1 686 187,16 0,00

C 0,00 0,00

I

II

D 1 493 554,41 183 766,92

I 980 583,71 0,00

1 980 583,71 0,00

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

II 0,00 0,00

1

2

3 0,00 0,00

a)

b)

c)

d)

e)

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:

 – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

Różnice kursowe z przeliczenia

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Kapitał (fundusz) własny

Kapitał (fundusz) podstawowy

Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:

 – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną 

udziałów (akcji)

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:

 – z tytułu aktualizacji wartości godziwej

Pasywa

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

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

 – długoterminowa

 – krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy

 – długoterminowe

 – krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 

kapitale

Wobec pozostałych jednostek

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe

zobowiązania wekslowe

inne

Kapitały mniejszości

Ujemna wartość jednostek podporządkowanych

Ujemna wartość - jednostki zależne

Ujemna wartość - jednostki współzależne
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Bilans

wszystkie kwoty w złotychMovie Games S.A. (skonsolidowany)

Stan na: 2020-12-31 2019-12-31
Przekszt. dane porów. za 

poprzedni okres

III 498 002,96 183 766,92

1 0,00 15 000,00

a) 0,00 0,00

b) 0,00 15 000,00

2 0,00 0,00

a) 0,00 0,00

b)

3 498 002,96 168 766,92

a)

b)

c)

d) 334 375,36 114 854,16

334 375,36 114 854,16

e)

f)

g) 71 679,78 53 911,75

h) 91 146,81 0,00

i) 801,01 1,01

4

IV 14 967,74 0,00

1

2 14 967,74 0,00

14 967,74 0,00

18 303 174,80 7 142 792,72

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

Pasywa (c.d. "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania")

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

1) do 12 miesięcy

2) powyżej 12 miesięcy

inne

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

1) do 12 miesięcy

2) powyżej 12 miesięcy

inne

Fundusze specjalne

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

 – długoterminowe

 – krótkoterminowe

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

1) do 12 miesięcy

2) powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

Pasywa razem (suma pozycji A i B i C i D)

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 

tytułów publicznoprawnych

z tytułu wynagrodzeń

inne
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Rachunek zysków i strat

wszystkie kwoty w złotych

za rok: 2020 2019
Przekszt. dane porów. za 

poprzedni okres

A 10 885 873,58 4 482 513,37

I 9 397 695,39 4 159 122,09

II 1 488 178,19 323 391,28

III

IV

B 5 905 673,75 3 466 690,15

I 19 372,91 16 501,90

II 325 941,56 23 142,35

III 3 628 252,36 2 196 208,38

IV 51 827,02 8 039,36

V 1 843 784,72 1 040 887,08

VI 35 241,87 4 816,51

VII 1 253,31 177 094,57

VIII

C 4 980 199,83 1 015 823,22

D 11 735,22 706,70

I

II 0,00 0,00

III

IV 11 735,22 706,70

E 910 141,97 92 067,05

I

II 749 535,95 38 395,69

III 160 606,02 53 671,36

F 4 081 793,08 924 462,87

G 6 973 559,99 18 285,31

wariant porównawczy

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

 – od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej

Przychody netto ze sprzedaży produktów

Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 

wartość ujemna)

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Koszty działalności operacyjnej

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Usługi obce

Podatki i opłaty, w tym:

 – podatek akcyzowy

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

 – emerytalne

Pozostałe koszty rodzajowe

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)

Pozostałe przychody operacyjne

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)

Przychody finansowe

Movie Games S.A. (skonsolidowany)
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Rachunek zysków i strat

wszystkie kwoty w złotychMovie Games S.A. (skonsolidowany)

za rok: 2020 2019
Przekszt. dane porów. za 

poprzedni okres

I 0,00 0,00

a)

b)

II 0,00 0,65

III 6 973 424,64 0,00

IV

V 135,35 18 284,66

H 498 949,62 53 851,39

I 548,74 2 707,22

0,00 0,00

II

III 40 654,15 0,00

IV 457 746,73 51 144,17

I

J 10 556 403,45 888 896,79

K 1 832,15 0,00

I 1 832,15 0,00

II

L 0,00 0,00

I

II

M 516 510,11 0,00

N 11 071 081,41 888 896,79

O 2 211 932,71 52 218,00

P 0,00 0,00

R -128 657,73 0,00

S 8 987 806,43 836 678,79

wariant porównawczy,  c.d. poprzedniej strony

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

 – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

od jednostek pozostałych, w tym:

 – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym:

 – od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

 – w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

Koszty finansowe

Odsetki, w tym:

 – dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

 – w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)

Podatek dochodowy

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R)

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 

podporządkowanych

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)

Odpis wartości firmy

Odpis wartości firmy - jednostki zależne

Odpis wartości firmy - jednostki współzależne

Odpis ujemnej wartości firmy

Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne

Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne

Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych 

metodą praw własności

Zyski (straty) mniejszości
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Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

wszystkie kwoty w złotych

za rok: 2020 2019

I 6 959 025,80 6 122 347,01

Ia 6 959 025,80 6 122 347,01

1 2 573 132,00 2 573 132,00

1.1 0,00 0,00

a) 0,00 0,00

0,00 0,00

b) 0,00 0,00

1.2 2 573 132,00 2 573 132,00

2

3

4 3 549 215,01 3 420 981,47

4.1 0,00 128 233,54

a) 0,00 128 233,54

0,00 0,00

0,00 128 233,54

b) 0,00 0,00

4.2 3 549 215,01 3 549 215,01

wyszczególnienie

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

zwiększenie (z tytułu)

 – wydania udziałów (emisji akcji)

 – 

 – 

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

 – korekty błędów

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

 – 

Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

zwiększenie (z tytułu)

(uchylony)

(uchylony)

 – 

zmniejszenie (z tytułu)

 – umorzenia udziałów (akcji)

 – 

 – 

 – 

zmniejszenie (z tytułu)

 – pokrycia straty

 – 

 – 

 – emisji akcji powyżej wartości nominalnej

 – podziału zysku (ustawowo)

 – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

 – 

 – 

 – 

Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

Movie Games S.A. (skonsolidowany)
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Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

wszystkie kwoty w złotychMovie Games S.A. (skonsolidowany)

za rok: 2020 2019

5 0,00 0,00

5.1 0,00 0,00

a) 0,00 0,00

b) 0,00 0,00

5.2 0,00 0,00

6 0,00 0,00

6.1 0,00 0,00

a) 0,00 0,00

b) 0,00 0,00

6.2 0,00 0,00

7

8 836 678,79 -400 520,61

8.1 836 678,79 0,00

zwiększenie (z tytułu)

 – 

 – 

 – 

zmniejszenie (z tytułu)

wyszczególnienie,  c.d. poprzedniej strony

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - zmiany przyjętych zasad 

(polityki) rachunkowości

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

zwiększenie (z tytułu)

 – 

 – 

 – zbycia środków trwałych

 – 

 – 

 – 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

 – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

 – korekty błędów

 – 

zmniejszenie (z tytułu)

 – 

 – 

 – 

Różnice kursowe z przeliczenia

Wydrukowano: 2021-03-22 17:30 Strona 17 z 28 e-sprawozdanie finansowe dla KRS (podgląd)



Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

wszystkie kwoty w złotychMovie Games S.A. (skonsolidowany)

za rok: 2020 2019

8.2 836 678,79 0,00

a) 0,00 0,00

b) 823 399,00 0,00

823 399,00 0,00

8.3 13 279,79 0,00

8.4 0,00 400 520,61

8.5 0,00 400 520,61

a) 0,00 0,00

b) 0,00 400 520,61

0,00 400 520,61

8.6 0,00 0,00

8.7 13 279,79 0,00

9 8 987 806,43 836 678,79

a) 8 987 806,43 836 678,79

b)

c)

II 15 123 433,23 6 959 025,80

III 15 123 433,23 6 959 025,80

 – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

 – korekty błędów

 – 

 – 

zmniejszenie (z tytułu)

 – wypłata dywidendy

 – 

wyszczególnienie,  c.d. poprzedniej strony

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

zwiększenie (z tytułu)

 – podziału zysku z lat ubiegłych

 – 

odpisy z zysku

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 

(pokrycia straty)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto

zysk netto

strata netto

 – 

zmniejszenie (z tytułu)

 – przeniesienie zysku

 – 

 – 

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

zwiększenie (z tytułu)

 – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

 – 

 – 

 – 

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu
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Rachunek przepływów

wszystkie kwoty w złotych

za rok: 2020 2019
Przekszt. dane porów. za 

poprzedni okres

A

I 8 987 806,43 836 678,79

II -8 610 141,74 -378 064,78

1 -128 657,73 0,00

2 -516 510,11 0,00

3 19 372,91 16 501,90

4

5 1 832,15 0,00

6

7 273,97 0,00

8 -6 973 424,64 0,00

9 980 583,71 -47 991,00

10 -771 982,24 -315 999,66

11 -2 467 668,23 421 685,53

12 1 189 053,19 -14 204,82

13 56 985,28 -438 056,73

14 0,00 0,00

III 377 664,69 458 614,01

B

I 2 362 115,38 0,00

1

2

3 2 362 115,38 0,00

a) 1 362 116,38 0,00

b) 999 999,00 0,00

999 999,00 0,00

0,00 0,00

metoda pośrednia

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Amortyzacja

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach wycenianych metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

1) zbycie aktywów finansowych

2) dywidendy i udziały w zyskach

3) spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

4) odsetki

Movie Games S.A. (skonsolidowany)

Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw 

własności

Zyski (straty) mniejszości

Odpisy ujemnej wartości firmy

Odpisy wartości firmy
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Rachunek przepływów

wszystkie kwoty w złotychMovie Games S.A. (skonsolidowany)

za rok: 2020 2019
Przekszt. dane porów. za 

poprzedni okres

4

II 660 181,34 20 000,00

1 33 262,30 0,00

2

3 626 919,04 20 000,00

a) 613 239,04 20 000,00

b) 13 680,00 0,00

13 680,00 0,00

0,00 0,00

4

5 0,00 0,00

III 1 701 934,04 -20 000,00

C

I 6 949 970,30 0,00

1 6 949 970,30 0,00

2 0,00 0,00

3

4

II 823 402,24 0,00

1

2 823 402,24 0,00

3

4 0,00 0,00

5

6

7

8 0,00 0,00

9

III 6 126 568,06 0,00

5) inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

metoda pośrednia,  c.d. poprzedniej strony

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach wycenianych metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

1) nabycie aktywów finansowych

2) udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 

kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki

Nabycie udziałów (akcji) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)

Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) 

mniejszościowym
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Rachunek przepływów

wszystkie kwoty w złotychMovie Games S.A. (skonsolidowany)

za rok: 2020 2019
Przekszt. dane porów. za 

poprzedni okres

D 8 206 166,79 438 614,01

E 8 206 166,79 438 614,01

F 652 513,02 213 899,01

G 8 858 679,81 652 513,02

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

 – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu

Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:

 – o ograniczonej możliwości dysponowania

metoda pośrednia,  c.d. poprzedniej strony
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

wszystkie kwoty w złotych

Dotyczy jednostki:

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym:

Ogółem:
w tym z zysków 

kapitałowych:
Ogółem:

w tym z zysków 

kapitałowych:

A. 5 903 907,62
___

888 896,79
___

B. 1 406,35 0,00 0,00 0,00

C. 0,00 0,00 319 940,48 0,00

D. 0,00 0,00 0,00 0,00

E. 490 847,41 0,00 133 813,27 0,00

F. 87 436,30 0,00 0,00 0,00

G. 0,00 0,00 0,00 0,00

H. 0,00 0,00 122 568,97 0,00

I. 0,00 0,00 0,00 0,00

J. 6 480 784,98
___

580 200,61
___

K. 1 231 349,00
___

52 218,00
___

*

Załączniki i objaśnienia:

Załącznik: polityka.pdf

Załącznik: MG_SSF_2020_informacja.pdf

Załącznik:

Movie Games S.A.

Inne zmiany podstawy opodatkowania

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Podatek dochodowy

trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a 

dochodem/stratą dla celów podatkowych

Polityka

Informacja dodatkowa

Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym

Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w 

księgach rachunkowych lat ubiegłych

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów *

Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku

Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym 

ujęte w księgach lat ubiegłych

Strata z lat ubiegłych

Przychody zwolnione z opodatkowania *

Movie Games S.A. (skonsolidowany)

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 

dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Okres bieżący Okres poprzedni

Zysk (strata) brutto za dany rok

MG SSF 2020 
informacja.pdf

polityka.pdf
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

wszystkie kwoty w złotych

Dotyczy jednostki:

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym:

Ogółem:
w tym z zysków 

kapitałowych:
Ogółem:

w tym z zysków 

kapitałowych:

A. -76 146,54
___

0,00
___

B. 0,00 0,00 0,00 0,00

C. 0,00 0,00 0,00 0,00

D. 0,00 0,00 0,00 0,00

E. 0,00 0,00 0,00 0,00

F. 11 729,00 0,00 0,00 0,00

G. 0,00 0,00 0,00 0,00

H. 0,00 0,00 0,00 0,00

I. 0,00 0,00 0,00 0,00

J. -64 417,54
___

0,00
___

K. 0,00
___

0,00
___

*

Załączniki i objaśnienia:

