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1.

PISMO PRZEWODNIE PREZESA ZARZĄDU

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 pierwszym kwartale 2021 roku.

Gra Dieselpunk Wars, która zadebiutowała na platformie Steam 19.11.2020 r. we wczesnym dostępie, uzyskała
datę premiery pełnej wersji gry. Nasz zespół intensywnie pracował nad ulepszeniami rozgrywki, przygotowując
kolejne patche do gry, które sukcesywnie były udostępniane graczom. W czasie trwania wczesnego dostępu na
Steam, wprowadziliśmy między innymi nowy tryb rozgrywki, Endless Mode. Ponadto, w przygotowaniu na wyjście
z trybu wczesnego dostępu znacząco rozbudowaliśmy tryb battle simulator oraz stworzyliśmy kolejny bazujący na
tym feature, dzięki któremu gracze będą mogli w łatwy sposób rozwijać dalej grę wedle swoich upodobań i
kreatywności. Premiera zaplanowana została na 13 maja 2021 roku.

Cały czas trwają także prace nad portem tej gry, w pierwszej kolejności na Nintendo Switch, potem na Xbox One
i PlayStation 4. Gra jest w sprzedaży na rynkach całego świata, w tym także w Chinach, dzięki podpisaniu umowy
z wydawcą – firmą HeartBeat Interactive Entertainment Ltd.

Wraz z naszym zewnętrznym zespołem, spółką Punch Punk Games, kontynuujemy prace nad grą Yacht Mechanic
Simulator. Gra poddawana jest obecnie testom rozgrywki przez testerów z grupy PlayWay, rozpoczęliśmy także
kampanię marketingową dla tego tytułu. Postępy prac nad tym tytułem można śledzić dzięki devlogom,
prezentującym ciekawostki zza kulis. Premiera prologu planowana jest na lato 2021 r.

Pierwszy kwartał br. to intensywne prace nad naszymi wewnętrznymi produkcjami, grami Ambulance Simulator,
Archer. The Witch’s Wrath oraz Creature Lab.

Przygotowujemy dema do gier Ambulance Simulator i Archer: The Witch’s Wrath, planujemy zaprezentować je w
ciągu najbliższych miesięcy. Ciągle optymalizujemy rozgrywkę w powyższych grach:
- w Ambulance Simulator ulepszyliśmy system zarządzania wezwaniami oraz system dialogowy, pracujemy nad
poprawkami ruchu drogowego, poprawkami fizyki, budujemy także otwarty świat ze zintegrowanym ruchem
pojazdów kołowych i pieszych.
- w Archer: The Witch’s Wrath dopracowaliśmy system fal przeciwników, poprawiliśmy mechanikę strzelania z
łuku i walki mieczem, usprawniliśmy także działanie sklepu.
Regularnie publikujemy devlogi do każdej z produkcji, tak, aby na bieżąco dzielić się informacjami z fanami i
pokazywać postępy prac.

W pierwszym kwartale br., po pozytywnych opiniach graczy na temat gry Creature Lab, podjęliśmy decyzję o
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produkcji tego tytułu. Pracami będzie zajmował się nasz wewnętrzny, oddelegowany do tego zespół.

W tym miejscu chciałbym dodać, że dbając o odpowiednią optymalizację prac nad naszymi tytułami, powiększamy
nasze zespoły, rekrutując nowych specjalistów w swojej dziedzinie.

Warta podkreślenia także jest nasza ścisła współpraca z testerami z grupy PlayWay. Wierzymy, że doświadczenie
testerów z grupy PlayWay przyczyni się do znacznej optymalizacji rozgrywki wszystkich naszych gier, które
regularnie aktualizujemy i testujemy .

Z optymizmem patrzymy na nadchodzący okres, z doświadczeniem nabytym po premierze naszej pierwszej gry
Dieselpunk Wars we wczesnym dostępie na Steam, a tuż przed premierą jej pełnej wersji - wiele się nauczyliśmy
w kontekście współpracy z tą platformą, prowadzeniu kampanii marketingowej i komunikacji z graczami.
Wierzymy, że te doświadczenia przekują się na sukcesy sprzedażowe naszych gier. Jako spółka notowana na rynku
NewConnect możemy cieszyć się większym zaufaniem wśród inwestorów jako firma stabilna i rozwojowa.

Zachęcam także do zapoznania się z treścią raportu okresowego oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej:
https://imagepower.pl.

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
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3.

PLAN PREMIER

Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą aktualny plan wydawniczy gier, przy czym ma on charakter
orientacyjny i może ulec zmianie. Poszczególne terminy wydania gier są ustalane po analizie sytuacji rynkowej.

Planowane premiery gier
Lp.

Gra

Platforma

Planowany termin wydania*

1.

Yacht Mechanic Simulator 2021

PC

3Q 2021

2.

Dieselpunk Wars

Switch

3Q 2021

3.

Archer: The Witch's Wrath

PC

4Q 2021

4.

Gaming Constructor

PC

1Q 2022

5.

