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1. Pismo	Zarządu	
	



	 	



2. Wybrane	dane	finansowe	

Wybrane	dane	finansowe	
Stan	na	31.12.2021	 Stan	na	31.12.2020	 Stan	na	31.12.2021	 Stan	na	31.12.2020	

PLN	 EUR	

Kapitał	własny	 7	488	155,43					 3	429	441,22					 1	628	072,23		 743	139,73	

Kapitał	zakładowy	 108	565,50					 108	565,50					 23	604,27		 23	525,50	

Zobowiązania	i	rezerwy	na	
zobowiązania	 1	785	203,56					 136	174,83					 388	138,36		 29	508,28	

Zobowiązania	krótkoterminowe	 1	743	732,56					 136	174,83					 379	121,75	 29	508,28	

Aktywa	razem	 9	273	358,99					 3	565	616,05					 2	016	210,59	 772	648,01	

Należności	krótkoterminowe	 1	559	682,37					 45	003,57					 339	105,62	 9	752,01	

Środki	pieniężne	i	inne	aktywa	
pieniężne	 4	569	830,66					 1	657	521,03					 993	571,04	 359	175,05	

	

Wybrane	dane	finansowe	

okres	od	
01.01.2021	do	
31.12.2021	

okres	od	
01.01.2020	do	
31.12.2020	

okres	od	
01.01.2021	do	
31.12.2021	

okres	od	
01.01.2020	do	
31.12.2020	

PLN	 EUR	

Przychody	netto	ze	sprzedaży	
produktów,	towarów	i	materiałów	 13	800	126,08	 458	216,57	 3	014	773,58	 102	413,07	

Zysk	(strata)	ze	sprzedaży	 5	205	869,45	 -473	389,79	 1	137	273,50	 -105	804,34	

Amortyzacja	 141.360,19	 11	057,89	 30	881,53	 2	471,48	

Zysk	(strata)	z	działalności	
operacyjnej	 5	210	831,45	 -453	985,04	 1	138	357,50	 -101	467,31	

Zysk	(strata)	brutto	 4	978	471,21	 -456	126,19	 1	087	596,11	 -101	945,87	

Zysk	(strata)	netto	 4	058	714,21	 -456	126,19	 886	666,13	 -101	945,87	

Przepływy	pieniężne	netto	z	
działalności	operacyjnej	 3	171	801,21	 -1	574	333,48	 692	911,24	 -351	869,27	

Przepływy	pieniężne	netto	z	
działalności	inwestycyjnej	 -259	491,58	 -11	057,89	 -56	688,49	 -2471,48	

Przepływy	pieniężne	netto	z	
działalności	finansowej	 0,00	 3	224	325,41	 0,00	 720	648,48	

Przepływy	pieniężne	netto,	razem	 2	912	309,63	 1	638	934,04	 636	222,75	 366	307,73	

Liczba	akcji	(w	szt.)	 1	085	655	 1	085	655	 1	085	655	 1	085	655	

Zysk	(strata)	na	jedną	akcję	zwykłą		 3,74	 -0,42	 0,82	 -0,09	

Wartość	księgowa	na	jedną	akcję	 6,90	 3,16	 1,50	 0,68	

	

Przeliczenia	kursu	 2021	 2020	

Kurs	euro	na	dzień	bilansowy	(31.12)	 4,5994	 4,6148	

Średni	kurs	euro	w	okresie	01.01	do	31.12	 4,5775	 4,4742	

	

	

	

	



3. Opis	organizacji	grupy	kapitałowej	
Emitent	nie	tworzy	grupy	kapitałowej.	
	

4. Wskazanie	 przyczyn	 niesporządzenia	 sprawozdań	 skonsolidowanych	 przez	
podmiot	 dominujący	 lub	 przyczyn	 zwolnienia	 z	 konsolidacji	 w	 odniesieniu	 do	
każdej	jednostki	zależnej	nieobjętej	konsolidacją	 	
Nie	dotyczy.	
	 	 	 	 	 	 	

5. Wybrane	 dane	 finansowe	 wszystkich	 jednostek	 zależnych	 emitenta	 nieobjętych	
konsolidacją	
Nie	dotyczy.	
	

6. Roczne	sprawozdanie	finansowe	
Sporządzone	zgodnie	z	obowiązującymi	zasadami	rachunkowości,	 zbadane	przez	 firmę	
audytorską,	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	i	standardami	zawodowymi.	
	

6.1. 	Wprowadzenie	do	sprawozdania	finansowego	

			W	spółce	nie	nastąpiła	zmiana	polityki	rachunkowości.		

Omówienie	przyjętych	metod	wyceny	aktywów	i	pasywów	(także	amortyzacji):	

1.	Wartości	niematerialne	i	prawne	

Na	wartości	niematerialne	i	prawne	składają	się	nabyte	przez	jednostkę,	zaliczane	do	aktywów	
trwałych,	prawa	majątkowe	nadające	 się	do	gospodarczego	wykorzystania,	 o	przewidywanym	
okresie	 ekonomicznej	 użyteczności	 dłuższym	niż	 rok,	 przeznaczone	 do	 używania	 na	 potrzeby	
jednostki,	a	w	szczególności:	

a)	autorskie	prawa	majątkowe,	prawa	pokrewne,	licencje,	koncesje,	

b)	prawa	do	wynalazków,	patentów,	znaków	towarowych,	wzorów	użytkowych	oraz	zdobniczych,	

c)	know-how.	

Wartości	niematerialne	 i	prawne	wyceniane	są	według	ceny	zakupu	 lub	kosztów	wytworzenia	
pomniejszone	o	odpisy	amortyzacyjne,	a	także	odpisy	z	tytułu	trwałej	utraty	wartości.	

Wartości	 niematerialne	 i	 prawne	 wykorzystywane	 przez	 Spółkę	 w	 działalności	 operacyjnej	
podlegają	amortyzacji	metodą	liniową	przez	okres	4	lat.	Amortyzacja	rozpoczyna	się	w	miesiącu	
następującym	po	miesiącu,	w	którym	nastąpiło	przekazanie	do	używania.	Wartości	niematerialne	
i	 prawne	 o	 jednostkowej	 wartości	 początkowej	 nie	 większej	 niż	 10.000	 zł,	 amortyzuje	 się	
jednorazowo.	

2.	Rzeczowe	aktywa	trwałe	

Rzeczowe	 aktywa	 trwałe	 są	 ujmowane	 według	 cen	 nabycia	 lub	 kosztów	 wytworzenia	
poniesionych	 na	 ich	 wytworzenie,	 rozbudowę	 bądź	 modernizację	 pomniejszone	 o	 dokonane	
odpisy	amortyzacyjne,	a	także	odpisy	z	tytułu	utraty	ich	wartości.	

Cena	 nabycia	 obejmuje	 kwotę	 wydatków	 poniesionych	 z	 tytułu	 nabycia,	 rozbudowy	 i/lub	
modernizacji	oraz	koszty	finansowania	zewnętrznego	do	momentu	oddania	aktywa	do	używania.	



Rzeczowe	aktywa	trwałe	amortyzowane	są	metodą	liniową.	Podstawowe	stawki	amortyzacyjne	
wynoszą:	

-	grunty	(w	tym	prawo	wieczystego	użytkowania	gruntów)	-	

-	budynki	40	lat	

-	maszyny	i	urządzenia	10	lat	

-	środki	transportu	5	lat	

-	pozostałe	rzeczowe	aktywa	trwałe	6	lat	

Wydatki	 poniesione	 na	 remonty,	 które	 powodują	 ulepszenie	 lub	 przedłużenie	 użytkowania	
środka	 trwałego	 podlegają	 kapitalizacji.	 W	 przeciwnym	 razie	 są	 ujmowane	 jako	 koszty	 w	
momencie	poniesienia.	

Amortyzacja	 rzeczowych	 aktywów	 trwałych	 rozpoczyna	 się	 w	 miesiącu	 następującym	 po	
miesiącu,	w	którym	nastąpiło	przekazanie	do	używania.	Rzeczowe	aktywa	trwałe	o	jednostkowej	
wartości	 początkowej	 nie	 większej	 niż	 10.000	 zł,	 amortyzuje	 się	 jednorazowo.	 W	 przypadku	
aktywa	 składającego	 się	 z	 kilku	 istotnych	 wartościowo	 części	 składowych,	 których	 okres	
ekonomicznej	 użyteczności	 jest	 różny	 spółka	 dokonuje	 odpisów	 amortyzacyjnych	 od	 tych	
poszczególnych	części	w	oparciu	o	ich	indywidualne	stawki	amortyzacyjne.	

Wydatki	ponoszone	na	wytworzenie	 rzeczowych	aktywów	trwałych	do	momentu	przyjęcia	do	
użytkowania	prezentowane	są	jako	środki	trwałe	w	budowie.	

3.	Umowy	leasingu	

Spółka	może	wykorzystywać	aktywa	trwałe	na	mocy	umów	leasingu	lub	umów	najmu.	Jeżeli	w	
wyniku	zawartych	umów	na	spółkę	przechodzą	zasadniczo	wszystkie	korzyści	oraz	ponosi	ona	
ryzyko	związane	z	użytkowaniem	danych	aktywów	umowy	te	są	uznawane	za	leasing	finansowy.	
Jeżeli	 na	 mocy	 zawartych	 umów	 większość	 korzyści	 i	 ryzyk	 związanych	 z	 danym	 środkiem	
trwałym	 spoczywa	 na	 leasingodawcy,	 stanowią	 one	 umowy	 leasingu	 operacyjnego.	 Opłaty	
dokonywane	w	ramach	takich	umów	ujmowane	są	bezpośrednio	w	rachunku	zysków	i	strat.	

4.	Zbycie	i	utrata	wartości	aktywów	trwałych	

W	przypadku	zbycia	aktywów	trwałych	zyski	i	straty	ustala	się	poprzez	porównanie	wpływów	ze	
zbycia	z	wartością	bilansową.	

Ewentualny	 odpis	 z	 tytułu	 utraty	 wartości	 znajduje	 odzwierciedlenie	 w	 księgach	 bieżącego	
okresu	i	obciąża	pozostałe	koszty	operacyjne,	jeżeli	dotyczy	niefinansowych	aktywów	trwałych	
lub	koszty	finansowe,	jeżeli	dotyczy	finansowych	aktywów	trwałych.	

5.	Zapasy	

Spółka	nie	prowadzi	magazynu	towarów.	

Spółka	odpisuje	w	koszty	wartości	materiałów	na	dzień	ich	zakupu.	

Produkty	 gotowe	 oraz	 produkty	w	 toku	 produkcji	wyceniane	 są	według	 kosztu	wytworzenia.	
Koszty	wytworzenia	obejmują	koszty	bezpośrednie	oraz	uzasadnioną	część	kosztów	pośrednich.	

	



6.	Należności	

Należności	handlowe	oraz	pozostałe	należności	prezentuje	się	według	kwoty	wymaganej	zapłaty	
przy	zachowaniu	zasady	ostrożności.	

7.	Środki	pieniężne	

Środki	pieniężne	to	środki	pieniężne	w	kasie	i	na	rachunkach	bankowych.	

8.	Kapitał	podstawowy,	kapitał	rezerwowy	i	kapitał	zapasowy	

Fundusze	(kapitały)	własne	wycenia	nie	rzadziej	niż	na	dzień	bilansowy	w	wartości	nominalnej,	
ujmując	je	w	księgach	rachunkowych	według	ich	rodzajów	i	zasad	określonych	przepisami	prawa,	
statutem	lub	umową.	

Udziały	 zalicza	 się	 do	 kapitału	 własnego.	 Kapitał	 zapasowy	 tworzony	 jest	 w	 wyniku	 decyzji	
udziałowców.	

9.	Zobowiązania	handlowe	

Zobowiązania	 handlowe	 wycenia	 się	 w	 kwocie	 wymaganej	 zapłaty	 z	 zachowaniem	 ostrożnej	
wyceny.	 Nie	 rzadziej	 niż	 na	 dzień	 bilansowy	 wycenia	 się	 wyrażone	 w	 walutach	 obcych	
zobowiązania	po	kursie	średnim	stosowanym	przez	Narodowy	Bank	Polski	dla	danej	waluty	obcej	
na	ten	dzień.	Różnice	kursowe	dotyczące	zobowiązań	wyrażonych	w	walutach	obcych	powstałe	
na	 dzień	 ich	 wyceny	 lub	 przy	 uregulowaniu	 zobowiązań	 w	 walutach	 obcych	 zalicza	 się	
odpowiednio	do	kosztów	lub	przychodów	finansowych.	

10.	Zobowiązania	z	tytułu	kredytów	i	pożyczek	

Zobowiązania	 z	 tytułu	 kredytów	 i	 pożyczek	 ujmuje	 się	 w	 wysokości	 ceny	 nabycia	 przy	
zastosowaniu	 efektywnej	 stopy	 procentowej.	 Kredyty	 i	 pożyczki	 zalicza	 się	 do	 zobowiązań	
krótkoterminowych,	 chyba	 że	 Spółka	 posiada	 bezwarunkowe	 prawo	 do	 odroczenia	 spłaty	
zobowiązania	o	co	najmniej	12	miesięcy	od	dnia	bilansowego.	Zobowiązania	z	tytułu	kredytu	w	
rachunku	bieżącym	prezentowane	są	w	zobowiązaniach	krótkoterminowych.	

11.	Podatek	dochodowy	

Podatek	dochodowy	prezentowany	w	rachunku	zysków	i	strat	obejmuje	podatek	bieżący.	Podatek	
ujmuje	się	w	rachunku	zysków	i	strat.	

Bieżące	obciążenie	z	tytułu	podatku	dochodowego	jest	obliczane	na	podstawie	obowiązujących	
przepisów	podatkowych.	W	sprawach	wątpliwych	spółka	wykorzystuje	dostępne	orzecznictwo	
sądów	administracyjnych,	a	także	interpretacje	Dyrektora	Krajowej	Informacji	Podatkowej.	

Bieżące	 obciążenie	 podatkowe	 jest	 obliczane	 na	 podstawie	 wyniku	 podatkowego	 (podstawy	
opodatkowania)	 danego	 okresu	 sprawozdawczego.	 Podstawa	 opodatkowania	 różni	 się	 od	
księgowego	zysku/straty	netto	w	związku	z	występowaniem	przychodów	przejściowo	lub	stale	
nie	 podlegających	 opodatkowaniu	 i	 kosztów	 przejściowo	 lub	 stale	 niestanowiących	 kosztów	
uzyskania	przychodów.	

Obciążenia	podatkowe	są	wyliczane	w	oparciu	o	stawki	podatkowe	obowiązujące	w	danym	roku	
obrotowym.	

	



12.	Wynagrodzenia	

Wynagrodzenia	obejmują	kwoty	należne	lub	wypłacone	pracownikom,	w	związku	ze	świadczoną	
na	rzecz	spółki	pracą.	Wynagrodzenie	wypłacane	po	okresie	zatrudnienia,	takie	jak	ekwiwalent	
za	urlop	oraz	odprawa	z	tytułu	przepracowanego	okresu	(w	przypadku	zwolnienia	pracownika	z	
obowiązku	świadczenia	pracy),	ujmowane	są	w	miesiącu,	w	którym	spółka	dokonała	wypłaty.	

13.Usługi	obce	

Usługi	obce	obejmują	kwoty	pozostające	w	związku	ze	świadczeniem	usług	na	rzecz	spółki	przez	
podmioty	zewnętrzne.	

14.	Podatki	i	opłaty	

Do	podatków	i	opłat	Spółka	zalicza	podatek	od	czynności	cywilnoprawnych	oraz	niepodlegający	
odliczeniu	podatek	od	towarów	i	usług.	

15.	Rezerwy	

Rezerwy	są	tworzone	w	sytuacji	gdy	Spółka	ma	obowiązek	prawny.	

Spółka	nie	tworzy	rezerw	na	przyszłe	straty	z	tytułu	działalności	operacyjnej.	

16.	Ujmowanie	przychodów	ze	sprzedaży	

Przychody	 ze	 sprzedaży	 wykazuje	 się	 w	 wartości	 otrzymanej	 lub	 należnej	 zapłaty	 z	 tytułu	
sprzedaży	 usług	 po	 odjęciu	 podatku	 VAT,	 opustów	 i	 rabatów.	 Przychody	 ze	 sprzedaży	 usług	
ujmuje	się	w	okresie,	w	którym	usługi	były	świadczone.	

17.	Pozostałe	koszty	i	przychody	operacyjne	

Do	pozycji	pozostałych	kosztów	i	przychodów	operacyjnych	spółka	zalicza	koszty	 i	przychody,	
związane	z	działalnością	operacyjną,	które	nie	mogą	zostać	zaklasyfikowane	do	innych	pozycji.	