Załącznik: polityka.pdf

Załącznik:

Polityka

Przychody zwolnione z opodatkowania *

Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym

Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w 

księgach rachunkowych lat ubiegłych

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów *

Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku

Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym 

ujęte w księgach lat ubiegłych

Strata z lat ubiegłych

Inne zmiany podstawy opodatkowania

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Podatek dochodowy

trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a 

dochodem/stratą dla celów podatkowych

Zysk (strata) brutto za dany rok

Movie Games S.A. (skonsolidowany)

True Games S.A.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 

dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Okres bieżący Okres poprzedni

polityka.pdf
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

wszystkie kwoty w złotych

Dotyczy jednostki:

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym:

Ogółem:
w tym z zysków 

kapitałowych:
Ogółem:

w tym z zysków 

kapitałowych:

A. -75 369,29
___

0,00
___

B. 0,00 0,00 0,00 0,00

C. 0,00 0,00 0,00 0,00

D. 0,00 0,00 0,00 0,00

E. 1 358,00 0,00 0,00 0,00

F. 19 817,83 0,00 0,00 0,00

G. 0,00 0,00 0,00 0,00

H. 0,00 0,00 0,00 0,00

I. 0,00 0,00 0,00 0,00

J. -54 193,46
___

0,00
___

K. 0,00
___

0,00
___

*

Załączniki i objaśnienia:

Załącznik: polityka.pdf

Załącznik:

Polityka

Przychody zwolnione z opodatkowania *

Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym

Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w 

księgach rachunkowych lat ubiegłych

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów *

Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku

Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym 

ujęte w księgach lat ubiegłych

Strata z lat ubiegłych

Inne zmiany podstawy opodatkowania

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Podatek dochodowy

trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a 

dochodem/stratą dla celów podatkowych

Zysk (strata) brutto za dany rok

Movie Games S.A. (skonsolidowany)

Mill Games S.A.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 

dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Okres bieżący Okres poprzedni

polityka.pdf
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

wszystkie kwoty w złotych

Dotyczy jednostki:

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym:

Ogółem:
w tym z zysków 

kapitałowych:
Ogółem:

w tym z zysków 

kapitałowych:

A. -254 011,00
___

0,00
___

B. 308,22 0,00 0,00 0,00

C. 0,00 0,00 0,00 0,00

D. 0,00 0,00 0,00 0,00

E. 1 915,70 0,00 0,00 0,00

F. 0,00 0,00 0,00 0,00

G. 0,00 0,00 0,00 0,00

H. 0,00 0,00 0,00 0,00

I. 0,00 0,00 0,00 0,00

J. -252 403,52
___

0,00
___

K. 0,00
___

0,00
___

*

Załączniki i objaśnienia:

Załącznik: polityka.pdf

Załącznik:

Polityka

Przychody zwolnione z opodatkowania *

Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym

Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w 

księgach rachunkowych lat ubiegłych

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów *

Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku

Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym 

ujęte w księgach lat ubiegłych

Strata z lat ubiegłych

Inne zmiany podstawy opodatkowania

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Podatek dochodowy

trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a 

dochodem/stratą dla celów podatkowych

Zysk (strata) brutto za dany rok

Movie Games S.A. (skonsolidowany)

Road Studio S.A.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 

dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Okres bieżący Okres poprzedni

polityka.pdf
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

wszystkie kwoty w złotych

Dotyczy jednostki:

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym:

Ogółem:
w tym z zysków 

kapitałowych:
Ogółem:

w tym z zysków 

kapitałowych:

A. -65 411,99
___

0,00
___

B. 0,00 0,00 0,00 0,00

C. 0,00 0,00 0,00 0,00

D. 0,00 0,00 0,00 0,00

E. 0,00 0,00 0,00 0,00

F. 890,41 0,00 0,00 0,00

G. 0,00 0,00 0,00 0,00

H. 0,00 0,00 0,00 0,00

I. 0,00 0,00 0,00 0,00

J. -64 521,58
___

0,00
___

K. 0,00
___

0,00
___

*

Załączniki i objaśnienia:

Załącznik: polityka.pdf

Załącznik:

Polityka rachunkowości

Przychody zwolnione z opodatkowania *

Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym

Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w 

księgach rachunkowych lat ubiegłych

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów *

Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku

Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym 

ujęte w księgach lat ubiegłych

Strata z lat ubiegłych

Inne zmiany podstawy opodatkowania

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Podatek dochodowy

trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a 

dochodem/stratą dla celów podatkowych

Zysk (strata) brutto za dany rok

Movie Games S.A. (skonsolidowany)

Pixel Crow Sp. z o.o.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 

dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Okres bieżący Okres poprzedni

polityka.pdf
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

wszystkie kwoty w złotych

Dotyczy jednostki:

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym:

Ogółem:
w tym z zysków 

kapitałowych:
Ogółem:

w tym z zysków 

kapitałowych:

A. -57 059,00
___

0,00
___

B. 0,00 0,00 0,00 0,00

C. 0,00 0,00 -7 840,00 0,00

D. 16 238,47 0,00 0,00 0,00

E. 0,00 0,00 0,00 0,00

F. 14 967,74 0,00 6 400,59 0,00

G. 0,00 0,00 -6 690,47 0,00

H. 0,00 0,00 0,00 0,00

I. 0,00 0,00 0,00 0,00

J. -25 852,79
___

20 931,06
___

K. 0,00
___

3 977,00
___

*

Załączniki i objaśnienia:

Załącznik: polityka.pdf

Załącznik:

polityka rachunkowości

Przychody zwolnione z opodatkowania *

Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym

Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w 

księgach rachunkowych lat ubiegłych

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów *

Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku

Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym 

ujęte w księgach lat ubiegłych

Strata z lat ubiegłych

Inne zmiany podstawy opodatkowania

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Podatek dochodowy

trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a 

dochodem/stratą dla celów podatkowych

Zysk (strata) brutto za dany rok

Movie Games S.A. (skonsolidowany)

Movie Games Mobile S.A.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 

dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Okres bieżący Okres poprzedni

polityka.pdf
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

wszystkie kwoty w złotych

Dotyczy jednostki:

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym:

Ogółem:
w tym z zysków 

kapitałowych:
Ogółem:

w tym z zysków 

kapitałowych:

A. -1 420,10
___

0,00
___

B. 0,00 0,00 0,00 0,00

C. 0,00 0,00 0,00 0,00

D. 0,00 0,00 0,00 0,00

E. 0,00 0,00 0,00 0,00

F. 0,00 0,00 0,00 0,00

G. 0,00 0,00 0,00 0,00

H. 0,00 0,00 0,00 0,00

I. 0,00 0,00 0,00 0,00

J. -1 420,10
___

0,00
___

K. 0,00
___

0,00
___

*

Załączniki i objaśnienia:

Załącznik: polityka.pdf

Załącznik:

Polityka rachunkowości

Przychody zwolnione z opodatkowania *

Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym

Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w 

księgach rachunkowych lat ubiegłych

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów *

Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku

Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym 

ujęte w księgach lat ubiegłych

Strata z lat ubiegłych

Inne zmiany podstawy opodatkowania

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Podatek dochodowy

trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a 

dochodem/stratą dla celów podatkowych

Zysk (strata) brutto za dany rok

Movie Games S.A. (skonsolidowany)

Vanhalten Investments S.A.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 

dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Okres bieżący Okres poprzedni

polityka.pdf

Wydrukowano: 2021-03-22 17:30 Strona 28 z 28 e-sprawozdanie finansowe dla KRS (podgląd)



Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także 
amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w 

jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.  

W zakresie ewidencji środków trwałych 

Środki trwałe w ciągu roku wyceniane są w cenie nabycia z 
uwzględnieniem dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. 
Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową począwszy od 
następnego miesiąca po przyjęciu środków trwałych do 
używania przy zastosowaniu okresu ekonomicznej 
użyteczności. Amortyzacja niskocennych środków trwałych o 
wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł dokonywana jest 
jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe o 
niewielkiej wartości mogą być odnoszone w koszty Spółki 
bezpośrednio po oddaniu ich do używania. W przypadku 
zmiany technologii, wycofania z używania lub innych przyczyn 
powodujących trwałą utratę wartości, dokonuje się w ciężar 
pozostałych kosztów operacyjnych, odpisów aktualizujących 
wartość środka trwałego. 

