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1. LIST DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW
Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,
w imieniu Image Power S.A., jako Prezes Zarządu Spółki, mam przyjemność przedstawić Państwu raport okresowy
podsumowujący działania podejmowane przez nasz zespół w 2020 roku oraz pierwszym kwartale 2021 roku.
Był to okres, w którym przede wszystkim zakończyliśmy działania związane z debiutem na rynku NewConnect,
tym samym dołączając do grona 377 spółek publicznych notowanych na małym parkiecie warszawskiej giełdy. Na
rynku NewConnect zadebiutowaliśmy 7 kwietnia 2021 r., jako 44. spółka krajowa zajmująca się produkcją gier
komputerowych. Dzień debiutu zakończyliśmy z 8% stopą wzrostu. Jesteśmy dumni z tego faktu oraz przekonani,
że akcje naszej Spółki stanowią atrakcyjną ofertę dla inwestorów, a bycie częścią rynku NC przyczyni się do wzrostu
zainteresowania naszą Spółką oraz rozpoznawalności naszej marki i tytułów, nad którymi pracujemy.
Rok 2020 to także okres intensywnej pracy nad naszymi projektami, zwieńczonej premierą naszej pierwszej gry
pt. Dieselpunk Wars. Gra, po udanej kampanii na Kickstarterze oraz dobrze przyjętym prologu (gra zdobyła
większość ocen pozytywnych na Steam), zadebiutowała na serwisie Steam 19 listopada 2020 r. we wczesnym
dostępie. Premiera pełnej wersji gry z nowymi ulepszeniami rozgrywki jest planowana na Q2 2021. Obecnie
trwają także prace nad portem tej gry - najpierw na Nintendo Switch, potem na Xbox One i PlayStation 4. Istotnym
wydarzeniem w rozwoju tego tytułu było podpisanie umowy z firmą HeartBeat Interactive Entertainment Ltd.,
która jest wydawcą niniejszej gry w Chinach i dba o marketing na tamtejszym rynku.
Znaczącym wydarzeniem 2020 roku było podpisanie umowy ze spółką Punch Punk Games S.A., która dotyczyła
produkcji gry o tytule Yacht Mechanic Simulator. W lutym 2021 r. zakończyliśmy z sukcesem kampanię tej gry na
Kickstarterze, gotowe jest już demo tej gry, a obecnie pracujemy nad prologiem. Premiera prologu planowana
jest na Q2 2021 r.
Istotne dla firmy było także zawarcie umowy ze spółką Live Motion Games S.A., dzięki której zakupiliśmy prawa
do tytułu Ambulance Simulator, nad którym obecnie pracuje nasz dedykowany wewnętrzny zespół. Planujemy
kampanię na Kickstarterze dla tego tytułu, a następnie zaprezentowanie demo gry, a w dalszej kolejności także
prologu.
W ubiegłym roku zawarliśmy umowę ze spółką CONSOLE LABS S.A. na port naszej pierwszej gry Dieselpunk Wars
na konsole. Gra zostanie wydana i będzie dystrybuowana na platformach sprzedażowych dedykowanych do
dystrybucji gier w wersjach na konsole za pośrednictwem konta należącego do spółki PlayWay S.A., co w naszej
opinii może przyczynić się do zwiększenia sprzedaży gry.
Ważnym wydarzeniem 2021 roku było rozpoczęcie współpracy ze spółką GameFormatic S.A. wchodzącą w skład
grupy kapitałowej PlayWay S.A. Zespół ten będzie pracował nad grą, z którą wiążemy nasze największe
oczekiwania – Offroad Mechanic Simulator. Cykl produkcyjny przewidziany jest na 2 lata. Premiera będzie
poprzedzona zaprezentowaniem demo gry oraz prologu.
W planach na najbliższą przyszłość, poza pracą nad wspomnianymi wyżej grami, mamy przede wszystkim
dokończenie dwóch kolejnych gier, które są przygotowywane przez nasze wewnętrzne zespoły, czyli: Archer. The
Witch’s Wrath (demo gry planowane jest na Q2 2021) oraz Creature Lab. Z tym ostatnim tytułem wiążemy
szczególnie duże nadzieje, ze względu na bardzo duże zainteresowanie graczy, które zostało ostatnio podkreślone
setkami pozytywnych głosów i oznaczeniami Silver Award na serwisie Reddit.com.
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Pragniemy w tym miejscu zaakcentować, że jako Spółka mocno stawiamy na rozwój naszych wewnętrznych
zespołów. Obecnie, w ramach Image Power S.A., zatrudniamy 15 osób: grafików 2D, 3D, level designerów, game
designerów oraz programistów. Poszczególne teamy pracują nad 4 grami (wspomnianymi Ambulance Simulator,
Archer. The Witch’s Wrath, Creature Lab).
Na pewno warta podkreślenia jest nasza współpraca z grupą PlayWay, zarówno w kwestii produkcji gier zewnętrzne zespoły pracujące nad naszymi produkcjami, takie jak wspomniane Punch Punk Games S.A. czy
GameFormatic S.A., należą do grupy PlayWay, ale także marketingu czy przygotowania kampanii na Kickstarterze.
Ten udziałowiec gwarantuje ogromne wsparcie, dzięki czemu lepiej zrealizujemy nasze cele sprzedażowe.
Z entuzjazmem patrzymy na nadchodzący okres. Tuż po debiucie na rynku NewConnect jeszcze z większą energią
i pasją pracujemy nad naszymi tytułami, w planie mając premierę pełnej wersji gry Dieselpunk Wars oraz prologu
do jednej z naszych flagowych produkcji, czyli Yacht Mechanic Simulatora.
Zachęcam także do zapoznania się z całą treścią raportu rocznego.