18.	Przychody	z	tytułu	odsetek	

Przychody	 z	 tytułu	 odsetek	 ujmuje	 się	 proporcjonalnie	 do	 upływu	 czasu	 z	 uwzględnieniem	
zaangażowanej	kwoty	kapitału	oraz	efektywnej	stopy	procentowej	przez	okres	zapadalności.	

19.	Waluty	obce	

Walutą	 funkcjonalną	 spółki	 jest	 PLN.	 Transakcje	 przeprowadzone	 w	 walucie	 innej	 niż	
funkcjonalna	 wykazuje	 się	 po	 kursie	 faktycznie	 zastosowanym.	 Jeżeli	 kurs	 faktycznie	
zastosowany	 nie	 może	 zostać	 ustalony	 wówczas	 spółka	 stosuje	 kurs	 średni	 NBP.	 W	 wyniku	
przeliczenia	składników	aktywów	i	pasywów	monetarnych,	wyrażonych	w	walutach	obcych	oraz	
zapłaty	 należności	 i	 zobowiązań	 powstają	 różnice	 kursowe.	 Dodatnie	 różnice	 kursowe	
prezentowane	są	w	przychodach	finansowych	zaś	ujemne	różnice	prezentowane	są	w	kosztach	
finansowych.	

Ustalenia	wyniku	finansowego:		

Zgodnie	 z	 art.	 42	 ust.1	 Ustawy	 na	 wynik	 finansowy	 Spółki	 składa	 się̨:	
•	 wyniku	 działalności	 operacyjnej	 Spółki,	 w	 tym	 z	 tytułu	 pozostałych	 przychodów	 i	 kosztów	
operacyjnych,	
•	wynik	z	operacji	finansowych,		



•	 obowiązkowe	 obciążenia	 wyniku	 finansowego	 z	 tytułu	 podatku	 dochodowego	 od	 osób	
prawnych	i	płatności	z	nim	zrównanych		
	
Przychody	i	koszty	rozpoznawane	są	według	zasady	memoriału,	tj.	w	roku	obrotowym,	którego	
dotyczą,̨	 niezależnie	 od	 daty	 otrzymania	 lub	 dokonania	 płatności.	
	
Spółka	 prowadzi	 ewidencję	 kosztów	 w	 układzie	 rodzajowym	 oraz	 kalkulacyjnym.	 Sporządza	
rachunek	zysków	i	strat	w	wariancie	porównawczym.		
	
Ewidencja	 kosztów	 w	 układzie	 rodzajowym	 prowadzona	 jest	 na	 kontach	 zespołu	 4	 „Koszty	
według	rodzajów	i	ich	rozliczanie”	z	podziałem	na	pozycje:	
	
•amortyzacja,	
•	zużycie	materiałów	i	energii,		
•	usługi	obce,	
•	wynagrodzenia,	
•	ubezpieczenia	społeczne	i	inne	świadczenia,	
•	podatki	i	opłaty,	
•	pozostałe	koszty	proste,	
	
Konta	 kosztów	 korygowane	 są	 poprzez	 zmianę̨	 stanu	 produktów.	 Pozostałe	 przychody	
operacyjne	obejmują:̨	
	
•	przychody	ze	zbycia	niefinansowych	aktywów	trwałych,	
•	otrzymane	odszkodowania,	
•	odwrócenie	odpisów	aktualizujących	wartość́	aktywów	niefinansowych,		
•	inne.		

Pozostałe	koszty	operacyjne	obejmują:̨	
•	wartość́	sprzedanych	niefinansowych	aktywów	trwałych,	
•	wartość́	netto	zlikwidowanych	aktywów	trwałych,	
•	odpisane	należności	przedawnione	i	umorzone,	
•	darowizny	przekazane,	
•	kary	i	grzywny	zapłacone,	
•	niedobory	inwentaryzacyjne,	
•	odpis	aktualizujący	wartość́	aktywów	niefinansowych,	
•	koszty	odszkodowania,	
•	inne.	

	
Wynik	z	operacji	finansowych	powstaje	z	różnicy	pomiędzy	przychodami	finansowymi	a	kosztami	
finansowymi,	 z	 wyjątkiem	 odsetek,	 prowizji	 oraz	 dodatnich	 i	 ujemnych	 różnic	 kursowych	 –	
mających	wpływ	na	ustalenie	kosztu	wytworzenia	produktów	i	usług	oraz	środków	trwałych	(w	
przypadkach	wynikających	z	postanowień́	art.	28	ust.4	i	ust.8	pkt	2	Ustawy	o	rachunkowości).	

	
Przychody	finansowe	obejmują:̨	
•	otrzymane	odsetki,	
•	dodatnie	różnice	kursowe,	



•	inne	przychody	finansowe.	
	

Koszty	finansowe	obejmują:̨	
•	odsetki	zapłacone,	
•	ujemne	różnice	kursowe,	
•	inne	koszty	finansowe.	
	

Podatek	dochodowy	obejmuje:	
	
podatek	 dochodowy	 stanowiący	 bieżące	 obciążenia	 podatkowe	 powstałe	 w	 danym	 okresie,	
różnicę	między	 stanem	rezerw	oraz	 aktywów	z	 tytułu	odroczonego	podatku	dochodowego	na	
koniec	i	początek	okresu.	Ustalony	w	powyższy	sposób	wynik	finansowy	netto	prezentowany	jest	
w	sprawozdaniu	finansowym	w	wariancie	porównawczym	rachunku	zysków	i	strat.		
	

Sporządzenie	sprawozdania	finansowego:		

Spółka	prowadzi	księgi	 rachunkowe	zgodnie	z	ustawą	z	29	września	1994	r.	o	rachunkowości	
(Dz.U.	 z	 2019	 r.	 poz.	 351	 ze	 zm.).	W	 sprawach	 nie	 uregulowanych	 w	 ustawie	 spółka	 stosuje	
Krajowe	 Standardy	 Rachunkowości,	 a	 w	 przypadku	 ich	 braku	 Międzynarodowe	 Standardy	
Rachunkowości.	 Opisane	 zasady	 (politykę̨)	 rachunkowości,	 spółka	 stosuje	w	 sposób	 ciągły,	 w	
ramach	zasady	istotności.		
	

Spółka	przyjęła	rok	obrotowy	jako	rok	kalendarzowy.	W	związku	z	tym	spółka	sporządza	bilans	
oraz	 rachunek	 zysków	 i	 strat	 na	 dzień́	 31	 grudnia.	 Rok	 podatkowy	 jest	 tożsamy	 z	 rokiem	
obrotowym.	 W	 ramach	 obowiązków	 sprawozdawczych	 spółka	 sporządza:	 bilans;	 rachunek	
zysków	i	strat	w	wariancie	porównawczym;	informacji	dodatkowej,	obejmującej	wprowadzenie	
do	 sprawozdania	 finansowego	oraz	dodatkowe	 informacje	 i	 objaśnienia;	 zestawienie	 zmian	w	
kapitale	własnym	oraz	rachunku	przepływów	pieniężnych.	

	 	



6.2. Bilans		

Wyszczególnienie  Stan na 31.12.2021   Stan na 31.12.2020  
     
     
     
  AKTYWA   

A.  AKTYWA TRWAŁE                   147 289,39                                    -       
I.  Wartości niematerialne i prawne                                  -                                      -       
1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych   
2.  Wartość firmy   
3.  Inne wartości niematerialne i prawne   
4.  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   
II.  Rzeczowe aktywa trwałe                   118 131,39                                    -       
1.  Środki trwałe                   114 234,06                                    -       

 a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)   
 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   
 c) urządzenia techniczne i maszyny                   114 234,06      
 d) środki transportu   
 e) inne środki trwałe   

2. Środki trwałe w budowie                       3 897,33      
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                  -                                      -       

 1.  Od jednostek powiązanych   
 2.  Od pozostałych jendostek   

III.  Należności długoterminowe                                  -                                      -       
1.  Od jednostek powiązanych   
2.  Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  
3.  Od pozostałych jednostek   
IV.  Inwestycje długoterminowe                                  -                                      -       
1.  Nieruchomości   
2.  Wartości niematerialne i prawne   
3.  Długoterminowe aktywa finansowe                                  -                                      -       

 a) w jednostkach powiązanych                                  -                                      -       
     - udziały lub akcje   
     - inne papiery wartościowe   
     - udzielone pożyczki   
     - inne długoterminowe aktywa finansowe   
 b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w 

kapitale 
                                 -                                      -       

     - udziały lub akcje   
     - inne papiery wartościowe   
     - udzielone pożyczki   
     - inne długoterminowe aktywa finansowe   
 c) w pozostałych jednostkach                                  -                                      -       
     - udziały lub akcje   
     - inne papiery wartościowe   
     - udzielone pożyczki   
     - inne długoterminowe aktywa finansowe   

4. Inne inwestycje Długoterminowe   
V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                     29 158,00                                    -       
1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                     29 158,00      
2.  Inne rozliczenia międzyokresowe   

     
Wyszczególnienie  Stan na 31.12.2021   Stan na 31.12.2020  

     
     

B.  AKTYWA OBROTOWE                9 126 069,60                  3 565 616,05     
I.  Zapasy                2 922 875,02                  1 861 182,45     
1.  Materiały   
2.  Półprodukty i produkty w toku                2 919 720,71                  1 861 182,45     
3.  Produkty gotowe   
4.  Towary   
5.  Zaliczki na dostawy                       3 154,31      
II.  Należności krótkoterminowe                1 559 682,37                       45 003,57     
1.  Należności od jednostek powiązanych                                  -                                      -       

 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                  -                                      -       
     - do 12 miesięcy   
     - powyżej 12 miesięcy   
 b) inne   

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale 

                                 -                         33 796,88     

 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                  -                         33 796,88     
     - do 12 miesięcy                    33 796,88     
     - powyżej 12 miesięcy   
 b) inne   

3. Należności od pozostałych jednostek                1 559 682,37                       11 206,69     
 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                1 268 662,86                         2 477,69     



     - do 12 miesięcy                1 268 662,86                         2 477,69     
     - powyżej 12 miesięcy   
 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 

innych świadczeń 
                  271 316,00                         2 929,00     

 c) inne                     19 703,51                         5 800,00     
 d) dochodzone na drodze sądowej   

III.  Inwestycje krótkoterminowe                4 569 830,66                  1 657 521,03     
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                4 569 830,66                  1 657 521,03     

 a) w jednostkach powiązanych                                  -                                      -       
    - udziały lub akcje   
    - inne papiery wartościowe    
    - udzielone pożyczki   
    - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   
 b) w pozostałych jednostkach                                  -                                      -       
    - udziały lub akcje   
    - inne papiery wartościowe    
    - udzielone pożyczki   
    - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   
 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                4 569 830,66                  1 657 521,03     
    - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                4 569 830,66                  1 657 521,03     
    - inne środki pieniężne   
    - inne aktywa pieniężne   

2. Inne inwestycje krótkoterminowe   
IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                     73 681,55                         1 909,00     
C.  NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY   
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE   
AKTYWA RAZEM:                9 273 358,99                  3 565 616,05     

	

Wyszczególnienie  Stan na 31.12.2021   Stan na 31.12.2020  
     
     
  PASYWA   

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY                8 101 406,43                  3 429 441,22     
I.     Kapitał (fundusz) podstawowy                   108 565,50                     108 565,50     
II.   Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                3 777 001,91                  3 777 001,91     
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)  
III.    Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:   
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej   
IV.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:   
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki   
- na udziały (akcje) własne   
V.  Zysk (strata) z lat ubiegłych -                 456 126,19      
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego                4 671 965,21     -               456 126,19     
VII.   Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)   
B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.                1 171 952,56                     136 174,83     
I.   Rezerwy na zobowiązania                     41 471,00                                    -       
 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                            71,00      
 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                  -                                      -       
      - długoterminowa   
      - krótkoterminowa   
 3. Pozostałe rezerwy                     41 400,00                                    -       
      - długoterminowa   
      - krótkoterminowa                     41 400,00      

II. Zobowiązania długoterminowe                                  -                                      -       
 1.  Wobec jednostek powiązanych   
 2.  Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  
 3.  Wobec pozostałych jednostek                                  -                                      -       
  a) kredyty i pożyczki   
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   
  c) inne zobowiązania finansowe   
  d) zobowiązania wekslowe   
  e) inne   

III. Zobowiązania krótkoterminowe                1 130 481,56                     136 174,83     
 1.  Wobec jednostek powiązanych                                  -                                      -       
  a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                  -                                      -       
       - do 12 miesięcy   
       - powyżej 12 miesięcy   
  b)  inne   
 2.   Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 

kapitale 
                                 -                                      -       

  a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                  -                                      -       
       - do 12 miesięcy   
       - powyżej 12 miesięcy   
  b)  inne   
 3.   Wobec pozostałych jednostek                1 130 481,56                     136 174,83     



  a)  kredyty i pożyczki                      5 000,00     
  b)  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   
  c)  inne zobowiązania finansowe   
  d)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                   585 405,37                       38 873,10     
       - do 12 miesięcy                   585 405,37                       38 873,10     
       - powyżej 12 miesięcy   
  e) zaliczki otrzymane na dostawy   
  f)  zobowiązania wekslowe   
  g)  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń                   419 588,89                       29 909,73     
  h)  z tytułu wynagrodzeń                   125 487,30                       62 392,00     
  i)  inne   
 4. Fundusze specjalne   

IV.  Rozliczenia międzyokresowe                                  -                                      -       
 1.  Ujemna wartość firmy   
 2.  Inne rozliczenia międzyokresowe                                  -                                      -       

   - długoterminowe   
   - krótkoterminowe   
PASYWA RAZEM:                9 273 358,99                  3 565 616,05     

	

6.3. Rachunek	zysków	i	strat	

Wyszczególnienie Od 01.01.2021 do 
31.12.2021 

Od 01.01.2020 do 
31.12.2020 

      
      

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,   13 070 051,16            458 216,57     

  w tym: od jednostek powiązanych   

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   13 800 126,08            458 216,57     

 II.  Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 
zmniejszenie - wartość ujemna) 

-      730 074,92      

 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   

 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   

B. Koszty działalności operacyjnej     7 864 181,71            931 606,36     

 I. Amortyzacja        141 360,19              11 057,89     

 II.  Zużycie materiałów i energii          73 890,34              19 301,96     

 III. Usługi obce      6 800 633,89            565 720,34     

 IV. Podatki i opłaty, w tym:           17 385,84              24 525,50     

   - podatek akcyzowy   

 V. Wynagrodzenia        738 534,12            254 075,68     

 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia          80 819,04              51 978,05     

 VII. Pozostałe koszty rodzajowe          11 558,29                4 946,94     

 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   

C. Wynik ze sprzedaży (A-B)     5 205 869,45     -      473 389,79     

D. Pozostałe przychody operacyjne            7 059,45              19 505,77     

 I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                        -       

 II.  Dotacje    

 III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   

 IV. Inne przychody operacyjne            7 059,45              19 505,77     

E. Pozostałe koszty operacyjne            2 097,45                   101,02     

 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                        -       

 II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                        -       

 III. Inne koszty operacyjne            2 097,45                   101,02     

F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)     5 210 831,45     -      453 985,04     

G. Przychody finansowe                       -                             -       

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

   a) od jednostek powiązanych, w tym:                        -       

  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                        -       

  b) od jednostek pozostałych, w tym:                        -       

  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                        -       



 II. Odsetki, w tym:                        -       

   - od jednostek powiązanych                        -       

 III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                        -       

  - w jednostkach powiązanych                        -       

 IV. Aktualizacja wartości inwestycji                        -       

 V. Inne                         -       

H. Koszty finansowe         232 360,24                2 141,15     

 I. Odsetki, w tym:               113,93                1 456,10     

   - dla jednostek powiązanych             1 385,26     

 II.  Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:   

  - w jednostkach powiązanych   

 III. Aktualizacja wartości inwestycji   

 IV. Inne         232 246,31                   685,05     

I. Wynik brutto (I+/-J)      4 978 471,21     -      456 126,19     

J. Podatek dochodowy        306 506,00      

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   

L. Wynik netto (K-L-M)     4 671 965,21     -      456 126,19     

	

6.4. Zestawienie	zmian	w	kapitale	własnym	

Wyszczególnienie  Stan na 31.12.2021   Stan na 31.12.2020  
   
   