Ambulance Simulator

PC

3Q 2021

6.

Yacht Mechanic Simulator 2021

Switch + VR

4Q 2021

7.

Ambulance Simulator

Switch + VR

1Q 2022

8.

Offroad Mechanic Simulator

PC

4Q 2022

9.

Offroad Mechanic Simulator

Switch + VR

2Q 2023

* planowany termin wydania gry może ulec zmianie
Źródło: Emitent

4.

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

Bilans Emitenta
Wyszczególnienie

Stan na dzień

Stan na dzień

31.03.2021 r. (w zł)

31.03.2020 r. (w zł)

A. Aktywa trwałe

12 916,68

52 916,68

I. Wartości niematerialne i prawne

12 916,68

52 916,68

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

0,00

0,00

2. Wartość firmy

0,00

0,00

12 916,68

52 916,68

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

0,00

1. Środki trwałe

0,00

0,00

2. Środki trwałe w budowie

0,00

0,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

0,00

III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne
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1. Od jednostek powiązanych

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Od pozostałych jednostek

0,00

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

1. Nieruchomości

0,00

0,00

2. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 348 672,87

1 078 814,44

995 581,48

171 103,98

0,00

0,00

2. Półprodukty i produkty w toku

942 261,14

156 103,98

3. Produkty gotowe

53 320,34

0,00

4. Towary

0,00

0,00

5. Zaliczki na dostawy i usługi

0,00

15 000,00

II. Należności krótkoterminowe

211 359,80

116 230,04

1. Należności od jednostek powiązanych

15 021,76

0,00

0,00

0,00

196 338,04

116 230,04

III. Inwestycje krótkoterminowe

1 141 419,11

791 480,42

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

1 141 419,11

791 480,42

0,00

0,00

312,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 361 589,55

1 131 731,12

2. Od pozostałych jednostek, w których
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
1. Materiały

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

2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz)
podstawowy
D. Udziały (akcje) własne
AKTYWA RAZEM
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Stan na dzień

Stan na dzień

31.03.2021 r. (w zł)

31.03.2020 r. (w zł)

2 280 270,49

1 085 439,16

155 323,30

145 000,00

3 076 666,70

490 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

-813 411,77

-399 412,67

VI. Zysk (strata) netto

-138 307,74

-150 148,17

81 319,06

46 291,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Pozostałe rezerwy

0,00

0,00

II. Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

1. Wobec jednostek powiązanych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81 319,06

46 291,96

0,00

0,00

0,00

0,00

81 319,06

46 291,96

4. Fundusze specjalne

0,00

0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

1. Ujemna wartość firmy

0,00

0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

2 361 589,55

1 131 731,12

Wyszczególnienie
A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny,
w tym:
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe,
w tym:

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne
i podobne

2. Wobec pozostałych jednostek, w których
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Wobec pozostałych jednostek
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Zobowiązania wobec jednostek
powiązanych
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek,
w których jednostka posiada zaangażowanie
w kapitale
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek

PASYWA RAZEM
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Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Emitenta
Za okres

Za okres

od 01.01.2021 r.

od 01.01.2020 r.

do 31.03.2021 r. (w zł)

do 31.03.2020 r. (w zł)

234 705,69

181 995,98

26 520,35

25 892,00

208 185,34

156 103,98

0,00

0,00

0,00

0,00

372 538,97

332 015,58

I. Amortyzacja

9 999,99

9 999,99

II. Zużycie materiałów i energii

2 006,18

22 176,33

158 476,84

85 177,23

IV. Podatki i opłaty

3 913,78

1 848,00

V. Wynagrodzenia

138 066,48

156 590,68

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

6 762,43

10 223,35

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

53 313,27

46 000,00

0,00

0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

-137 833,28

-150 019,60

D. Pozostałe przychody operacyjne

0,07

0,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Inne przychody operacyjne

0,07

0,14

E. Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,32

0,00

0,00

Wyszczególnienie

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z
nimi, w tym:
I. Przychody ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie –
wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość
ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne
potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej

III. Usługi obce

VIII. Wartość sprzedanych towarów i
materiałów

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych
aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych
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II. Aktualizacja wartości aktywów

0,00

0,00

0,00

0,32

-137 833,21

-150 019,78

G. Przychody finansowe

0,00

0,00

I. Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

II. Odsetki

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

0,00

V. Inne

0,00

0,00

474,53

128,39

9,34

1,67

0,00

0,00

0,00

0,00

465,19

126,72

-138 307,74

-150 148,17

0,00

0,00

0,00

0,00

-138 307,74

-150 148,17

niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+DE)

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów
finansowych

H. Koszty finansowe
I. Odsetki
II. Strata ze tytułu rozchodu aktywów
finansowych
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV. Inne
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)
J. Podatek dochodowy
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)
Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie

Za okres

Za okres

od 01.01.2021 r.

od 01.01.2020 r.