Z poważaniem,

Paweł Graniak
Prezes Zarządu
Image Power S.A.
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2. PODSTAWOWE INFORMACJE
Emitent został utworzony na mocy aktu zawiązania Spółki zawartego w dniu 24 czerwca 2016 r. Rejestracja Spółki
Image Power S.A. w KRS miała miejsce na mocy postanowienia wydanego w dniu 2 września 2016 r. przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Emitent
został wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000634990.
Image Power S.A. prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji
gier na komputery stacjonarne. Spółka została założona w dniu 24 czerwca 2016 r., a działalność operacyjna
związana z branżą gier została rozpoczęta w 2019 r. W tym samym roku Emitent pozyskał znaczącego inwestora
PlayWay S.A., tj. wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Emitent zajmuje się produkcją, wydawaniem oraz marketingiem gier. Produkty Spółki są sprzedawane na całym
świecie w modelu dystrybucji cyfrowej, głównie za pośrednictwem dedykowanej platformy dystrybucyjnej
Steam, która jest największym dystrybutorem gier PC na świecie. Ponadto gry Emitenta będą wydawane na
konsole typu Nintendo Switch, Xbox One oraz PlayStation 4.
Głównym założeniem prowadzonej działalności jest produkcja i dystrybucja kilku, nisko oraz średnio
budżetowych i wysokomarżowych gier przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie, dzięki czemu maleje
ryzyko operacyjne przy optymalnej reakcji na niespodziewane zdarzenia losowe występujące podczas produkcji
projektów. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Image Power S.A. posiada 4 zespoły wewnętrzne oraz
jeden zespół zewnętrzny.

Podstawowe dane o Emitencie
Firma:

Image Power S.A.

Forma prawna:

Spółka Akcyjna

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Popularna 14 lok. 3, 02-473 Warszawa

Telefon:

+48 663 936 116

Adres poczty elektronicznej:

kontakt@imagepower.pl

Adres strony internetowej:

www.imagepower.pl

NIP:

5272778779

REGON:

365341132

KRS:

0000634990

Źródło: Emitent

3. WYBRANE DANE FINANSOWE
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Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze
sprawozdania finansowego przeliczono z PLN na EURO według kursów średnich EUR/PLN ustalonych
przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:
Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:
•

na dzień 31.12.2020 r. średni kurs wynosił 4,6148,

•

na dzień 31.12.2019 r. średni kurs wynosił 4,2585.

Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim
okresie, obliczonych, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie:
•

średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.- 31.12.2020 r. wyniosła 4,4742,

•

średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.- 31.12.2019 r. wyniosła 4,3018.

Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w złotych przez kurs wymiany.
Wyszczególnienie

Średni kurs EUR/PLN na dzień
bilansowy (31 grudnia)

Średnia arytmetyczna kursów
średnich EUR/PLN z ostatniego dnia
każdego miesiąca roku obrotowego

2020

4,6148

4,4742

2019

4,2585

4,3018

Źródło: NBP

Wybrane pozycje bilansu Emitenta
Stan na dzień
31.12.2020 r.

Stan na dzień
31.12.2019 r.

Stan na dzień
31.12.2020 r.

Stan na dzień
31.12.2019 r.

PLN

PLN

EUR

EUR

Kapitał własny

2 418 578,23

235 587,33

524 091,67

55 321,67

Należności długoterminowe

0,00

0,00

0,00

0,00

Należność krótkoterminowe

146 965,00

32 843,74

31 846,45

7 712,51

1 527 450,86

147 454,54

330 989,61

34 625,93

0,00

0,00

0,00

0,00

66 150,44

20 127,62

14 334,41

4 726,46

Wyszczególnienie

Środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne
Zobowiązania
długoterminowe
Zobowiązania
krótkoterminowe
Źródło: Emitent

Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Emitenta
Wyszczególnienie

Przychody netto ze sprzedaży
i zrównane z nimi

Za okres
od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

Za okres
od 01.01.2019 r.
do 31.12.2019 r.

Za okres
od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

Za okres
od 01.01.2019 r.
do 31.12.2019 r.

PLN

PLN

EUR

EUR

915 177,43

172 642,92

204 545,49

40 132,72
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Amortyzacja

40 000,00

17 083,33

8 940,15

3 971,21

Zysk/strata na sprzedaży

-405 542,50

-341 833,44

-90 640,23

-79 462,89

Zysk/strata na działalności
operacyjnej

-410 725,07

-341 830,58

-91 798,55

-79 462,22

Zysk/strata brutto

-413 116,10

-341 935,18

-92 332,95

-79 486,54

Zysk/strata netto

-413 999,10

-341 935,18

-92 530,31

-79 486,54

Źródło: Emitent

Wybrane pozycje z rachunku przepływów pieniężnych Emitenta
Wyszczególnienie

Przepływy pieniężne
z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne
z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne
z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto
razem

Za okres
od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

Za okres
od 01.01.2019 r.
do 31.12.2019 r.

Za okres
od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

Za okres
od 01.01.2019 r.
do 31.12.2019 r.

PLN

PLN

EUR

EUR

-1 216 993,68

-372 586,59

-272 002,52

-86 611,79

0,00

-15 000,00

0,00

-3 486,91

2 596 990,00

535 000,00

580 436,73

124 366,54

1 379 996,32

147 413,41

308 434,20

34 267,84

Źródło: Emitent
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4. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU IMAGE POWER S.A.
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5.

STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Akcje Spółki Image Power S.A. zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na podstawie Uchwały
Nr 298/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 marca 2021 roku. W związku
z powyższym, Emitent w 2020 roku nie stosował zasad Ładu Korporacyjnego, natomiast rozpoczął ich stosowanie
zgodnie z opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 2/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku.

6.

ZAŁĄCZNIKI
1) Sprawozdanie Finansowe
Załącznik nr 1 - Sprawozdanie finansowe Image Power S.A. za rok obrotowy od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.
2) Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
Załącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu z działalności Image Power S.A. za rok obrotowy od
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3) Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z Badania Sprawozdania Finansowego
Załącznik nr 3 – Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania
finansowego Image Power S.A. za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

4) Informacja dodatkowa
Załącznik nr 4 – Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat za okres od
01.01.2020 do 31.12.2020 firmy Image Power S.A.
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