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) 3 429 441,22 584 442,00 
   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   
   b) korekty błędów podstawowych   
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 3 429 441,22 584 442,00 
   1. Kapitał podstawowy na początek okresu 108 565,50 79 000,00 
      1.1. Zmiany kapitału podstawowego 0,00 29 565,50 
         a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 29 565,50 
            - wydania udziałów (emisji akcji)  29 565,50 
            - inne   
         b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 
            - umorzenia udziałów (akcji)   
            - inne   
      1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 108 565,50 108 565,50 
   2. Kapitał zapasowy na początek okresu 3 777 001,91 1 098 500,00 
      2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0,00 2 678 501,91 
         a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 3 286 689,91 
            - emisji akcji powyżej wartości nominalnej  3 286 689,91 
            - podziału zysku (ustawowo)   
            - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)   
            - inne   
         b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 -608 188,00 
            - pokrycia straty  -593 058,00 
            - inne  -15 130,00 
      2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3 777 001,91 3 777 001,91 
   3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu   
      3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 
         a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 
            - …   
         b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 
            - zbycia środków trwałych   
            - …   
      3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 
   4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu   
      4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0,00 0,00 
         a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 
            - …   
         b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 
            - …   



      4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 
   5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu   
      5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 
         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   
         b) korekty błędów podstawowych   
      5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 
         a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 
            - podziału zysku z lat ubiegłych   
            - …   
         b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 
            - …   
      5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 
      5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -456 126,19 -699 275,04 
         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   
         b) korekty błędów podstawowych   
      5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -456 126,19 -699 275,04 
         a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 
            - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia   
            - …   
         b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 699 275,04 
            - …  699 275,04 
      5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -456 126,19 0,00 
      5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -456 126,19 0,00 
   6. Wynik netto 4 671 965,21 -456 126,19 
   a) zysk netto 4 671 965,21  
   b) strata netto  -456 126,19 
   c) odpisy z zysku   
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 8 101 406,43 3 429 441,22 
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 
straty) 

8 101 406,43 3 429 441,22 

	

	 	



6.5. 	Rachunek	przepływów	pieniężnych	

Wyszczególnienie  Od 01.01.2021 do 
31.12.2021 

Od 01.01.2020 do 
31.12.2020 

      

      

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ   
I. Zysk (strata) netto  4 671 965,21 -456 126,19 

II. Korekty razem  -1 500 164,00 -1 118 207,29 

 1. Amortyzacja  141 360,19 11 057,89 

 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych   

 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   

 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   

 5. Zmiana stanu rezerw 41 471,00  

 6. Zmiana stanu zapasów -1 061 692,57 -1 185 586,14 

 7. Zmiana stanu należności -1 514 678,80 -23 401,27 

 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów 

999 306,73 81 631,23 

 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -100 930,55 -1 909,00 

 10. Inne korekty  -5 000,00  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II) 3 171 801,21 -1 574 333,48 

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ   
I. Wpływy  0,00 0,00 

 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 
 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 

prawne 
  

 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 

  a) w jednostkach powiązanych   

  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 
  -zbycie aktywów finansowych   

  - dywidendy i udziały w zyskach   

  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   

  - odsetki    

  - inne wpływy z aktywów finansowych   

 4. Inne wpływy inwestycyjne   

II. Wydatki  259 491,58 11 057,89 

 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

259 491,58 11 057,89 

 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   
 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 

  a) w jednostkach powiązanych   

  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 
  - nabycie aktywów finansowych   

  - udzielone pożyczki długoterminowe   

 4. Inne wydatki inwestycyjne   

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -259 491,58 -11 057,89 

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ   
I. Wpływy  0,00 3 352 125,41 

 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych 
 2. Kredyty i pożyczki  51 000,00 

 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych   

 4. Inne wpływy finansowe   

II. Wydatki  0,00 127 800,00 

 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych   

 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włascicieli   

 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku   
 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 127 800,00 

 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   

 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych   

 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   

 8. Odsetki    

 9. Inne wydatki finansowe   



III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0,00 3 224 325,41 

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 912 309,63 1 638 934,04 

E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM 2 912 309,63 1 638 934,04 

 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 657 521,03 18 586,99 

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM 4 569 830,66 1 657 521,03 

 - o ograniczonej możliwości dysponowania   

	

	

	 	



6.6. 	Dodatkowe	informacje	i	objaśnienia	
	

Część	1	

1. Szczegółowy	 zakres	 zmian	 wartości	 grup	 rodzajowych	 środków	 trwałych,	 wartości	
niematerialnych	 i	prawnych	 oraz	 inwestycji	 długoterminowych,	 zawierający	 stan	 tych	
aktywów	 na	 początek	 roku	 obrotowego,	 zwiększenia	 i	 zmniejszenia	 z	 tytułu:	 aktualizacji	
wartości,	 nabycia,	 rozchodu,	 przemieszczenia	 wewnętrznego	 oraz	 stan	 końcowy,	 a	 dla	
majątku	amortyzowanego	–	podobne	przedstawienie	stanów	i	tytułów	zmian	dotychczasowej	
amortyzacji	lub	umorzenia:	

	
a)	środki	trwałe	–	wartość	początkowa:																																																						

Wyszczególnienie		
wg	pozycji	bilansowych	

Wartość	
początkowa	na	
początek	roku	
obrotowego	

Zwiększenia	 z	
tytułu:	
-	nabycia	
-	aktualizacji	
-	przemieszczenia		
	-	inne	

Zmniejszenia	 z	
tytułu:	
-	sprzedaży	
-	aktualizacji	
-	przemieszczenia	
-	inne	

Wartość	
początkowa	na	
koniec	roku	
obrotowego	

Środki	trwałe	 11.057,89	 255.594,25	 0,00	 266.652,14	
z	tego:	 	 	 	 	
Gr.	1	–	grunty	i	prawa	
użytkowania	gruntów	

	 	 	 	

Gr.	2	-	budynki	i	budowle	 	 	 	 	
Gr.	 3	 –	 kotły	 i	 maszyny	
energetyczne	

	 	 	 	

Gr.	 4	 -	 maszyny	 ogólnego	
stosowania	

0,00	 253.603,2	 0,00	 256.603,20	

Gr.	5	-	maszyny	specjalistyczne	 	 	 	 	
Gr.	6	–	urządzenia	techniczne	 	 	 	 	
Gr.	7	-	środki	transportu	 	 	 	 	
Gr.	8	-	pozostałe	środki	trwałe	 11.057,89	 1.991,02	 	 13.048,94	
Środki	trwałe	w	budowie	 0,00	 3.897,33	 0,00	 3.897,33	
z	tego:	 	 	 	 	

	
b)	umorzenie	środków	trwałych:																			

Wyszczególnienie		
wg	pozycji	bilansowych	
	

Umorzenie	na	
początek	roku	
obrotowego	

Zwiększenia	 z	
tytułu	:	
-	umorzeń	
-	aktualizacji	
-	przemieszczenia	
-	pozostałych	

Zmniejszenia	 z	
tytułu:	
-	sprzedaży	
-	aktualizacji	
-	przemieszczenia	
-	inne	

Umorzenie	 na	
koniec	 roku	
obrotowego	

Umorzenie	środków	trwałych		 11.057,89	 141.360,19	 0,00	 152.418,08	
z	tego:	 	 	 	 	
Gr.	1	–	grunty	 	 	 	 	
Gr.	2	-	budynki	i	budowle	 	 	 	 	
Gr.	 3	 –	 kotły	 i	 maszyny	
energetyczne	

	 	 	 	

Gr.	 4	 -	 maszyny	 ogólnego	
stosowania	

0,00	 139.369,14	 0,00	 139.369,14	

Gr.	5	-	maszyny	specjalistyczne	 	 	 	 	



Gr.	6	–	urządzenia	techniczne	 	 	 	 	
Gr.	7	-	środki	transportu	 	 	 	 	
Gr.	8	-	pozostałe	środki	trwałe	 11.057,89	 1.991,02	 0,00	 11.057,89	

	
	
	
	
	
c)	wartości	niematerialne	i	prawne	–	wartość	początkowa:																	

Wyszczególnienie		
wg	pozycji	bilansowych	

Wartość	
początkowa	na	
początek	roku	
obrotowego	

Zwiększenia	 z	
tytułu:	
-	nabycia	
-	aktualizacji	
-	przemieszczenia		
	-	inne	

Zmniejszenia	 z	
tytułu:	
-	sprzedaży	
-	aktualizacji	
-	przemieszczenia	
-	inne	

Wartość	
początkowa	na	
koniec	roku	
obrotowego	

Wartości	niematerialne	i	prawne:	 3.690,00	 0,00	 0,00	 3.690,00	
z	tego:	 	 	 	 	
1.Inne		WNiP	 3.690,00	 	 	 3.690,00	

	
d)	umorzenia	wartości	niematerialnych	i	prawnych:																									

Wyszczególnienie		
wg	pozycji	bilansowych	
	

Umorzenie	na	
początek	roku	
obrotowego	

Zwiększenia	 z	
tytułu	:	
-	umorzeń	
-	aktualizacji	
-	przemieszczenia	
-	pozostałych	

Zmniejszenia	 z	
tytułu:	
-	sprzedaży	
-	aktualizacji	
-	przemieszczenia	
-	inne	

Umorzenie	 na	
koniec	 roku	
obrotowego	

Umorzenie	WNiP:	 3.690,00	 0,00	 0,00	 3.690,00	
z	tego:	 	 	 	 	
1.Inne		WNiP	 3.690,00	 	 	 3.690,00	

	
e)	długoterminowe	aktywa	(inwestycje)	finansowe:																																																																																								

Wartość	początkowa	na	początek	
roku	obrotowego	

Wartość	
początkowa	na	
początek	roku	
obrotowego	

Zwiększenia	 z	
tytułu:	
-	nabycia	
-	aktualizacji	
-	przemieszczenia		
	-	inne	

Zmniejszenia	 z	
tytułu:	
-	sprzedaży	
-	aktualizacji	
-	przemieszczenia	
-	inne	

Wartość	
początkowa	na	
koniec	roku	
obrotowego	

Długoterminowe	aktywa	
finansowe	 0.00	 0,00	 0,00	 0,00	

	 	 	 	 	

2. Kwota	dokonanych	w	 trakcie	 roku	obrotowego	odpisów	aktualizujących	wartość	aktywów	
trwałych	odrębnie	dla	długoterminowych	aktywów	niefinansowych	oraz	długoterminowych	
aktywów	finansowych:		Nie	wystąpiły.	

3. Kwota	 kosztów	 zakończonych	 prac	 rozwojowych	 oraz	 kwota	 wartości	 firmy,	 a	 także	
wyjaśnienie	okresu	ich	odpisywania	określonego	odpowiednio	w	art.	33	ust.	3	oraz	art.	44b	
ust.	10:	
Nie	wystąpiły.	

4. Wartość	gruntów	użytkowanych	wieczyście:	
Nie	dotyczy.	

5. Wartość	nieamortyzowanych	lub	nieumarzanych	przez	jednostkę	środków	trwałych,	używanych	
na	podstawie	umów	najmu,	dzierżawy,	innych	umów	(leasingu):	Nie	wystąpiły.	



6. Liczba	 oraz	 wartość	 posiadanych	 papierów	 wartościowych	 lub	 praw,	 w	 tym	 świadectw	
udziałowych,	zamiennych	dłużnych	papierów	wartościowych,	warrantów	i	opcji,	ze	wskazaniem	
praw,	jakie	przyznają:	
Nie	wystąpiły.	

	

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

Wyszczególnienie	odpisów	
Wartość	na	
początek	
roku	

Zwiększeni
a	

Zmniejszeni
a:	
-	
rozwiązanie	
-
wykorzysta
nie	

Wartość	na	
koniec	
roku	

Odpisy	aktualizujące	należności	razem:	 202.731,0
3	

	 	 202.731,0
3	

z	tego:	 	 	 	 	
-	 należności	 przeterminowane	 lub	 o	 znacznym	 stopniu	
nieściągalności	

202.731,0
3	 	 	 202.731,0

3	

	

	

	

8. Dane	 o	 strukturze	 własności	 kapitału	 podstawowego	 oraz	 liczbie	 i	 wartości	 nominalnej	
subskrybowanych	akcji,	w	tym	uprzywilejowanych:	

Wyszczególnienie	 akcjonariuszy,	 udziałowców	 lub	 innych	
grup	właścicieli	 Ilość	udziałów	

Wartość	
jednego	
udziału	

Wartość	
kapitału	

Wartość	kapitału	podstawowego	razem:	 	 	 108.565,50	
z	tego:	 	 	 	
Lucjan	Mikociak	 261.190	 0,10	 26.119,00	
Movie	Games	S.A.	 109.305	 0,10	 10.930,50	
Anna	Rutkowska	 124.065	 0,10	 12.406,50	
Joanna	Tynor	 133.082	 0,10	 13.308,20	
Pozostali	 458.013	 0,10	 45.801,30	

	
9. Stan	na	początek	roku	obrotowego,	zwiększenia	i	wykorzystanie	oraz	stan	końcowy	kapitałów	

(funduszy)	 zapasowych,	 rezerwowych	 oraz	 kapitału	 (funduszu)	 z	 aktualizacji	 wyceny,	 o	 ile	
jednostka	nie	sporządza	zestawienia	zmian	w	kapitale	(funduszu)	własnym:	Zamieszczono	w	
zestawieniu	zmian	w	kapitale.		
	

10. Propozycje	co	do	sposobu	podziału	zysku	lub	pokrycia	straty	za	rok	obrotowy:	
Zysk	netto	za	rok	obrotowy	w	kwocie:	4.671.965,21	zł	zostanie	przeznaczony	na	pokrycie	strat	z	
lat	ubiegłych	oraz	zasilenie	kapitału	zapasowego.	

11. Dane	o	stanie	rezerw	według	celów	ich	utworzenia	na	początek	roku	obrotowego,	zwiększeniach,	
wykorzystaniu,	rozwiązaniu	i	stanie	końcowym:		

Wyszczególnienie	
rezerw	

Wartość	 na	
początek	roku	

Zwiększenia	 Zmniejszenia:	
-	rozwiązanie	

Wartość	 na	
koniec	roku	



-wykorzystanie	
Rezerwa	na	koszty	
sprzedaży	

0,00	 2.757.341,27	 2.715.941,27	 41.400,00	

Rezerwa	na	
odroczony	podatek	

0,00	 3.820,00	 3.749,00	 71,00	

	
12. Podział	zobowiązań	długoterminowych	według	pozycji	bilansu	o	pozostałym	od	dnia	bilansowego	

przewidywanym	umową	okresie	spłaty:		Nie	wystąpiły.	
	
13. Łączną	kwotę	zobowiązań	zabezpieczonych	na	majątku	jednostki	ze	wskazaniem	charakteru	i	

formy	tych	zabezpieczeń:	Nie	wystąpiły.	
	

14. Wykaz	istotnych	pozycji	czynnych	i	biernych	rozliczeń	międzyokresowych,	w	tym	kwotę	czynnych	
rozliczeń	 międzyokresowych	 kosztów	 stanowiących	 różnicę	 między	 wartością	 otrzymanych	
finansowych	składników	aktywów	a	zobowiązaniem	zapłaty	za	nie:	Nie	wystąpiły.	

	

15. W	przypadku	gdy	składnik	aktywów	lub	pasywów	jest	wykazywany	w	więcej	niż	jednej	pozycji	
bilansu,	jego	powiązanie	między	tymi	pozycjami;	dotyczy	to	w	szczególności	podziału	należności	
i	zobowiązań	na	część	długoterminową	i	krótkoterminową:	Nie	wystąpiły.	
	

16. Łączna	kwota	zobowiązań	warunkowych,	w	tym	również	udzielonych	przez	jednostkę	gwarancji	
i	poręczeń,	 także	 wekslowych,	 niewykazanych	 w	 bilansie,	 ze	 wskazaniem	 zobowiązań	
zabezpieczonych	 na	 majątku	 jednostki	 oraz	 charakteru	 i	 formy	 tych	 zabezpieczeń;	 odrębnie	
należy	 wykazać	 informacje	 dotyczące	 zobowiązań	 warunkowych	 w	 zakresie	 emerytur	 i	
podobnych	świadczeń	oraz	wobec	jednostek	powiązanych	lub	stowarzyszonych:		Nie	wystąpiły.	

17. W	przypadku	gdy	składniki	aktywów	niebędące	instrumentami	finansowymi	są	wyceniane	
według	wartości	godziwej:		Nie	wystąpiły.	

18. Środki	pieniężne	zgromadzone	na	rachunku	VAT:	16.490,30	zł.	
	