W zakresie ewidencji wartości 
niematerialnych i prawnych  

Wartości niematerialne i prawne podlegają umarzaniu i 
amortyzowaniu metodą liniową przy zastosowaniu okresu 
ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne o 
wartości mniejszej niż 3.500,00 zł są umarzane jednorazowo w 
miesiącu nabycia lub rozpoczęcia pobierania korzyści z 
wykorzystywania tych praw. W innych kwestiach dotyczących 
wyceny, o ile to możliwe Spółka stosuje zasady określone dla 
środków trwałych. 

W zakresie ewidencji inwestycji 

Wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości zaliczane 
do inwestycji w ciągu roku oraz na dzień bilansowy wyceniane 
są w cenie  nabycia z uwzględnieniem dokonywanych odpisów 
amortyzacyjnych. Pozostałe inwestycje długoterminowe 
wyceniane są według ceny rynkowej, inwestycje 
krótkoterminowe według ceny rynkowej lub wartości godziwej. 
Krajowe środki pieniężne i kredyty bankowe wykazuje się w 
księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki 
pieniężne i kredyty w walutach obcych wykazuje się w księgach 
rachunkowych w wartości nominalnej przeliczonej na złote 
polskie według kursu zakupu lub sprzedaży ustalonego dla 
danej waluty przez bank dewizowy, z którego usług Spółka 
korzystała. Znajdujące się w kasie środki pieniężne są 
uzgadniane w drodze spisu z natury na ostatni dzień każdego 
roku obrotowego, natomiast zgromadzone na rachunkach 
bankowych w drodze uzyskania od banków potwierdzenia ich 
stanu. Ewentualne różnice są wyjaśniane i rozliczane w 
księgach roku, za który sporządza się bilans. 

W zakresie wyceny produkcji w toku 

Stan produkcji w toku wyceniana jest wg kosztu jej 
wytworzenia uwzględniając art. 28 ust.3 Ustawy o 
Rachunkowości, czyli koszt wytworzenia produktu obejmuje 
koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym 
produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio 
związanych z wytworzeniem tego produktu. 



W zakresie ewidencji należności i 
zobowiązań 

Należności i zobowiązania wyceniane są w ciągu roku 
obrotowego w wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na koniec 
roku obrotowego zobowiązania podlegają powiększeniu o 
naliczone i niezapłacone odsetki. Należności są wyceniane 
zgodnie z zasadą ostrożności z uwzględnieniem odpisów 
aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. 

W zakresie rozliczeń międzyokresowych 

Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych 
kosztów kiedy dotyczą one przyszłych okresów 
sprawozdawczych (art.39 ust. 3 ustawy o rachunkowości). 
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują te 
wydatki, które zostały już przez jednostkę poniesione, ale są 
uznane za koszt w przyszłym okresie rozliczeniowym, ponieważ 
dopiero wtedy Jednostka uzyska z nich korzyści ekonomiczne. 

W zakresie ewidencji towarów i materiałów 

Materiały o niewielkim znaczeniu z punktu widzenia kosztów 
działalności, jak też wymagań kontroli, nabywane w drobnych 
ilościach, np. do celów gospodarczych i biurowych, są 
przekazywane po zakupie bezpośrednio do zużycia i 
odpisywane w koszty bezpośrednio. Ewidencję rzeczowych 
składników majątku obrotowego prowadzi się w postaci 
ewidencji wartościowej w księgach rachunkowych Spółki oraz 
ewidencji ilościowo-wartościowej w magazynie oraz są one 
objęte inwentaryzacją najpóźniej na koniec roku obrotowego. 
Przychody są wyceniane na podstawie dokumentów zakupu. 
Zapasy towarów i materiałów wycenia się zgodnie z art 34 ust 
2 ustawy o rachunkowości.  

Pomiar stopnia zaawansowania usług 
budowlanych objętych umową 
długoterminową. 

nie dotyczy 

Inne 
Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych 12 miesięcy od 
dnia 1 stycznia do 31 grudnia.  

 



Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za rok 2020 

1. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku struktura akcjonariatu jednostki dominującej była następująca: 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 
podstawowym 

Liczba głosów 
Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

PlayWay S.A. 860 152 33,43% 860 152 33,43% 

Mateusz Wcześniak oraz Fundusz 
stabilnego Rozwoju Sp. z o.o. 