	
	
Część	2	

1. Struktura	 rzeczowa	 (rodzaje	 działalności)	 i	 terytorialna	 (rynki	 geograficzne)	 przychodów	
netto	ze	sprzedaży	towarów	i	produktów,	w	zakresie,	w	jakim	te	rodzaje	i	rynki	istotnie	różnią	
się	od	siebie,	z	uwzględnieniem	zasad	organizacji	sprzedaży	produktów	i	świadczenia	usług:	

Pozycja	 Rok	poprzedni	 Rok	bieżący	
Przychody	netto	ze	sprzedaży	produktów:	 458.216,57	 13.800.126,08	
z	tego:	 	 	

KRAJ	 439.230,51	 1.274.415,41	
EXPORT	 18.986,06	 12.525.710,67	

Przychody	netto	ze	sprzedaży	towarów:	 	 	
z	tego:	 	 	

KRAJ	 	 	
EXPORT	 	 	

Przychody	netto	ze	sprzedaży	materiałów:	 	 	
z	tego:	 	 	

KRAJ	 	 	
EXPORT	 	 	

RAZEM:	 458.216,57	 13.800.126,08	
2. W	przypadku	jednostek,	które	sporządzają	rachunek	zysków	i	strat	w	wariancie	kalkulacyjnym,	

dane	 o	kosztach	 wytworzenia	 produktów	 na	 własne	 potrzeby	 oraz	 o	 kosztach	 rodzajowych:	
Rachunek	zysków	i	strat	został	sporządzony	w	wariancie	porównawczym..	



3. Wysokość	i	wyjaśnienie	przyczyn	odpisów	aktualizujących	środki	trwałe:		Nie	wystąpiły.	

4. Wysokość	odpisów	aktualizujących	wartość	zapasów:		Nie	wystąpiły.	

5. Informacja	o	przychodach,	kosztach	i	wynikach	działalności	zaniechanej	w	roku	obrotowym	lub	
przewidzianej	do	zaniechania	w	roku	następnym:		Nie	wystąpiły.	

6. Rozliczenie	głównych	pozycji	różniących	podstawę	opodatkowania	podatkiem	dochodowym	od	
osób	prawnych	od	wyniku	finansowego	brutto	(zysku	lub	straty	brutto):	

Nazwa	 Dane	za	rok	obrotowy	

Przychody	bilansowe		 13.807.185,53	

Przychody	podatkowe	 6.832.439,90	

Koszty	bilansowe	 8.828.714,32	

Koszty	nie	stanowiące	kosztów	dla	celów	podatkowych	

	-	trwale:	

								-	odsetki	budżetowe	

								-	utworzone	rezerwy	

								-	reprezentacji																																		 	

								-	różnice	kursowe	bilansowe	

								-	koszty	wspólnego	przedsięwzięcia	według	ustawy	o	cit																

-	przejściowe:							

								-	umowy	cywilnoprawne																													

								-	ZUS	

6.409.058,65	

6.336.192,35	

113,00	

41.400,00	

11.807,13	

428.234,87	

5.854.637,35	

72.866,30	

63.642,00	

9.224,30	

Przychody	niepodlegające	opodatkowaniu	

							-	różnice	kursowe	

							-	umorzona	pożyczka	

							-	wkład	we	wspólne	przedsięwzięcie		

							-	50%	przychodów	z	wydania	gry	GSS																		

7.204.959,83	

139.151,15	

5.000,00	

694.545,00	

6.366.263,68	

Koszty	podatkowe	 2.649.870,32	

Zysk	bilansowy	brutto	 4.978.471,21	

Strata	podatkowa	z	lat	ubiegłych	 453.757,58	

Zysk	podatkowy	 3.728.812,00	
	

7. Koszty	wytworzenia	środków	trwałych	w	budowie	(środków	trwałych	na	własne	potrzeby):		Nie	

wystąpiły.	

8. Odsetki	oraz	różnice	kursowe,	które	powiększyły	cenę	nabycia	towarów	lub	koszt	wytworzenia	
produktów	w	roku	obrotowym:		Nie	wystąpiły.	

9. Poniesione	w	roku	obrotowym	i	planowane	na	rok	następny	nakłady	na	niefinansowe	aktywa	
trwałe:	

Nakłady	na:	 2021	 2022	
1.	Wartości	niematerialne	i	prawne	 0,00	 0,00	
2.	Środki	trwałe	 255.594,25	 200.000,00	
RAZEM:	 255.594,25	 200.000,00	



	

10. Kwota	i	charakter	poszczególnych	pozycji	przychodów	lub	kosztów	o	nadzwyczajnej	wartości	
lub	które	wystąpiły	incydentalnie:		Nie	wystąpiły.	

11. Informacje	o	kosztach	związanych	z	pracami	badawczymi	i	pracami	rozwojowymi,	które	nie	
zostały	zakwalifikowane	zgodnie	z	art.	33	ust.	2	do	wartości	niematerialnych	i	prawnych.	Nie	
wystąpiły.	

12. wartość	 żywności	 przekazanej	 organizacjom	 pozarządowym,	 z	przeznaczeniem	
na	wykonywanie	 przez	te	 organizacje	 zadań	 w	zakresie	 określonym	 w	art.	2	 pkt	 2	 ustawy	
z	dnia	19	lipca	2019	r.	o	przeciwdziałaniu	marnowaniu	żywności	(Dz.	U.	poz.	1680),	lub	kwotę	
opłaty	za	marnowanie	żywności,	o	której	mowa	w	art.	5	tej	ustawy.	Nie	wystąpiły.	

	
	
Część	3		

Kursy	przyjęte	do	wyceny	pozycji	sprawozdania	finansowego,	wyrażonych	w	walutach	obcych:	
Składniki	aktywów	oraz	zobowiązań	wyrażone	w	walucie	obcej	zostały	wycenione	po	średnim	
kursie	NBP	z	dnia	31.12.2021;	1EUR	=	4,5994PLN;	1USD=4,060PLN.	

	
Część	4	

Objaśnienie	 struktury	 środków	 pieniężnych	 przyjętych	 do	 rachunku	 przepływów	
pieniężnych,	a	w	przypadku	gdy	rachunek	przepływów	pieniężnych	sporządzony	jest	metodą	
bezpośrednią,	dodatkowo	należy	przedstawić	uzgodnienie	przepływów	pieniężnych	netto	z	
działalności	 operacyjnej,	 sporządzone	 metodą	 pośrednią;	 w	 przypadku	 różnic	 pomiędzy	
zmianami	 stanu	 niektórych	 pozycji	 w	bilansie	 oraz	 zmianami	 tych	 samych	 pozycji	
wykazanymi	w	rachunku	przepływów	pieniężnych,	należy	wyjaśnić	ich	przyczyny:	

Spółka	 sporządza	 rachunek	przepływów	pieniężnych	metodą	pośrednią.	 Pozycje	 rachunku	
przepływów	pieniężnych	wydatków	na	nabycie	wartości	 niematerialnych	 i	 prawnych	oraz	
rzeczowych	 aktywów	 trwałych	 wynikają	 z	 zapisów	 w	 księgach	 rachunkowych.	 Pozostałe	
pozycje	wynikają	bezpośrednio	z	bilansu	i	rachunku	zysków	i	strat	Spółki.	
	

Część	5	
1. Informacje	 o	 charakterze	 i	 celu	 gospodarczym	 zawartych	 przez	 jednostkę	 umów	

nieuwzględnionych	 w	bilansie	 w	 zakresie	 niezbędnym	 do	 oceny	 ich	 wpływu	 na	 sytuację	
majątkową,	finansową	i	wynik	finansowy	jednostki:		Nie	wystąpiły.	

2. Transakcje	(wraz	z	ich	kwotami)	zawarte	przez	jednostkę	na	innych	warunkach	niż	rynkowe	ze	
stronami	 powiązanymi,	 przez	 które	 rozumie	 się	 podmioty	 powiązane	 zdefiniowane	 w	
międzynarodowych	standardach	rachunkowości	przyjętych	zgodnie	z	rozporządzeniem	(WE)	nr	
1606/2002	 Parlamentu	 Europejskiego	 i	 Rady	 z	 dnia	 19	 lipca	 2002	 r.	 w	 sprawie	 stosowania	
międzynarodowych	 standardów	rachunkowości,	wraz	 z	 informacjami	określającymi	 charakter	
związku	 ze	 stronami	 powiązanymi	 oraz	 innymi	 informacjami	 dotyczącymi	 transakcji	
niezbędnymi	dla	zrozumienia	ich	wpływu	na	sytuację	majątkową,	finansową	i	wynik	finansowy	
jednostki.	 Informacje	 dotyczące	 poszczególnych	 transakcji	 mogą	 być	 zgrupowane	według	 ich	
rodzaju,	z	wyjątkiem	przypadku,	gdy	informacje	na	temat	poszczególnych	transakcji	są	niezbędne	
dla	 oceny	 ich	 wpływu	 na	 sytuację	 majątkową,	 finansową	 i	 wynik	 finansowy	 jednostki:	 	Nie	
wystąpiły.	

3. Przeciętne	w	roku	obrotowym	zatrudnienie,	z	podziałem	na	grupy	zawodowe:	
Spółka	zatrudniała	na	podstawie	umów	o	pracę	na	koniec	grudnia	2021	roku	3	osoby.	

Wyszczególnienie:	 Przeciętne	zatrudnienie		
	 w	2020	roku	 w	20201	roku	
1.	Pracownicy	działu	produkcji:	 2	 2	



2.	Pracownicy	działu	sprzedaży:	 	 	
3.	Pracownicy	działu	ogólnego:	 1	 1	
Ogółem:	 3	 3	
W	tym:	 	
-	kobiety	 1	 1	
-	mężczyźni	 2	 2	
	

4. Wynagrodzenia,	 łącznie	 z	 wynagrodzeniem	 z	 zysku,	 wypłaconych	 lub	 należnych	 osobom	
wchodzącym	 w	 skład	 organów	 zarządzających,	 nadzorujących	 albo	 administrujących	 spółek	
handlowych	 (dla	 każdej	 grupy	 osobno)	 za	 rok	 obrotowy	 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:	

	
	
	

Wyszczególnienie	
W	roku:	

2020	 2021	
Wynagrodzenia	dla	członków	Zarządu:	 13.854,00	 10.836,00	
Wynagrodzenia	dla	członków	Rady	Nadzorczej	 0,00	 9.852,00	
	

5. Kwoty	zaliczek,	kredytów,	pożyczek	i	świadczeń	o	podobnym	charakterze	udzielonych	osobom	
wchodzącym	w	skład	organów	zarządzających,	nadzorujących	 i	administrujących	 jednostki,	 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:		
Pożyczki	i	podobne	świadczenia	udzielone	członkom	Zarządu	i	Rady	Nadzorczej:	Nie	wystąpiły.	

6. Informacje	 o	 wynagrodzeniu	 biegłego	 rewidenta	 lub	 podmiotu	 uprawnionego	 do	 badania	
sprawozdań	finansowych:	

Wyszczególnienie		 Wynagrodzenie	
ogółem	

W	tym	
Wypłacone	 Należne	

Obowiązkowe	badanie	rocznego	sprawozdania	 13.000,00	 0,00	 13.000,00	
	
Część	6	
1. 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:		Nie	
wystąpiły.	

2. Informacje	o	istotnych	zdarzeniach,	jakie	nastąpiły	po	dniu	bilansowym,	a	
nieuwzględnionych	w	sprawozdaniu	finansowym	oraz	o	ich	wpływie	na	sytuację	majątkową,	
finansową	oraz	wynik	finansowy	jednostki:			
Po	dniu	bilansowym	Spółka	otrzymała	interpretację	podatkową	dotyczącą	traktowania	
umowy	z	Phenomen	Games	jako	wspólnego	przedsięwzięcia	zgodnie	z	art.	5	ustawy	o	CIT.	W	
konsekwencji,	jest	to	też	postanowienie	wiążące	dla	celów	ustalenia	wysokości	przychodów	
podatkowych	po	stronie	Spółki	z	tytułu	udzału	w	inwestycji	–	jak	również	wysokości	
kosztów,	podstawy	opodatkowania	oraz	wysokości	zobowiązania	podatkowego.		W	spółce	
otrzymane	środki	od	Inwestora	nie	stanowią	przychodu	podatkowego	natomiast	środki	
pieniężne	przekazane	Inwestorowi	(50%	zysku)	nie	może	być	uznane	za	koszt	podatkowy.	
Natomiast	dla	celów	bilansowych	otrzymany	przychód	oraz	poniesiony	koszt	spółka	
wykazuje	w	pełnej	wysokości.	Zgodnie	z	ustawą	o	rachunkowości	podmioty	nie	są	zależne.	



Nie	spełnia	zatem	żadnego	z	kryteriów	powiązań	opisanych	w	art.3	pkt	1	ppkt	34-43	Ustawy	
o	rachunkowości.	

3. Przedstawienie	dokonanych	w	roku	obrotowym	zmian	zasad	(polityki)	rachunkowości,	w	tym	
metod	wyceny,	jeżeli	wywierają	one	istotny	wpływ	na	sytuację	majątkową,	finansową	i	wynik	
finansowy	 jednostki,	 ich	 przyczyny	 i	 spowodowaną	 zmianami	 kwotę	wyniku	 finansowego	
oraz	 zmian	 w	 kapitale	 (funduszu)	 własnym,	 oraz	 przedstawienie	 zmiany	 sposobu	
sporządzania	sprawozdania	finansowego	wraz	z	podaniem	jej	przyczyny:		Nie	wystąpiły.	

4. Informacje	 liczbowe	zapewniające	porównywalność	danych	sprawozdania	finansowego	za	rok	
poprzedzający	ze	sprawozdaniem	za	rok	obrotowy:	Nie	wystąpiły	

Część	7	

1. Informacje	o	wspólnych	przedsięwzięciach,	które	nie	podlegają	konsolidacji:		Nie	wystąpiły.		

2. Informacje	o	transakcjach	z	jednostkami	powiązanymi:	Nie	wystąpiły	

3. Wykaz	spółek	(nazwa,	siedziba),	w	których	jednostka	posiada	zaangażowanie	w	kapitale	lub	20%	
w	ogólnej	 liczbie	 głosów	 w	organie	 stanowiącym	 spółki;	 wykaz	ten	 powinien	 zawierać	 także	
informacje	o	procencie	posiadanego	zaangażowania	w	kapitale	oraz	o	kwocie	kapitału	własnego	
i	zysku	lub	stracie	netto	tych	spółek	za	ostatni	rok	obrotowy	

Nazwa	 Siedziba	 %	udziałów	 Kwota	kapitału	 Zysk	 /	 strata	
netto	za	2021r	

Game	OL	GmbH	 Raboisen3,				
20095	Hamburg	

25	 Zakup	za	1	Euro	 0.00	PLN	

Na	początku	2021	roku	spółka	Game	OL	złożyła	dokumenty	o	upadłość.	W	2021	roku	nie	zostały	
poniesione	koszty	ani	osiągnięte	przychody.	

					

	

4. Jeżeli	 jednostka	 nie	 sporządza	 skonsolidowanego	 sprawozdania	 finansowego,	 korzystając	 ze	
zwolnienia	lub	wyłączeń,	informacje	o:	
a)	podstawie	prawnej	wraz	z	danymi	uzasadniającymi	odstąpienie	od	konsolidacji,	
b)	nazwie	 i	 siedzibie	 jednostki	sporządzającej	skonsolidowane	sprawozdanie	 finansowe	na	
wyższym	szczeblu	grupy	kapitałowej	oraz	miejscu	jego	publikacji,	
c)	 podstawowych	 wskaźnikach	 ekonomiczno-finansowych,	 charakteryzujących	 działalność	
jednostek	powiązanych	w	danym	i	ubiegłym	roku	obrotowym,	takich	jak:	
-	przychody	netto	ze	sprzedaży	produktów,	towarów	i	materiałów	oraz	przychody	finansowe,	
-	wynik	finansowy	netto	oraz	kwota	kapitału	(funduszu)	własnego,	z	podziałem	na	grupy,	
-	wartość	aktywów,	
-	przeciętne	roczne	zatrudnienie,	
d)	 rodzaju	 stosowanych	 standardów	 rachunkowości	 (krajowych	 czy	 międzynarodowych)	
przez	jednostki	powiązane	
Jednostka	nie	sporządza	skonsolidowanego	sprawozdania	finansowego	ponieważ	nie	

przekracza	progów	do	konsolidacji	zgodnie	z	art.	56	ustawy	o	rachunkowości.	
	
	
	

5. Informacje	o:	

a)	 nazwie	 i	 siedzibie	 jednostki	 sporządzającej	 skonsolidowane	 sprawozdanie	 finansowe	 na	
najwyższym	szczeblu	grupy	kapitałowej,	w	której	skład	wchodzi	spółka	jako	jednostka	zależna,	
oraz	miejscu,	w	którym	sprawozdanie	to	jest	dostępne:	Nie	dotyczy.	

b)	 nazwie	 i	 siedzibie	 jednostki	 sporządzającej	 skonsolidowane	 sprawozdanie	 finansowe	 na	
najniższym	szczeblu	grupy	kapitałowej,	w	skład	której	wchodzi	spółka	 jako	 jednostka	zależna,	
oraz	miejscu,	w	którym	sprawozdanie	to	jest	dostępne:	Nie	dotyczy.	



6. Nazwa,	 adres	 siedziby	 zarządu	 lub	 siedziby	 statutowej	 jednostki	 oraz	 formę	prawną	każdej	 z	
jednostek,	 których	 dana	 jednostka	 jest	 wspólnikiem	 ponoszącym	 nieograniczoną	
odpowiedzialność	majątkową:	
Nie	dotyczy.	

Część	8	
W	przypadku	 sprawozdania	 finansowego	 sporządzonego	 za	 okres,	w	 ciągu	 którego	 nastąpiło	

połączenie:	
1)	jeżeli	połączenie	zostało	rozliczone	metodą	nabycia:	
a)	firmę	i	opis	przedmiotu	działalności	spółki	przejętej,	
b)	liczbę,	wartość	nominalną	i	rodzaj	udziałów	(akcji)	wyemitowanych	w	celu	połączenia,	
c)	 cenę	przejęcia,	wartość	 aktywów	netto	według	wartości	 godziwej	 spółki	przejętej	na	dzień	
połączenia,	wartość	firmy	lub	ujemną	wartość	firmy	i	opis	zasad	jej	amortyzacji;	
2)	jeżeli	połączenie	zostało	rozliczone	metodą	łączenia	udziałów:	
a)	firmy	i	opis	przedmiotu	działalności	spółek,	które	w	wyniku	połączenia	zostały	wykreślone	z	

rejestru,	
b)	liczbę,	wartość	nominalną	i	rodzaj	udziałów	(akcji)	wyemitowanych	w	celu	połączenia,	
c)	przychody	i	koszty,	zyski	i	straty	oraz	zmiany	w	kapitałach	własnych	połączonych	spółek	za	
okres	od	początku	roku	obrotowego,	w	ciągu	którego	nastąpiło	połączenie,	do	dnia	połączenia.	
Nie	dotyczy.	

Część	9	

W	przypadku	występowania	niepewności	co	do	możliwości	kontynuowania	działalności,	opis	tych	
niepewności	oraz	stwierdzenie,	że	taka	niepewność	występuje,	oraz	wskazanie,	czy	sprawozdanie	
finansowe	 zawiera	 korekty	 z	 tym	 związane;	 informacja	 powinna	 zawierać	 również	 opis	
podejmowanych	 bądź	 planowanych	 przez	 jednostkę	 działań	 mających	 na	 celu	 eliminację	
niepewności:		Nie	występują.	

Część	10	

Inne	 informacje	niż	wymienione	powyżej,	 jeżeli	mogłyby	w	 istotny	sposób	wpływać	na	ocenę	
sytuacji	majątkowej	i	finansowej	oraz	wynik	finansowy	jednostki:		Nie	występują.	

	 	



7. Sprawozdanie	Zarządu	z	działalności	
	

7.1. Informacje	podstawowe	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
Nazwa	(firma):	 DRAGO	entertainment	Spółka	Akcyjna	

Kraj:	 Polska	

Siedziba:	 Kraków	

Adres:	 30-624	Kraków,	ul.	Malborska	130	

Numer	KRS:	 	 0000851770	

Oznaczenie	Sądu:			 Sąd	Rejonowy	dla	Krakowa	Śródmieścia	w	Krakowie	XI	
Wydział	Gospodarczy	Krajowego	Rejestru	Sądowego	

REGON:	 070878886	

NIP:	 	 553-20-10-533	

Telefon	 +48	12	346	28	57	

Poczta	e-mail:	 	 info@drago-entertainment.com	

Strona	www:	 www.drago-entertainment.com	
	

DRAGO	entertainment	S.A.	powstała	na	mocy	przekształcenia	DRAGO	entertainment	Sp.	z	o.	o.	w	
spółkę	 akcyjną,	 zgodnie	 z	 uchwałą	 Nadzwyczajnego	 Zgromadzenia	 Wspólników	 DRAGO	
entertainment	Sp.	z	o.o.	z	siedzibą	w	Krakowie	w	sprawie	przekształcenia	DRAGO	entertainment	
spółka	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	w	spółkę	akcyjną	(akt	notarialny	Rep.	A	nr	2419/2020	
sporządzony	przez	Łukasza	Chruścika,	notariusza	w	Krakowie).	Przekształcenie	w	spółkę	akcyjną	
zostało	zarejestrowane	przez	sąd	rejestrowy	28	lipca	2021	roku.	

	

Spółka	działa	na	podstawie	Statutu	Spółki	oraz	przepisów	Kodeksu	spółek	handlowych.	

	

Czas	trwania	Spółki	jest	nieograniczony.	

	

Akcje	 DRAGO	 entertainment	 S.A.	 od	 28	 kwietnia	 2021	 roku	 są	 przedmiotem	 obrotu	 w	
alternatywnym	 systemie	 obrotu	 Giełdy	 Papierów	 Wartościowych	 w	 Warszawie	 S.A.	
(NewConnect).	

	

1. Zarząd	
	



- Joanna	Tynor	–	Prezes	Zarządu	w	okresie	od	1	stycznia	do	31	grudnia	2021	roku	
- Lucjan	Mikociak	–	Wiceprezes	Zarządu	w	okresie	od	21	maja	do	31	grudnia	2021	roku	

	

W	2021	roku	jedyną	zmianą	w	Zarządzie	było	powołanie	przez	Radę	Nadzorczą	w	dniu	21	maja	
2021	roku	Pana	Lucjana	Mikociaka	do	pełnienia	funkcji	Wiceprezesa	Zarządu.	

	

Od	zakończenia	roku	obrotowego	do	dnia	sporządzenia	niniejszego	sprawozdania	Zarząd	działa	
w	niezmienionym	składzie.	

	

	

2. Rada	Nadzorcza	
	

- Monika	Hudak	–	Żur	–	Członek	Rady	Nadzorczej	od	1	stycznia	do	31	grudnia	2021	roku	
- Maciej	Nowak	–	Członek	Rady	Nadzorczej	od	1	stycznia	do	31	grudnia	2021	roku	
- Magdalena	Stawiarska	–	Członek	Rady	Nadzorczej	od	1	stycznia	do	31	grudnia	2021	roku	
- Karol	Sasorski	–	Członek	Rady	Nadzorczej	od	1	stycznia	do	13	sierpnia	2021	roku	
- Bartosz	Wolski	–	Członek	Rady	Nadzorczej	od	1	stycznia	do	13	sierpnia	2021	roku	
- Kamil	Gemra	–	Członek	Rady	Nadzorczej	od	30	czerwca	do	31	grudnia	2021	roku	
- Rafał	Wojciechowski	–	Członek	Rady	Nadzorczej	od	30	czerwca	do	31	grudnia	2021	roku	

	

W	2021	roku	nastąpiły	zmiany	w	składzie	Rady	Nadzorczej:	

- 30	 czerwca	 2021	 roku	 Zwyczajne	 Zgromadzenie	 Spółki	 podjęło	 uchwały	 w	 sprawie	
powołania	do	Rady	Nadzorczej	Pana	Kamila	Gemry	i	Pana	Rafała	Wojciechowskiego.	

- 13	sierpnia	2021	roku	rezygnację	z	pełnienia	funkcji	Członka	Rady	Nadzorczej	złożyli	Pan	
Bartosz	Wolski	oraz	Pan	Karol	Sasorski.	

	

Od	zakończenia	roku	obrotowego	do	dnia	sporządzenia	niniejszego	sprawozdania	w	skład	Rady	
Nadzorczej	wchodzą:	

- Monika	Hudak	–	Żur	-	Członek	Rady	Nadzorczej	
- Maciej	Nowak	-	Członek	Rady	Nadzorczej	
- Magdalena	Stawiarska	-	Członek	Rady	Nadzorczej	
- Kamil	Gemra	-	Członek	Rady	Nadzorczej	
- Rafal	Wojciechowski	-	Członek	Rady	Nadzorczej	

	

3. Przedmiot	działalności	
	

Spółka	prowadzi	działalność	w	zakresie	produkcji	gier	wideo	indie	premium	(średnio	budżetowe)	
z	gatunku	symulator	i	survival.		

	

Produkcje	Emitenta	dostępne	są	na	platformach	cyfrowych	w	modelu	premium,	co	oznacza,	że	
Emitent	 tworzy	 gry	 płatne	 „z	 góry”,	 które	 raz	 zakupione	 umożliwiają	 dostęp	 do	 pełnej	 treści.	



Emitent	 nie	 wprowadził	 do	 swoich	 gier	 ani	 nie	 planuje	 wprowadzać	 żadnych	 dodatkowych	
mikropłatności,	które	gracz	ponosiłby	w	celu	poprawy	jakości	rozgrywki	(np.	poprzez	dodanie	
contentu,	czy	odblokowania	nowego	poziomu).		

	

Rozwój	tytułów	Spółka	realizuje	poprzez	produkcję	płatnych	i	bezpłatnych	dodatków	(DLC)	lub	
dodawanie	nowego	bezpłatnego	contentu	do	gier.	

	

4. Struktura	akcjonariatu	
	

Akcje	 DRAGO	 entertainment	 S.A.	 od	 28	 kwietnia	 2021	 roku	 są	 przedmiotem	 obrotu	 w	
alternatywnym	 systemie	 obrotu	 Giełdy	 Papierów	 Wartościowych	 w	 Warszawie	 S.A.	
(NewConnect).	 Zgodnie	 z	 posiadaną	wiedzą	na	dzień	31	 grudnia	2021	 roku	przedstawiała	 się	
następująco:	

	

	

*osoby	pozostające	w	domniemanym	porozumieniu	w	rozumieniu	ustawy	o	ofercie	publicznej		

	

5. Komentarz	Zarządu	do	aktualnej	i	przewidywanej	sytuacji	finansowej	
	

W	2021	roku	DRAGO	entertainment	wypracowała	przychody	ze	sprzedaży	w	wysokości	13,8	mln	
zł,	w	porównaniu	do	blisko	0,5	mln	w	2020	roku.	Jest	to	wzrost	o	niemalże	3000%.	

Zysk	netto	w	2021	roku	wyniósł	ponad	4	mln	zł,	wobec	straty	netto	w	2020	roku	wynoszącej	
niecałe	0,5	mln	zł.	

Wpływ	na	ww.	wyniki	finansowe	miał	sukces	premiery	autorskiego	tytułu	Gas	Station	Simulator	
15	września	2021	roku,	którego	koszty	produkcji	zwróciły	się	w	90	minut	od	premiery.	

	



Na	 osiągnięte	 wyniki	 wpływ	 miały	 również	 koszty	 ponoszone	 przez	 Spółkę	 na	 działania	
marketingowe	Gas	Station	Simulator	prowadzone	nieustannie	po	premierze	oraz	koszty	rozwoju	
ww.	tytułu	–	przygotowanie	bezpłatnego	dodatkowego	contentu	oraz	płatnych	dodatków,	których	
wydanie	 planowane	 jest	w	 2022	 roku.	 Rozwój	 tytułu	 jest	 zdaniem	Zarządu	 konieczny	w	 celu	
utrzymania	dalszych	przychodów	ze	sprzedaży	tego	tytułu.	

Ponadto	Spółka	ponosi	koszty	związane	z	przygotowaniem	kolejnych	tytułów,	których	premiery	
planowane	są	na	2022	i	kolejne	lata.	Szczegóły	dotyczące	ww.	działań	zawarte	są	w	dalszej	części	
niniejszego	sprawozdania.	

Suma	bilansowa	na	koniec	2021	roku	wyniosła	blisko	9,3	mln	zł,	w	porównaniu	do	3,6	mln	zł	na	
koniec	2020	roku.	Wzrost	o	160%	wynika	głównie	z	zysku	netto	wypracowanego	w	2021	roku.	

Na	koniec	2021	roku	Spółka	posiadała	środki	pieniężne	w	wysokości	4,6	mln	zł,	w	porównaniu	
do	1,7	mln	zł	na	koniec	2021	roku.	Wskazuje	to	na	duże	bezpieczeństwo	finansowe	Spółki	oraz	
posiadanie	 środków	 na	 jej	 dalszy	 rozwój	 oraz	 niezakłócone	 prowadzenie	 prac	 związanych	
zarówno	z	dalszym	developmentem	tytułu	 i	uniwersum	Gas	Station	Simulator,	 jak	 i	produkcją	
kolejnych	planowanych	do	wydania	gier	Winter	Survival	i	Food	Truck	Simulator	w	2022	roku.	

Wysoką	pozycją	kosztową	są	„usługi	obce”,	w	których	Spółka	ewidencjonuje	koszty	pracowników	
i	współpracowników	(Spółka	stosuje	różne	formy	zatrudnienia	pracowników,	w	tym	również	na	
umowę	współpracy	 B2B	 i	 umowy	 o	 dzieło	 z	 twórcami),	 a	 także	 koszty	 podziału	 (revshare)	 z	
inwestorem	 współfinansującym	 gry,	 zgodnie	 z	 opisem	 w	 raportach	 bieżących	 i	 dokumencie	
informacyjnym	Spółki.	Należy	jednak	podkreślić,	że	w	przychodach	ze	sprzedaży	uwzględnione	
są	również	refaktury	kosztów	pokrywanych	przez	inwestora	dot.	produkcji,	rozwoju	i	marketingu	
Gas	 Station	 Simulator,	 produkcji	 Food	 Truck	 Simulator	 i	 Airport	 Contraband,	 czy	 wspólnie	
zrealizowanych	preprodukcji.	

	

6. Zdarzenia	 istotnie	wpływające	na	 działalność	 jednostki,	 które	wystąpiły	w	2021	
roku,	a	także	po	jego	zakończeniu,	do	dnia	sporządzenia	sprawozdania	

	

W	2021	roku	Spółka	kontynuowała	rozpoczęte	we	wcześniejszych	okresach	prace	produkcyjne	
nad	autorskimi	tytułami:	Winter	Survival,	Gas	Station	Simulator,	Food	Truck	Simulator,	Airport	
Contraband	oraz	RedFrost.		

Dodatkowo	budowana	była	społeczność	wokół	pozostałych	zapowiedzianych	tytułów:	Detective	
Simulator,	Paparazzi	Simulator	oraz	Miner’s	Hell,	a	także	trwały	prace	koncepcyjne	nad	nowymi	
zapowiedziami.		

a) Gas	Station	Simulator	oraz	rozwój	uniwersum	tytułu	
	

W	 pierwszym	 kwartale	 2021	 roku	 Spółka	 kontynuowała	 prace	 związane	 z	 przygotowaniem	
kolejnej	darmowej	prezentacji	gry	Gas	Station	Simulator	w	formie	prologu	Gas	Station	Simulator	
–	Early	Days.	Demo	gry	zostało	zaprezentowane	graczom	jeszcze	w	2020	roku.	

Prolog	został	przez	użytkowników	oceniony	bardzo	pozytywnie	(ponad	91%	ocen	pozytywnych).	
Dzięki	tej	odsłonie	zarówno	dziennikarze,	jak	i	streamerzy,	a	przede	wszystkim	gracze	byli	bardzo	
aktywni.	Należy	podkreślić,	że	na	kanale	youtube	ukazało	się	bardzo	dużo	recenzji	i	streamów	gry.	



W	pierwszym	miesiącu	prolog	Gas	Station	Simulator	został	pobrany	przez	graczy	na	platformie	
Steam	w	ilości	100	tys.	sztuk.		

Spółka,	podobnie	jak	po	festiwalu	jesiennym	na	Steam,	na	którym	było	prezentowane	demo	Gas	
Station	Simulator,	otrzymała	bardzo	rozbudowane	i	cenne	ankiety	od	graczy.		

Istotny	wpływ	na	osiągnięte	wyniki	finansowe	DRAGO	entertainment	w	2021	roku	miało	wydanie	
w	dniu	15	września	2021	roku	na	platformie	Steam	w	wersji	PC	tytułu	Gas	Station	Simulator.		

W	 ciągu	 półtorej	 godziny	 od	 rozpoczęcia	 sprzedaży	 na	 platformie	 Steam,	 koszt	 produkcji	
wytworzenia	wersji	na	PC	został	w	pełni	zwrócony.	W	pierwsze	72	godziny,	gra	została	zakupiona	
przez	71	tys.	graczy.	W	dniu	premiery	tytuł	zajmował	pierwsze	miejsca	w	kategoriach:	Globalna	
Lista	 Bestsellerów,	Wschodzące	Nowości,	 Bestsellery,	 jak	 również	 otrzymał	 baner	 na	 głównej	
stronie	Steam	w	kategorii	Wyróżnione	i	Polecane.	Miarą	sukcesu	zdaniem	Zarządu	było	zajęcie	na	
liście	Global	Top	Bestsellers	miejsca	powyżej	projektu	Deathloop	wydawanego	przez	Bethesda	
Softworsk	z	budżetem	w	granicach	100	mln	USD.		