509 235 19,79% 509 235 19,79% 

Jakub Trzebiński 197 175 7,66% 197 175 7,66% 

Pozostali 1 006 570 39,12% 1 006 570 39,12% 

2. Wartości firmy lub ujemnej wartości firmy  

Spółka 
Data objęcia 

kontroli 
Cena nabycia 

Aktywa netto 

przypadające JD 
Wartość firmy 

Amortyzacja 

2020 

Movie Games Mobile 30.09.2020 109 262,59 91 981,60 17 280,99 864,05 

Vanhalten Investments sp. z o.o. 23.03.2020 13 260,90 3 579,90 9 681,00 968,10 

 

3. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy 

Dane porównywalne przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dotyczą Jednostki dominującej, ponieważ 
Grupa Kapitałowa powstała w 2020 roku, a skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 
jest pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.  

4. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a 
nie są uwzględnione w tym sprawozdaniu oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 

Po dniu bilansowym doszło do premiery jednej z najbardziej oczekiwanych gier z naszego portfolio Lust From Beyond. Tytuł 
zyskał przeszło 29.000 nabywców w pierwsze 72h od premiery i będzie istotną częścią przychodów na nadchodzący rok. 

5. Informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
albo informacje o znaczących błędach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, 
w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty; informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów 
popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i 
rodzaju; 

W bieżącym okresie Grupa nie ujmowała w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym korekt dotyczących lat poprzednich.  

  



6. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 

WG GRUP RODZAJOWYCH 

grunty (w tym 

prawo 

użytkowania 

wieczystego 

gruntu) 

budynki, 

lokale i 

obiekty 

inżynierii 

lądowej i 

wodnej 

urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

środki 

transportu 

inne środki 

trwałe 
RAZEM 

Wartość brutto na początek 

okresu  
- - - -     56 239,61         56 239,61     

zwiększenia - - - -     33 262,30         33 262,30     

nabycie  - - - -     33 262,30         33 262,30     

zmniejszenia - - - -                   -                         -       

Wartość brutto na koniec 

okresu 
- - - -     89 501,91         89 501,91     

Skumulowane umorzenie na 

początek okresu 
- - - -     36 184,40         36 184,40     

zwiększenia - - - -     19 372,91         19 372,91     

amortyzacja okresu bieżącego - - - -     19 372,91         19 372,91     

zmniejszenia  - - - -                   -                         -       

Skumulowane umorzenie na 

koniec okresu 
- - - -     55 557,31         55 557,31     

Odpisy z tytułu utraty wartości 

na koniec okresu 
- - - - - - 

Wartość netto rzeczowych 

aktywów trwałych na koniec 

okresu 

- - - -     33 944,60         33 944,60     

7. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych 

Grupa nie dokonywała odpisów aktualizujących aktywa trwałe w 2020 roku za wyjątkiem odpisu na wartość udziałów w Spółce 
Patent Fund S.A. w kwocie 40 654,15 zł.   

8. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych wraz z wyjaśnieniem okresu ich odpisywania 

Grupa nie prowadziła prac rozwojowych.  

9. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście przez jednostki powiązane 

Grupa nie posiadała żadnych gruntów.  

10. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie 
umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 

Grupa nie użytkowała środków trwałych na podstawie umów najmu lub leasingu.  

11. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych 
dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przyznają; 



Grupa posiada akcje następujących podmiotów   

Spółka 
Liczba akcji posiadana 

przez Grupę 
Łączna liczba akcji  

Udział w kapitale 

zakładowym  

Drago Entertainment S.A. 159 405 1 085 655 15% 

Iron VR S.A. 136 800 1 136 800 12% 

12. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 
rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego 

Grupa nie tworzyła rezerw za wyjątkiem rezerwy z tytułu odroczonego podatku w kwocie 980 583,71 zł.  

13. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego 

Grupa nie tworzyła odpisów aktualizujących wartość należności.  

14. Podział zobowiązań długoterminowych 

Grupa nie posiadała zobowiązań długoterminowych.  

15. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostek powiązanych ze wskazaniem charakteru i formy tych 
zabezpieczeń; 

Grupa nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na jej majątku.  

16. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostki powiązane i stowarzyszone 
gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na 
majątku tych jednostek oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące 
wszelkich zobowiązań w zakresie emerytur i podobnych świadczeń; 

Grupa nie posiadała zobowiązań warunkowych.  

17. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych 

Wyszczególnienie 31.12.2020 31.12.2019 

Koszty przejścia na GPW         297 917,80            83 966,50     

Usługi reklamowe - 258 064,90 

Pozostałe             3 961,19     - 

Razem 300 047,07 342 031,40 

 

Wyszczególnienie 31.12.2020 31.12.2019 

Pozostałe             14 967,74     - 

Razem 14 967,74     - 



 

18. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji 

Grupa nie była stroną wspólnych przedsięwzięć.  

19. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe 

Grupa nie dokonywała odpisów środków trwałych.  

20. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

Grupa dokonała odpis aktualizujący wartość produkcji w toku w kwocie 749 535,95 zł.  

21. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do 
zaniechania w roku następnym 

W roku 2020 nie wystąpiła działalność zaniechana.  

22. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku 
obrotowym 

Odsetki i różnice kursowe nie powiększały ceny nabycia produkcji w toku.  

23. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy 
wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska 

Grupa zakupiła sprzęt komputerowy w roku 2020. Grupa nie planuje dalszych nakładów na niefinansowe aktywa trwałe, w tym 
na ochronę środowiska.  

24. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły 
incydentalnie 

Nadzwyczajne przychody i koszty nie wystąpiły.  

25. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny. 

Kurs EUR przyjęty do wyceny: 

− na dzień 31 grudnia 2020 r. średni kurs wynosił 4,6148, 

− na dzień 31 grudnia 2019 r. średni kurs wynosił 4,2585. 

26. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe wraz z przeciętną liczbą zatrudnionych w 
jednostkach wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą proporcjonalną, 

Na dzień 31.12.2020 roku Grupa zatrudniała 5 pracowników na podstawie umowy o pracę.  

27. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów 
administrujących, zarządzających i nadzorujących jednostki dominującej przyznanych przez jednostkę dominującą i jej 
jednostki zależne oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla 
byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty 
ogółem dla każdej kategorii organu, 

Wynagrodzenie zarządu: 66.394,00 zł 

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej: 27.964,44 zł 



28. Kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład 
organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki dominującej przyznanych przez jednostkę 
dominującą i jej jednostki zależne, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich 
kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i 
poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów, 

Nie dotyczy 

29. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub 
należnym za rok obrotowy odrębnie za: 

- obowiązkowe badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, → 6.000 zł 

- inne usługi poświadczające, 

- usługi doradztwa podatkowego, 

- pozostałe usługi, 

  



30. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi. 

        Zakup  

    
Movie 
Games 

S.A. 

 True 
Games 

S.A.  

Mill 
Games 

S.A. 

Road 
Studio 

S.A. 

Pixel 
Crow 
sp. z 
o.o. 

Movie 
Games 
Mobile 

S.A. 

Vanhalten 
Investments 

sp. z o.o. 

Brave 
Lamb 
Studio 

S.A. 

MD 
Games 

sp. z 
o.o. 

Patent 
Fund 
S.A. 

  
Movie Games 
S.A.   

3 25 854 245 1         

  True Games S.A.   
  

                

Sp
rze

d
aż  

Mill Games S.A.     
                

Road Studio S.A. 25   
                

Pixel Crow sp. z 
o.o. 

    
                

Movie Games 
Mobile S.A. 

      
              

Vanhalten 
Investments sp. 
z o.o. 

      
              

Brave Lamb 
Studio S.A. 

      
              

MD Games sp. z 
o.o. 

      
              

Patent Fund 
S.A. 

      
              

 

      ZOBOWIĄZANIE 

    
Movie 
Games 

S.A. 

 True 
Games 

S.A.  

Mill 
Games 

S.A. 

Road 
Studio 

S.A. 

Pixel 
Crow 
sp. z 
o.o. 

Movie 
Games 
Mobile 

S.A. 

Vanhalten 
Investments 

sp. z o.o. 

Brave 
Lamb 
Studio 

S.A. 

MD 
Games 

sp. z 
o.o. 

Patent 
Fund 
S.A. 

  Movie Games S.A.   2 30 160 98 1         
N

A
LEŻN

O
ŚĆ

 

True Games S.A.                     

Mill Games S.A.                     

Road Studio S.A.                     

Pixel Crow sp. z o.o.                     

Movie Games Mobile 
S.A. 

      
              

Vanhalten Investments 
sp. z o.o. 

      
              

Brave Lamb Studio S.A.                     

MD Games sp. z o.o.                     

Patent Fund S.A.                     

 

Spółka Movie Games S.A. udzieliła pożyczki w kwocie 250 000 zł na rzecz Pixel Crow sp. z o.o. 

Spółka Road Studio S.A. udzieliła pożyczki w kwocie 250 000 zł na rzecz Pixel Crow sp. z o.o 