Maksymalna	liczba	jednocześnie	grających	osób	sięgnęła	poziomu	12.229	osób,	przebijając	tym	
samym	wyniki	takich	tytułów	jak	Drug	Dealer	Simulator,	House	Flipper,	czy	Ghostrunner.	

Gas	 Station	 Simulator	na	dzień	31	 grudnia	2021	 r.	 na	platformie	 Steam	sprzedała	 się	w	 ilości	
ponad	450	tys.	egzemplarzy,	a	zainteresowanie	tytułem	nie	słabnie.	

W	związku	z	rewelacyjnym	wynikiem	premiery,	Spółka	od	dnia	wydania	gry	do	końca	2021	roku	
koncentrowała	swoje	działania,	aby	możliwie	szybko	reagować	na	sugestie	graczy	i	podtrzymać	
zainteresowanie	 tytułem.	Działania	 te	dotyczyły	m.in.	optymalizacji	projektu,	 jak	również	prac	
nad	pierwszym	bezpłatnym	dodatkiem.	

W	 celu	 maksymalnego	 wykorzystania	 potencjału	 gry	 oraz	 monetyzowania	 w	 możliwie	
najszerszym	zakresie,	w	trzecim	kwartale	2021	roku	została	zawarta	umowa	z	MD	Games	S.A.	na	
wykonanie	portów	Gas	Station	Simulator	na	konsole	PlayStation	oraz	Xbox.		

Jednocześnie	Spółka	tworzy	samodzielnie	port	Gas	Station	Simulator	w	wersji	macOS.	

W	 czwartym	 kwartale	 2021	 roku	 została	 zawarta	 umowa	 na	 wykonanie	 portu	 Gas	 Station	
Simulator	na	konsole	Nintendo	Switch	oraz	ramowa	umowa	z	Movie	Games	VR	w	przedmiocie	
wykonania	portów	gier	w	technologii	wirtualnej	rzeczywistości.		

W	2021	roku	Spółka	zapowiedziała	kolejny	tytuł	będący	częścią	uniwersum	Gas	Station	Simulator	
pt.	 Road	 Diner	 Simulator,	 który	 w	 3	 dni	 od	 uruchomienia	 karty	 Steam,	 uplasował	 się	 w	
zestawieniu	Global	TOP	Wishlist,	a	obecnie	jego	wishlista	to	blisko	80	tys.	użytkowników.		

Od	 dnia	 zakończenia	 raportowanego	 okresu	 do	 dnia	 sporządzenia	 niniejszego	 sprawozdania,	
Spółka	rozwijała	tytuł	Gas	Station	poprzez	rozszerzanie	kanałów	sprzedaży	oraz	rozwój	contentu,	
a	także	przygotowania	do	rozwoju	uniwersum.	

	

24	stycznia	2022	roku	odbyła	się	premiera	tytułu	na	platformie	GOG.	

27	stycznia	2022	r.	na	platformach	Steam	oraz	GOG	pojawił	się	pierwszy	darmowy	content	Gry	–	
Car	Wash.	Aktualizacja	w	postaci	myjni	samochodowej,	posiadająca	kilka	poziomów	trudności	i	
umożliwiająca	użytkownikom	dodatkową	rozgrywkę	w	Gas	Station	Simulator.	



21	lutego	2022	r.	na	platformie	Steam	opublikowana	została	karta	gry	Motel	Simulator,	kolejnego	
projektu	w	uniwersum	produkcji	Gas	Station	Simulator.	Gra	znalazła	się	w	zestawieniu	Global	Top	
Wishlist	już	po	24	godzinach	od	udostępnienia	karty	na	platformie	Steam.	Obecnie	jej	wishlista	
przekroczyła	33	tys.	użytkowników.	

28	marca	2022	roku,	Spółka	opublikowała	pierwszą	część	road	mapy	rozwoju	tytułu	Gas	Station	
Simulator.	

Data	 wydania	 pierwszego	 dodatku	 „Gas	 Station	 Simulator	 –	 Can	 Touch	 This	 DLC”	 została	
określona	 na	 18	maja	 2022	 r.	 Cena	DLC	 (ang.	 downloadable	 content,	 zawartość	 do	 pobrania)	
wynosić	 będzie	 2,99	 dolarów	 amerykańskich.	 Dodatek	 wymaga	 posiadania	 lub	 zakupu	
podstawowego	tytułu.	

Spółka	w	ramach	road	mapy	rozwoju	Gas	Station	Simulator	zakłada	wydanie	kolejnych	dodatków	
(DLC),	przy	czym	road	mapa	zdradziła	wyłącznie	 tytuły	dwóch	pierwszych	oraz	datę	wydania	
pierwszego.	Na	mapie	znalazły	się	również	porty	na	konsole.	

b) Winter	Survival	
	

W	 pierwszym	 kwartale	 2021	 roku	 podczas	 zimowej	 edycji	 festiwalu	 na	 globalnej	 platformie	
sprzedażowej	 Steam,	 Spółka	 zaprezentowała	 demo	 gry	 Winter	 Survival.	 Zaowocowało	 to	
wzmożoną	 aktywnością	mediów	 branżowych,	 youtuberów	 i	 streamerów,	 a	 przede	wszystkim	
przełożyło	się	na	istotny	wzrost	graczy,	którzy	dodali	grę	do	swojej	listy	życzeń	(wishlista).		

Dzięki	 zaprezentowanemu	 graczom	 materiałowi,	 Spółka	 zebrała	 w	 formie	 ankiet	 od	 graczy	
bardzo	dużą	 ilość	 informacji	 zwrotnych,	które	pozwoliły	prowadzić	dalsze	prace	produkcyjne,	
zgodne	z	oczekiwaniami	ostatecznych	odbiorców.	Należy	podkreślić,	że	opinie	przekazane	przez	
odbiorców	były	bardzo	pozytywne.		

W	 ramach	 przygotowania	 do	 premiery	 tytułu	 we	wczesnym	 dostępie	 w	 lutym	 2022	 roku	 na	
festiwalu	Next	Steam	Fest	ponownie	opublikowane	zostało	demo	tego	tytułu.	Co	przyczyniło	się	
do	wzrostu	popularności	gry	oraz	do	zebrania	kolejnych	opinii.	

	

c) Food	Truck	Simulator	
	

W	 2021	 roku	 Spółka	 koncentrowała	 się	 na	 produkcji	 Food	 Truck	 Simulator,	 aby	 w	 pełni	
przygotować	się	do	jej	wydania	w	2022	roku.	

W	lutym	2022	roku	na	festiwalu	Next	Steam	Fest	zaprezentowana	została	wersja	demo.	Opinie	
graczy	są	bardzo	pozytywne.	

Spółka	ustaliła	datę	premiery	gry	Food	Truck	Simulator	w	wersji	na	PC	na	dzień	14	września	2022	
r.	

Premiera	tytułu	odbędzie	się	na	globalnej	platformie	Steam.	

	



W	grze	można	również	odkryć	elementy	z	hitu	Spółki:	Gas	Station	Simulator,	czego	namiastkę	
zaprezentowało	w	lutym	2022	roku	demo	Food	Truck	Simulator.	Zostanie	to	wykorzystane	przy	
kampanii	marketingowej	tytułu	przed	i	w	trakcie	premiery.	

d) Treasure	Hunter	Simulator	oraz	Treasure	Hunter	Simulator	2	
	

W	 ramach	 poszerzania	 kanałów	 i	 form	 dystrybucji	 autorskich	 gier	 Spółki,	 w	 2021	 roku	
kontynuowane	były	prace	nad	przygotowaniem	portów	na	konsole	Nintendo	Switch,	PS4	i	Xbox	
One	tytułu	Treasure	Hunter	Simulator.		

W	II	kwartale	2021	roku	DRAGO	entertainment	zapowiedziało	nową	produkcję:	Treasure	Hunter	
Simulator	 2,	 która	 jest	 kontynuacją	 podstawowej	 gry	 wydanej	 w	 grudniu	 2018	 roku.	 Nowa	
odsłona	tytułu	będzie	znacznie	bardziej	rozbudowana	oraz	wzbogacona	między	innymi	o	system	
fabularny	z	elementami	RPG.	Tytuł	będzie	spełniał	najwyższe	standardy	gier	z	segmentu	A.		

W	2021	roku	Spółka	zawarła	szereg	istotnych	umów.	

W	 drugim	 kwartale	 2021	 roku	 Emitent	 podpisał	 umowy	 ramowe	 z	 Bored	 Games	 S.A.	 na	
stworzenie	gier	planszowych	oraz	z	Movie	Games	Mobile	S.A.	na	stworzenie	wersji	mobilnych	gier	
z	portfolio	produkcyjnego	DRAGO	entertainment.		

27	 maja	 2021	 r.	 Spółka	 zawarła	 dwie	 umowy	 wydawnicze	 z	 chińskim	 wydawcą	 HeartBeat	
Interactive	Entertainment	LTD.	z	siedzibą	w	Fujian,	na	dystrybucję	gier	Winter	Survival	oraz	Gas	
Station	Simulator	na	terytorium	Chin.		

21	czerwca	2021	r.	Emitent	podpisał	list	intencyjny	z	MD	Games	S.A.	przedmiotem,	którego	było	
określenie	zasad	współpracy	przy	wykonaniu	przez	MD	Games	portu	gry	Gas	Station	Simulator	
na	 konsole	 PlayStation	 oraz	 Xbox.	 Następnie	 9	 sierpnia	 2021	 roku	 zawarta	 została	 umowa	
właściwa	określająca	szczegółowe	warunki	ww.	współpracy.		

W	ocenie	Zarządu	nawiązanie	współpracy	z	ww.	podmiotami	może	mieć	 istotny	wpływ	na	 jej	
rozwój,	 w	 szczególności	 na	 rozpoznawalność	 jej	 tytułów	 oraz	 wyniki	 finansowe	 w	 kolejnych	
okresach.		

W	 związku	 z	 osiągnięciem	 sukcesu	 sprzedażowego	 tytułu	 Gas	 Station	 Simulator	 oraz	
zaawansowaniem	prac	nad	projektami	Food	Truck	Simulator	i	Airport	Contraband,	w	IV	kwartale	
2021	 roku	 zostało	 zawarte	 porozumienie	 i	 podpisane	 stosowne	 aneksy	 do	 opisanych	 w	
Dokumencie	Informacyjnym	Spółki	umów	z	inwestorem	zewnętrznym	współfinansującym	ww.	
projekty	 (umowa	 inwestycyjna	 oraz	 umowy	 wykonawcze	 dotyczące	 projektów).	 Zgodnie	 z	
aneksami	inwestorowi	nie	będzie	przysługiwało	prawo	pierwszeństwa	do	realizacji	gier,	na	rzecz	
koncentracji	 współpracy	 z	 Emitentem	 oraz	 we	 współpracy	 z	 wydawcą	 Movie	 Games	 S.A.	 na	
rozwoju	 gry	 Gas	 Station	 Simulator	 oraz	 na	 realizacji	 projektów	 Road	 Diner	 Simulator,	 Motel	
Simulator,	 Food	 Truck	 Simulator	 i	 Airport	 Contraband,	 zakładając	 jednocześnie	 ograniczenie	
liczebne	wspólnie	tworzonych	dodatków	w	ramach	tych	produkcji.		

Dodatkowo	 Spółka	 w	 porozumieniu	 z	 inwestorem	 zakończyła	 dalszą	 realizację	 projektów	
Paparazzi	Simulator,	Detective	Simulator	oraz	Miner’s	Hell.	W	przypadku	podjęcia	decyzji	przez	
inwestora	o	 realizacji	ww.	projektów	przez	 inny	podmiot,	DRAGO	entertainment	S.A.	 zachowa	
procentowy	 udział	 w	 przychodach	 z	 ich	 komercjalizacji,	 a	 także	 może	 pełnić	 rolę	 wydawcy.	
Powyższe	 porozumienie	 daje	 DRAGO	 entertainment	 możliwość	 szybszego	 osiągniecia	 pełnej	
niezależności	i	produkowania	tytułów,	z	których	zyski	w	100%	pozostaną	w	Spółce.		



Bardzo	ważnym	wydarzeniem	w	II	kwartale	2021	roku	był	debiut	Spółki	na	rynku	NewConnect,	
który	miał	miejsce	 28	 kwietnia	 2021	 roku.	 Spółka	 cieszy	 się	 zainteresowaniem	 inwestorów	 i	
skupia	 na	 realizacji	 strategii,	 tworzeniu	 jakościowych	 produkcji,	 intensyfikacji	 działań	
promocyjnych	dla	gier,	a	także	na	budowaniu	relacji	inwestorskich.		

Po	wydaniu	gry	Gas	Station	Simulator,	 rynek	kapitałowy	zareagował	bardzo	dużym	wzrostem	
wartości	Spółki.	We	wrześniu	2021	kapitalizacja	osiągnęła	poziom	ponad	100	mln	zł,	czyli	ponad	
3-krotnie	wyższy	w	porównaniu	do	dnia	debiutu	na	NewConnect.	

W	 IV	 kwartale	 2021	 roku	 Rada	 Nadzorcza	 DRAGO	 entertainment,	 po	 zapoznaniu	 się̨	 z	
rekomendacją	Zarządu,	podjęła	uchwałę	w	sprawie	ubiegania	się	przez	Spółkę	o	dopuszczenie	i	
wprowadzenie	 do	 obrotu	 na	 rynku	 regulowanym	 prowadzonym	 przez	 GPW	wszystkich	 akcji	
Spółki.	Tym	samym	Spółka	rozpoczęła	działania	i	prowadzi	współpracę	z	podmiotami,	które	będą	
ją	wspierać	w	tym	procesie.		

Zainteresowanie	 inwestorów	 oraz	 pozytywna	 ocena	 Spółki	 przez	 uczestników	 rynku	
kapitałowego,	odzwierciedlona	została	w	marcu	2022	roku,	kiedy	DRAGO	entertainment	zostało	
zwycięzcą	w	kategorii	DEBIUT	GIEŁDOWY	2021	na	Invest	Cuffs.	

	

7. Przewidywania	dotyczące	rozwoju	DRAGO	entertainment	S.A.	
	

W	2022	roku	DRAGO	entertainment	realizuje	plany	związane	z	wydaniem	Food	Truck	Simulator,	
Winter	 Survival,	 dodatków	 do	 Gas	 Station	 Simulator	 oraz	 portów	 na	 konsole	 Gas	 Station	
Simulator.	

W	 kolejnych	 latach	w	 planach	wydawniczych	 Spółki	 są	 zapowiedziane	 gry	w	 uniwersum	Gas	
Station	 –	 Road	 Diner	 Simulator	 oraz	 Motel	 Simulator,	 a	 także	 dodatki	 wynikające	 z	 kolejnej	
odsłony	road	mapy	Gas	Station	Simulator.	

Po	 wydaniu	 Food	 Truck	 Simulator	 oraz	 wczesnego	 dostępu	 Winter	 Survival,	 Zarząd	 po	
uzgodnieniach	z	zespołami	odpowiedzialnymi	za	poszczególne	projekty	oraz	na	bazie	feedbacku	
od	graczy,	opublikuje	plany	rozwoju	obydwu	projektów.	

Publikacja	 informacji	 o	 nowych	 zapowiedziach	 uzależniona	 będzie	 od	 efektów	 realizacji	
powyższych	planów,	co	Zarząd	będzie	monitorował	na	bieżąco.	

	
8. Ważniejsze	osiągnięcia	w	dziedzinie	badań	i	rozwoju	

	

Emitent	nie	podejmował	w	okresie	objętym	raportem	inicjatyw	nastawionych	na	wprowadzenie	
rozwiązań	innowacyjnych	w	przedsiębiorstwie.		

	
9. Informacje	dotyczące	nabycia	akcji	własnych,	a	zwłaszcza	o	celu	ich	nabycia,	liczbie	

i	 wartości	 nominalnej,	 ze	 wskazaniem,	 jaką	 część	 kapitału	 zakładowego	
reprezentują,	cenie	nabycia	oraz	cenie	sprzedaży	tych	akcji	w	przypadku	ich	zbycia	
	

Spółka	nie	nabywała	akcji	własnych.	



10. Informacje	o	posiadanych	przez	Spółkę	oddziałach	(zakładach)	
	

Spółka	nie	posiada	oddziałów	(zakładów).	

11. Informacje	 o	 instrumentach	 finansowych	 w	 zakresie	 ryzyka:	 zmiany	 cen,	
kredytowego,	 istotnych	 zakłóceń	 przepływów	 środków	 pieniężnych	 oraz	 utraty	
płynności	 finansowej,	 na	 jakie	 narażona	 jest	 jednostka	 oraz	 przyjętych	 przez	
jednostkę	 celach	 i	 metodach	 zarządzania	 ryzykiem	 finansowym,	 łącznie	 z	
metodami	zabezpieczenia	istotnych	rodzajów	planowanych	transakcji,	dla	których	
stosowana	jest	rachunkowość	zabezpieczeń.		

	

W	 2021	 roku	 Spółka	 nie	 stosowała	 zabezpieczeń	 oraz	 nie	 wykorzystywała	 instrumentów	
finansowych	 w	 zakresie	 ryzyka:	 zmiany	 cen,	 kredytowego,	 istotnych	 zakłóceń	 przepływów	
środków	pieniężnych	oraz	utraty	płynności	finansowej.	

Spółka	nie	posiada	kredytów	ani	pożyczek.	

Na	koniec	roku	obrotowego	oraz	na	dzień	sporządzenia	niniejszego	sprawozdania	Spółka	posiada	
nadwyżki	środków	finansowych	oraz	bieżące	przychody	ze	sprzedaży	produktów	pozwalające	na	
prowadzenie	bieżącej	działalności	oraz	na	dalszy	rozwój	Spółki	w	sposób	niezakłócony.		

	

12. Opis	istotnych	czynników	ryzyka	i	zagrożeń,	z	określeniem,	w	jakim	stopniu	Spółka	
jest	na	nie	narażona		

	

W	 niniejszym	 sprawozdaniu	 Spółka	 umieściła	 jedynie	 najważniejsze	 ryzyka,	 które	 zdaniem	
Zarządu	mają	wpływ	na	wyniki	finansowe	osiągane	przez	Spółkę	oraz	na	jej	bieżącą	podstawową	
działalność.	 Zarząd	 na	 bieżąco	 monitoruje	 również	 pozostałe,	 nie	 wymienione	 w	 niniejszym	
dokumencie	ryzyka	makro-	i	mikro-	ekonomiczne,	wdrażając	działania	ograniczające	ich	wpływ	
na	Emitenta.	

	

Ryzyko	braku	sukcesu	tworzonych	gier		

Działalność	Spółki	koncentruje	się	na	produkcji	gier.	W	przypadku	brak	sukcesu	komercyjnego	
poszczególnych	 tytułów	 Emitent	 może	 nie	 odzyskać	 poniesionych	 nakładów,	 co	 negatywnie	
przełoży	 się	 na	 jego	 wyniki	 oraz	 sytuację	 finansową,	 a	 także	 na	 perspektywy	 rozwoju.	
Niesatysfakcjonująca	 sprzedaż	 danego	 tytułu	 może	 doprowadzić	 do	 konieczności	 dokonania	
odpisu	 aktualizującego	 zapasy	 (w	 ramach,	 których	 Emitent	 wykazuje	 nakłady	 poniesione	 na	
produkcję	każdego	tytułu,	co	w	konsekwencji	może	jednorazowo	obciążyć	wynik	netto	Spółki.		

W	 celu	 minimalizacji	 ww.	 ryzyka	 Spółka	 rozwija	 tytuł	 Gas	 Station	 Simulator,	 poprzez	 płatne	
bezpłatny	content	oraz	płatne	dodatki	do	gry,	a	 także	porty	na	 inne	urządzenia	 i	 rozszerzanie	
kanałów	 sprzedaży	 poprzez	 inne	 niż	 dotychczasowe	 platformy	 dystrybucyjne.	 Rozwój	
najważniejszego	obecnie	tytułu,	a	także	produkcja	kolejnych	tytułów	w	tym	samym	uniwersum	
ogranicza	ryzyko	braku	społeczności	zainteresowanej	kupieniem	dodatków	i	kolejnych	części	gry.	

Ponadto	Spółka	wydaje	 gry	w	modelu	udostępnienia	 trailera,	na	bazie	którego	budowane	 jest	
zainteresowanie	 graczy	 i	 badany	 jest	 potencjalny	 popyt	 na	 tytuł,	 a	 następnie	 udostępnianie	



darmowych/ograniczonych	wersji	 gier	 –	wersja	 demo,	 prolog,	 publiczne	 testy.	 Pozwala	 to	 na	
zebranie	feedbacku	od	graczy	przed	wydaniem	ostatecznej	wersji	gry.	Pozwala	to	na	ograniczenie	
ryzyka	 związanego	 z	 nietrafieniem	w	 gust	 ostatecznych	 odbiorców	 czy	 zamieszczenia	w	 grze	
elementów	źle	odbieranych	przez	graczy.	

Rozwój	działu	marketingu	i	relacji	z	community	budowanym	wokół	tytułów	Spółki	pozwala	na	
bieżącą	wymianę	opinii	graczy	i	efektywną	reakcję	działu	produkcji	na	oczekiwania	ostatecznych	
odbiorców	w	grach	Spółki.	

	

Ryzyko	związane	z	realizacją	wielu	projektów	w	trybie	równoległym		

Spółka	 pracuje	 nad	 kilkoma	 projektami	 równocześnie,	 które	 obecnie	 są	 na	 różnych	 etapach	
produkcji	lub	rozwoju	po	ich	wydaniu.	Może	to	powodować	ryzyka	związane	ze	złą	organizacją	
pracy	Spółki.	

Zarząd	 wyraża	 przekonanie,	 że	 realizacja	 kilku	 tytułów	 istotnie	 dywersyfikuje	 ryzyko	
ewentualnego	 niepowodzenia	 jednego	 z	 nich.	 Jednocześnie	 Spółka	 organizuje	 prace	
poszczególnych	zespołów	zajmujących	się	produkcją	konkretnych	tytułów,	tak	aby	nie	zakłócały	
sobie	 wzajemnie	 pracy,	 a	 w	 momentach	 wzmożonych	 prac	 w	 którymkolwiek	 tytule	 może	
przesuwać	pojedynczych	członków	zespołów	między	projektami.	Daty	poszczególnych	wydarzeń	
w	grach	nie	nakładają	się	na	siebie,	aby	było	to	możliwe	do	realizacji.	

Jednocześnie	Zarząd	ocenia,	że	taki	tryb	pracy	powoduje	możliwość	osiągania	efektów	synergii	
między	zespołami,	zarówno	jeśli	chodzi	o	wzajemne	wykorzystanie	wypracowanych	mechanik	i	
rozwiązań	 między	 zespołami,	 wymianą	 wiedzy,	 a	 także	 efekty	 synergii	 przy	 działaniach	
marketingowych.	

	

Ryzyko	związane	z	wprowadzaniem	nowych	gier	i	planowanymi	terminami	ich	premier		

Po	sukcesie	Gas	Station	Simulator,	oczekiwania	co	do	innych	gier	produkowanych	przez	Spółkę	
wzrosły.	 Istnieje	 ryzyko	 braku	 powtórzenia	 sukcesu	 tego	 tytułu	 przy	 kolejnych	 grach.	 Spółka	
ogranicza	ryzyko	negatywnego	wpływu	tego	czynnika	na	wyniki	finansowe	poprzez	równoległe	
prace	nad	nowymi	tytułami	i	nowymi	grami	z	uniwersum	Gas	Station	Simulator.	

Jednocześnie	Spółka	rozwija	własny	dział	testerski	oraz	korzysta	z	kontroli	jakości	Movie	Games	
S.A.,	a	także	stale	rozwija	kompetencje	marketingowe.	

	

Ryzyko	związane	z	utratą	kluczowych	członków	zespołu		

Działalność	 operacyjna	 Spółki	 jest	 silnie	 uzależniona	 od	 zatrudnionych	 w	 zespole	
programistycznym	osób,	ich	unikalnej	wiedzy	i	umiejętności	oraz	ich	zaangażowania	w	pracę.	

Spółka	współpracuje	z	rozbudowanym	zespołem	deweloperskim.	Utrata	kluczowych	osób	może	
w	 pewnym	 stopniu	 wiązać	 się	 z	 utratą	 przez	 Spółkę	 wiedzy	 oraz	 doświadczenia	 w	 zakresie	
profesjonalnego	 projektowania,	 tworzenia	 i	 komercjalizacji	 gier.	 Utrata	 członków	 zespołu	
pracującego	nad	grą	może	negatywnie	wpłynąć	na	jakość	danej	gry	oraz	na	termin	jej	wydania,	a	
co	za	tym	idzie	na	wyniki	sprzedaży	produktu	i	wyniki	finansowe	Spółki.		



Zarząd	jest	świadomy	przedmiotowego	ryzyka,	w	związku	z	czym	kładzie	szczególny	nacisk	na	
rozwój	 pozostałych	 członków	 zespołu	 oraz	 tworzenie	 na	 bieżąco	 dokumentacji	 projektowych,	
które	umożliwiają	nowym	członkom	zespołu	sprawnie	wdrożyć	się	w	proces	produkcji.	Ponadto	
proces	produkcyjny	Emitenta	uwzględnia	transfer	wiedzy	pomiędzy	poszczególnymi	osobami	w	
trakcie	 developmentu,	 co	 istotnie	 zmniejsza	 przedmiotowe	 ryzyko	w	wypadku	utraty	 członka	
zespołu.		

Jednocześnie	szef	studia,	Pan	Lucjan	Mikociak	jest	także	największym	akcjonariuszem	Spółki,	a	
pozostali	 członkowie	zespołu	uprawnieni	 są	do	otrzymywania	 „profit	 share”	z	poszczególnych	
projektów.	

	

Ryzyko	związane	z	postępem	technologicznym	oraz	trendami	w	branży		

Spółka	 prowadzi	 swoją	 działalność	w	 branży,	 na	 którą	 duży	wpływ	mają	 nowe	 technologie	 i	
rozwiązania	informatyczne.	Rynek	nowych	technologii	jako	rynek	szybko	rozwijający	się,	często	
tworzy	nowe	nisze	produktowe.	Inwestowanie	środków	finansowych	w	dostosowanie	produktów	
do	danej	niszy	(np.	technologia	VR	czy	nowe	urządzenia)	wiąże	się	z	dużym	ryzykiem,	ponieważ	
konsumenci	 mogą	 nie	 być	 zainteresowani	 kupnem	 danego	 rozwiązania	 technologicznego.	 Z	
drugiej	 strony	 brak	 podążania	 za	 nowymi	 trendami	 rynkowymi	 generuje	 ryzyko	 związane	 z	
utrudnionym	 dostępem	 do	 konsumentów	 wobec	 bardziej	 doświadczonych	 podmiotów	
konkurencyjnych	na	danym	rynku.		

Emitent	mityguje	wskazane	ryzyko	i	skupia	się	na	podstawowej	działalności,	czyli	na	tworzeniu	
gier	na	platformę	PC,	jednocześnie	zlecając	porting	tworzonych	gier	na	inne	platformy	sprzętowe	
wyspecjalizowanym	podmiotom.	 Jednocześnie	w	przyszłości	Spółka	nie	wyklucza	portingu	we	
własnym	zakresie	 jako	rozbudowę	własnych	kompetencji.	Pierwszym	własnym	portem	będzie	
wydanie	Gas	Station	Simulator	na	urządzenia	macOs.	

	

13. Informacje	o	istotnych	zdarzeniach,	jakie	nastąpiły	po	dniu	bilansowym.	

Po	dniu	bilansowym	Spółka	otrzymała	interpretację	podatkową	dotyczącą	traktowania	umowy	
z	Phenomen	 Games	 jako	 wspólnego	 przedsięwzięcia	 zgodnie	 z	art.	 5	 ustawy	 o	 CIT.	 W	
konsekwencji,	 jest	 to	 też	 postanowienie	 wiążące	 dla	 celów	 ustalenia	 wysokości	 przychodów	
podatkowych	po	stronie	Spółki	z	tytułu	udzału	w	inwestycji	–	 jak	również	wysokości	kosztów,	
podstawy	 opodatkowania	 oraz	 wysokości	 zobowiązania	 podatkowego.	 	 W	 spółce	 otrzymane	
środki	 od	 Inwestora	 nie	 stanowią	 przychodu	 podatkowego	 natomiast	 środki	 pieniężne	
przekazane	Inwestorowi	(50%	zysku)	nie	może	być	uznane	za	koszt	podatkowy.	Natomiast	dla	
celów	 bilansowych	 otrzymany	 przychód	 oraz	 poniesiony	 koszt	 spółka	 wykazuje	 w	 pełnej	
wysokości.	Phenomen	Games	nie	 sprawuje	kontroli	 ani	współkontroli	nad	Spółką,	nie	posiada	
również	zaangażowania	w	kapitale,	które	mogłoby	pozwolić	na	wywieranie	znaczącego	wpływu	
na	 Spółkę.	 	 Nie	 spełnia	 zatem	 żadnego	 z	 kryteriów	 powiązań	 opisanych	 w	 Ustawie	 o	
rachunkowości.	

Dodatkowo	decyzje	dotyczące	istotnych	działań	nie	wymagają	jednogłośnej	zgody	Stron	i	leżą	w	
gestii	Dewelopera.	Kontrola	nad	projektami	sprawowana	jest	wyłącznie	przez	Dewelopera.	Całe	
ryzyko	 związane	 ze	 zobowiązaniami	wynikającymi	 z	wytworzenia	 projektu	 ponosi	 Deweloper	
natomiast	 inwestor	 ponosi	 wyłącznie	 ryzyko	 braku	 zwrotu	 z	zainwestowanych	 środków	
finansowych	w	przypadku	niepowodzenia	projektów.	
 

 



              
Joanna Tynor                     Lucjan Mikociak  

           (Prezes Zarządu)             (Wiceprezes Zarządu) 

	

8. Oświadczenia	Zarządu	

	
Oświadczenie	 zarządu	 spółki	 DRAGO	 entertainment	 S.A.	 w	 sprawie	 rzetelności	
sporządzenia	sprawozdania	finansowego	za	okres	od	01.01.2021	r.	do	31.12.2021	
r.	
	
	
Zarząd	 DRAGO	 entertainment	 S.A.	 oświadcza,	 iż	 wedle	 jego	 najlepszej	 wiedzy,	 roczne	
sprawozdanie	finansowe	i	dane	porównywalne	sporządzone	zostały	zgodnie	z	przepisami	
obowiązującymi	 Spółkę,	 oraz	 że	 odzwierciedlają	w	 sposób	prawdziwy,	 rzetelny	 i	 jasny	
sytuację	majątkową	i	finansową	Spółki	oraz	jej	wynik	finansowy,	oraz	że	sprawozdanie	z	
działalności	Spółki	zawiera	prawdziwy	obraz	sytuacji	Spółki,	w	tym	opis	podstawowych	
zagrożeń	i	ryzyk.	
	

	
	
	

Joann	Tynor		
Prezes	Zarządu	

	

Lucjan	Mikociak	
Wiceprezes	Zarządu	

	
	
	
Oświadczenie	 zarządu	 spółki	 DRAGO	 entertainment	 S.A.	 w	 sprawie	 wyboru	
podmiotu	uprawnionego	do	badania	sprawozdania	finansowego	za	rok	2021	
	
	
Zarząd	 DRAGO	 entertainment	 S.A.	 oświadcza,	 iż	 wybór	 firmy	 audytorskiej	
przeprowadzającej	 badanie	 rocznego	 sprawozdania	 finansowego	 został	 dokonany	
zgodnie	 z	 przepisami,	 w	 tym	 zgodnie	 z	 przepisami	 dotyczącymi	 wyboru	 i	 procedury	
wyboru	 firmy	 audytorskiej	 oraz,	 iż	 firma	 audytorska	 oraz	 członkowie	 zespołu	
wykonującego	badanie,	spełniali	warunki	do	sporządzenia	bezstronnego	i	niezależnego	
sprawozdania	z	badania	rocznego	sprawozdania	finansowego	zgodnie	z	obowiązującymi	
przepisami,	standardami	wykonywania	zawodu	i	zasadami	etyki	zawodowej.	

	
	
	

	
Joann	Tynor		

Prezes	Zarządu	

	
Lucjan	Mikociak	

Wiceprezes	Zarządu	
	



Sprawozdanie	z	badania	rocznego	sprawozdania	finansowego	

	

	



	

	

	

	



	

	

	



	

	



	

	

	

	



	

	

	

	



	

	

	

	



	

	

	

	



9. Informacje	o	stosowaniu	zasad	ładu	korporacyjnego	

LP.	 ZASADA	
TAK/	

NIE/	

NIE	DOTYCZY	
KOMENTARZ	

1.	 Spółka	 powinna	 prowadzić	 przejrzystą	 i	
efektywną	politykę	informacyjną,	zarówno	z	
wykorzystaniem	tradycyjnych	metod,	jak	i	z	
użyciem	 nowoczesnych	 technologii,	
zapewniających	 szybkość,	 bezpieczeństwo	
oraz	 szeroki	 dostęp	 do	 informacji.	 Spółka	
korzystając	 w	 jak	 najszerszym	 stopniu	 z	
tych	 metod,	 powinna	 zapewnić	
odpowiednią	 komunikację	 z	 inwestorami	 i	
analitykami,	 umożliwiać	 transmitowanie	
obrad	 walnego	 zgromadzenia	 z	
wykorzystaniem	sieci	 Internet,	rejestrować	
przebieg	obrad	i	upubliczniać	go	na	stronie	
internetowej.	

TAK	

Emitent	prowadzi	stronę	
korporacyjną	pod	adresem	
http://www.drago-
entertainment.com/pl/	

W	 ocenie	 Zarządu	 koszty	
związane	 z	 techniczną	 obsługą	
transmisji	 oraz	 rejestracji	 obraz	
WZA	 są	 niewspółmierne	 do	
potencjalnych	korzyści	

2.	 Spółka	powinna	zapewnić	efektywny	dostęp	
do	informacji	niezbędnych	do	oceny	sytuacji	
i	 perspektyw	 spółki	 oraz	 sposobu	 jej	
funkcjonowania.	

TAK	 	

3.	
Spółka	 prowadzi	 korporacyjną	 stronę	
internetową	i	zamieszcza	na	niej:	

3.1.	 podstawowe	 informacje	 o	 spółce	 i	 jej	
działalności	(strona	startowa),	

TAK	

Emitent	 prowadzi	 stronę	
korporacyjną	 pod	 adresem	
http://www.drago-
entertainment.com/pl/	na	której	
dostępne	 są	 informacje	
wymagane	w	punkcie	3.	

3.2.	 opis	 działalności	 emitenta	 ze	
wskazaniem	 rodzaju	 działalności,	 z	 której	
Emitent	uzyskuje	najwięcej	przychodów,	

TAK	 	

3.3.	 opis	 rynku,	 na	 którym	działa	 Emitent,	
wraz	z	określeniem	pozycji	emitenta	na	tym	
rynku,	

TAK	 	

3.4.	 życiorysy	 zawodowe	 członków	
organów	spółki,	 TAK	 	

3.5.	 powzięte	 przez	 zarząd,	 na	 podstawie	
oświadczenia	 członka	 rady	 nadzorczej,	
informacje	 o	 powiązaniach	 członka	 rady	
nadzorczej	z	akcjonariuszem	dysponującym	
akcjami	reprezentującymi	nie	mniej	niż	5%	
ogólnej	 liczby	 głosów	 na	 walnym	
zgromadzeniu	spółki,	

TAK	 	

3.6.	dokumenty	korporacyjne	spółki,	 TAK	 	

3.7.	zarys	planów	strategicznych	spółki,	 TAK	 	

3.8.	 opublikowane	 prognozy	 wyników	
finansowych	na	bieżący	rok	obrotowy,	wraz	

NIE	 Spółka	nie	publikuje	prognoz	
finansowych	



z	 założeniami	 do	 tych	 prognoz	 (w	
przypadku	gdy	emitent	takie	publikuje),	

3.9.	 strukturę	 akcjonariatu	 Emitenta,	 ze	
wskazaniem	 głównych	 akcjonariuszy	 oraz	
akcji	znajdujących	się	w	wolnym	obrocie,	

TAK	 	

3.10.	dane	oraz	kontakt	do	osoby,	która	jest	
odpowiedzialna	 w	 spółce	 za	 relacje	
inwestorskie	oraz	kontakty	z	mediami,	

TAK	 	

	 3.11.	Skreślony.	 	 	

	 3.12.	 opublikowane	 raporty	 bieżące	 i	
okresowe,	 TAK	 	

3.13.	 kalendarz	 zaplanowanych	 dat	
publikacji	 finansowych	 raportów	
okresowych,	 dat	 walnych	 zgromadzeń,	 a	
także	 spotkań	 z	 inwestorami	 i	 analitykami	
oraz	konferencji	prasowych,	

NIE	
Spółka	 publikuje	 daty	
raportów	 finansowych	 oraz	
WZA	w	systemie	EBI	lub	ESPI		

3.14.	 informacje	 na	 temat	 zdarzeń	
korporacyjnych,	 takich	 jak	 wypłata	
dywidendy,	 oraz	 innych	 zdarzeń	
skutkujących	 nabyciem	 lub	 ograniczeniem	
praw	 po	 stronie	 akcjonariusza,	 z	
uwzględnieniem	 terminów	 oraz	 zasad	
przeprowadzania	 tych	 operacji.	 Informacje	
te	 powinny	 być	 zamieszczane	 w	 terminie	
umożliwiającym	podjęcie	przez	inwestorów	
decyzji	inwestycyjnych,	

TAK	 	

	 3.15.	Skreślony.	 	 	

	 3.16.	 pytania	 akcjonariuszy	 dotyczące	
spraw	 objętych	 porządkiem	 obrad,	
zadawane	 przed	 i	 w	 trakcie	 walnego	
zgromadzenia,	 wraz	 z	 odpowiedziami	 na	
zadawane	pytania,	

TAK	 	

3.17.	 informację	 na	 temat	 powodów	
odwołania	 walnego	 zgromadzenia,	 zmiany	
terminu	 lub	 porządku	 obrad	 wraz	 z	
uzasadnieniem,	

TAK	 	

3.18.	 informację	 o	 przerwie	 w	 obradach	
walnego	 zgromadzenia	 i	 powodach	
zarządzenia	przerwy,	

TAK	 	

3.19.	 informacje	 na	 temat	 podmiotu,	 z	
którym	 spółka	 podpisała	 umowę	 o	
świadczenie	 usług	 Autoryzowanego	
Doradcy	 ze	 wskazaniem	 nazwy,	 adresu	
strony	 internetowej,	 numerów	
telefonicznych	 oraz	 adresu	 poczty	
elektronicznej	Doradcy,	

TAK	 	

3.20.	 Informację	na	 temat	podmiotu,	który	
pełni	funkcję	animatora	akcji	emitenta,	 TAK	 	



3.21.	 dokument	 informacyjny	 (prospekt	
emisyjny)	 spółki,	 opublikowany	 w	 ciągu	
ostatnich	12	miesięcy,	

TAK	 	

	 3.22.	Skreślony.	 	 	

	 3.23.	 Informacje	 zawarte	 na	 stronie	
internetowej	powinny	być	zamieszczane	w	
sposób	umożliwiający	łatwy	dostęp	do	tych	
informacji.	 Emitent	 powinien	 dokonywać	
aktualizacji	 informacji	 umieszczanych	 na	
stronie	 internetowej.	 W	 przypadku	
pojawienia	się	nowych,	istotnych	informacji	
lub	wystąpienia	 istotnej	 zmiany	 informacji	
umieszczanych	 na	 stronie	 internetowej,	
aktualizacja	 powinna	 zostać	
przeprowadzona	niezwłocznie.	

TAK	 	

4.	 Spółka	 prowadzi	 korporacyjną	 stronę	
internetową,	 według	 wyboru	 emitenta,	 w	
języku	 polskim	 lub	 angielskim.	 Raporty	
bieżące	 i	 okresowe	 powinny	 być	
zamieszczane	 na	 stronie	 internetowej	 co	
najmniej	 w	 tym	 samym	 języku,	 w	 którym	
następuje	 ich	 publikacja	 zgodnie	 z	
przepisami	obowiązującymi	emitenta.	

TAK	
Dostępne	 na	 stronie	
http://www.drago-
entertainment.com/pl/	 w	
zakładce	relacje	inwestorskie	

5.	 Spółka	 powinna	 prowadzić	 politykę	
informacyjną	 ze	 szczególnym	
uwzględnieniem	 potrzeb	 inwestorów	
indywidualnych.	 W	 tym	 celu	 Spółka,	 poza	
swoją	 stroną	 korporacyjną	 powinna	
wykorzystywać	 indywidualną	 dla	 danej	
spółki	 sekcję	 relacji	 inwestorskich	
znajdującą	 na	 stronie	
www.GPWInfoStrefa.pl.	

TAK	 	

6.	 Emitent	 powinien	 utrzymywać	 bieżące	
kontakty	 z	 przedstawicielami	
Autoryzowanego	 Doradcy,	 celem	
umożliwienia	 mu	 prawidłowego	
wykonywania	 swoich	 obowiązków	 wobec	
emitenta.	Spółka	powinna	wyznaczyć	osobę	
odpowiedzialną	 za	 kontakty	 z	
Autoryzowanym	Doradcą.	

TAK	 	

7.	 W	 przypadku,	 gdy	 w	 spółce	 nastąpi	
zdarzenie,	 które	 w	 ocenie	 emitenta	 ma	
istotne	 znaczenie	 dla	 wykonywania	 przez	
Autoryzowanego	 Doradcę	 swoich	
obowiązków,	 Emitent	 niezwłocznie	
powiadamia	 o	 tym	 fakcie	 Autoryzowanego	
Doradcę.	

TAK	 	

8.	 Emitent	 powinien	 zapewnić	
Autoryzowanemu	 Doradcy	 dostęp	 do	
wszelkich	 dokumentów	 i	 informacji	
niezbędnych	do	wykonywania	obowiązków	
Autoryzowanego	Doradcy.	

TAK	 	



9.	 Emitent	przekazuje	w	raporcie	rocznym:	

9.1.	 informację	na	temat	łącznej	wysokości	
wynagrodzeń	wszystkich	członków	zarządu	
i	rady	nadzorczej,	

TAK	 	

	
9.2.	 informację	 na	 temat	 wynagrodzenia	
Autoryzowanego	 Doradcy	 otrzymywanego	
od	 emitenta	 z	 tytułu	 świadczenia	 wobec	
emitenta	usług	w	każdym	zakresie.	

NIE	

Spółka	nie	przestrzega	tej	
zasady.	W	opinii	Emitenta	dane	

na	temat	wynagrodzenia	
Autoryzowanego	Doradcy	nie	
stanowią	istotnej	informacji,	
wpływającej	na	podejmowane	
przez	inwestorów	decyzje.	

10.		

	

Członkowie	 zarządu	 i	 rady	 nadzorczej	
powinni	 uczestniczyć	w	 obradach	walnego	
zgromadzenia	 w	 składzie	 umożliwiającym	
udzielenie	 merytorycznej	 odpowiedzi	 na	
pytania	 zadawane	 w	 trakcie	 walnego	
zgromadzenia.	

TAK	 	

11.	 Przynajmniej	 2	 razy	w	 roku	 Emitent,	 przy	
współpracy	 Autoryzowanego	 Doradcy,	
powinien	organizować	publicznie	dostępne	
spotkanie	 z	 inwestorami,	 analitykami	 i	
mediami.	

NIE	

Emitent	 zamierza	 w	 miarę	
potrzeb	 organizować	 publiczne	
spotkania	biorąc	pod	uwagę	 ich	
koszt	 i	 zapotrzebowanie	 ze	
strony	interesariuszy	

12.	 Uchwała	walnego	zgromadzenia	w	sprawie	
emisji	 akcji	 z	 prawem	 poboru	 powinna	
precyzować	cenę	emisyjną	albo	mechanizm	
jej	ustalenia	 lub	 zobowiązać	organ	do	 tego	
upoważniony	 do	 ustalenia	 jej	 przed	 dniem	
ustalenia	 prawa	 poboru,	 w	 terminie	
umożliwiającym	 podjęcie	 decyzji	
inwestycyjnej.	

TAK	 	

13.	 Uchwały	 walnego	 zgromadzenia	 powinny	
zapewnić	zachowanie	niezbędnego	odstępu	
czasowego	 pomiędzy	 decyzjami	
powodującymi	 określone	 zdarzenia	
korporacyjne	a	datami,	w	których	ustalane	
są	 prawa	 akcjonariuszy	 wynikające	 z	 tych	
zdarzeń	korporacyjnych.	

TAK	 	

13a.	 W	 przypadku	 otrzymania	 przez	 zarząd	
emitenta	od	akcjonariusza	posiadającego	co	
najmniej	połowę	kapitału	zakładowego	 lub	
co	najmniej	połowę	ogółu	głosów	w	spółce,	
informacji	 o	 zwołaniu	 przez	 niego	
nadzwyczajnego	 walnego	 zgromadzenia	 w	
trybie	 określonym	 w	 art.399	 §3	 Kodeksu	
spółek	 handlowych,	 zarząd	 emitenta	
niezwłocznie	 dokonuje	 czynności,	 do	
których	 jest	 zobowiązany	 w	 związku	 z	
organizacją	 i	 przeprowadzeniem	 walnego	
zgromadzenia.	 Zasada	 ta	 ma	 zastosowanie	
również	w	 przypadku	 upoważnienia	 przez	
sąd	 rejestrowy	 akcjonariuszy	 do	 zwołania	
nadzwyczajnego	walnego	zgromadzenia	na	
podstawie	 art.	 400	 §3	 Kodeksu	 spółek	
handlowych.	

TAK	 	



14.	 Dzień	 ustalenia	 praw	 do	 dywidendy	 oraz	
dzień	wypłaty	dywidendy	powinny	być	tak	
ustalone,	 aby	 czas	 przypadający	 pomiędzy	
nimi	 był	możliwie	 najkrótszy,	 a	w	 każdym	
przypadku	nie	dłuższy	niż	15	dni	roboczych.	
Ustalenie	 dłuższego	okresu	pomiędzy	 tymi	
terminami	 wymaga	 szczegółowego	
uzasadnienia.	

TAK	 	

15.	 Uchwała	walnego	zgromadzenia	w	sprawie	
wypłaty	 dywidendy	 warunkowej	 może	
zawierać	 tylko	 takie	 warunki,	 których	
ewentualne	ziszczenie	nastąpi	przed	dniem	
ustalenia	prawa	do	dywidendy.	

TAK	 	

16.	 Emitent	 publikuje	 raporty	 miesięczne,	 w	
terminie	 14	 dni	 od	 zakończenia	 miesiąca.	
Raport	 miesięczny	 powinien	 zawierać	 co	
najmniej:	

• informacje	 na	 temat	 wystąpienia	
tendencji	 i	 zdarzeń	 w	 otoczeniu	
rynkowym	 emitenta,	 które	 w	 ocenie	
emitenta	 mogą	 mieć	 w	 przyszłości	
istotne	 skutki	 dla	 kondycji	 finansowej	
oraz	wyników	finansowych	emitenta,	

• zestawienie	 wszystkich	 informacji	
opublikowanych	 przez	 emitenta	 w	
trybie	 raportu	 bieżącego	 w	 okresie	
objętym	raportem,	

• informacje	 na	 temat	 realizacji	 celów	
emisji,	 jeżeli	 taka	 realizacja,	 choćby	w	
części,	miała	miejsce	w	okresie	objętym	
raportem,	

• kalendarz	 inwestora,	 obejmujący	
wydarzenia	 mające	 mieć	 miejsce	 w	
nadchodzącym	miesiącu,	które	dotyczą	
emitenta	i	są	istotne	z	punktu	widzenia	
interesów	inwestorów,	w	szczególności	
daty	 publikacji	 raportów	 okresowych,	
planowanych	 walnych	 zgromadzeń,	
otwarcia	 subskrypcji,	 spotkań	 z	
inwestorami	 lub	 analitykami,	 oraz	
oczekiwany	 termin	 publikacji	 raportu	
analitycznego.	

NIE	

Emitent	informuje	o	bieżących	
wydarzeniach	w	spółce	za	
pośrednictwem	raportów	
bieżących	oraz	poprzez	
zamieszczanie	informacji	na	
stronie	internetowej	Spółki	pod	
adresem		

http://www.drago-
entertainment.com/pl/	

16a.	 W	 przypadku	 naruszenia	 przez	 emitenta	
obowiązku	 informacyjnego	 określonego	 w	
Załączniku	 nr	 3	 do	 Regulaminu	
Alternatywnego	 Systemu	 Obrotu	
(„Informacje	 bieżące	 i	 okresowe	
przekazywane	 w	 alternatywnym	 systemie	
obrotu	 na	 rynku	 NewConnect”)	 emitent	
powinien	 niezwłocznie	 opublikować,	 w	
trybie	 właściwym	 dla	 przekazywania	
raportów	bieżących	na	rynku	NewConnect,	
informację	wyjaśniającą	zaistniałą	sytuację.	

TAK	 	

17.	 Skreślony.	 	 	



	

	 	 	 	 	 	 Kraków,	dnia	27	maja	2022	r.	

	

	

																																				 	 	 	 	 Joanna	Tynor													Lucjan	Mikociak	

																												

														Prezes	Zarządu									Wiceprezes	Zarządu	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	