do 31.03.2021 r. (w zł)

do 31.03.2020 r. (w zł)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto

-138 307,74

-150 148,17

II. Korekty razem

-247 724,01

-205 825,95

9 999,99

9 999,99

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

0,00

0,00

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

0,00

0,00

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

0,00

0,00

5. Zmiana stanu rezerw

0,00

0,00

1. Amortyzacja
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6. Zmiana stanu zapasów

-208 185,34

-158 603,98

7. Zmiana stanu należności

-64 394,80

-83 386,30

15 168,62

26 164,34

-312,48

0,00

0,00

0,00

-386 031,75

-355 974,12

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
z wyjątkiem pożyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I±II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Z aktywów finansowych

0,00

0,00

4. Inne wpływy inwestycyjne

0,00

0,00

II. Wydatki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Na aktywa finansowe, w tym:

0,00

0,00

4. Inne wydatki inwestycyjne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

2. Kredyty i pożyczki

0,00

0,00

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

4. Inne wpływy finansowe

0,00

0,00

II. Wydatki

0,00

0,00

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

0,00

0,00

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

0,00

0,00

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

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji)
i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat
do kapitału
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3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki

0,00

0,00

4. Spłaty kredytów i pożyczek

0,00

0,00

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

0,00

0,00

0,00

0,00

8. Odsetki

0,00

0,00

9. Inne wydatki finansowe

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

-386 031,75

644 025,88

-386 031,75

644 025,88

1 527 450,86

147 454,54

1 141 419,11

791 480,42

Za okres

Za okres

od 01.01.2021 r.

od 01.01.2020 r.

do 31.03.2021 r. (w zł)

do 31.03.2020 r. (w zł)

2 418 578,23

235 587,33

2 418 578,23

235 588,33

150 000,00

100 000,00

5 323,30

0,00

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

155 323,30

145 000,00

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

3 076 666,70

490 000,00

0,00

0,00

3 076 666,70

490 000,00

z tytułu podziału zysku

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego

III. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto razem
(A.III±B.III±C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków
pieniężnych, w tym:
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D),
w tym:
Źródło: Emitent

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu
(BO), po korektach
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek
okresu
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec
okresu
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3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
na początek okresu - zmiany przyjętych zasad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 323,30

0,00

-5 323,30

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

-57 477,49

-57 477,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

399 412,67

57 477,49

813 411,77

399 412,67

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

813 411,77

399 412,67

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

-813 411,77

-399 412,67

6. Wynik netto

-138 307,74

-150 148,17

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

2 280 270,49

1 085 439,16

2 280 270,49

1 085 439,16

(polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec
okresu
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
na początek okresu
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
rezerwowych
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
na koniec okresu
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po
korektach
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
korektach

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Źródło: Emitent

5.

INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM

INFORMACJE O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
Stosowane zasady wyceny aktywów i pasywów
1. Wartości niematerialne i prawne
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa
majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej
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użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Wartości
niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych
o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu
oddania do użytkowania i nalicza się wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, przy zastosowaniu metody liniowej. Amortyzacja wartości
niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 3500 zł stanowi koszt
uzyskania przychodów w miesiącu oddania WNiP do używania. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy
dokonuje się weryfikacji posiadanych wartości niematerialnych i prawnych. Na tej podstawie ustala się
wartości niematerialne i prawne podlegające ewentualnie likwidacji.
2. Rzeczowe aktywa trwałe
2.1. Środki trwałe Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidywanym okresie
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby
jednostki. Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych
o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu
oddania do użytkowania i nalicza się wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych a także ustalonych indywidualnie zgodnie ustawą ww. Amortyzację
oblicza się przy zastosowaniu metody liniowej. Amortyzacja środków trwałych o wartości początkowej
do 3500 zł stanowi koszt uzyskania przychodów w miesiącu oddania środka trwałego do używania Nie
rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji posiadanych środków trwałych pod kątem ich
dalszej przydatności w działalności Firmy zakończonej stosownym protokołem. Na tej podstawie ustala
się środki trwałe podlegające sprzedaży lub likwidacji. Inwentaryzację w drodze spisu z natury środków
trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie przeprowadza się
raz w ciągu 4 lat, o ile znajdują się one na terenie strzeżonym.
2.2. Środki trwałe w budowie Środki trwałe w budowie są zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe
w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Wycenia się je w
wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje
się inwentaryzacji niezakończonych zadań inwestycyjnych w drodze weryfikacji, potwierdzonej
stosownym protokołem. Na tej podstawie ustala się środki trwałe w budowie podlegające sprzedaży
lub likwidacji.
2.3. Środki trwałe przyjęte w leasing
W związku z art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości Firma kwalifikuje wszystkie umowy najmu, dzierżawy
i podobne, w tym leasingowe zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Inwestycje długoterminowe Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się
w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy
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udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wyceniane
według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku przyczyny, dla której dokonano odpisów,
równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości
zwiększają wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.
4. Inwestycje krótkoterminowe Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w
księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy
aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wyceniane według ceny nabycia lub ceny
rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa. Różnica między ceną nabycia a niższą ceną rynkową
obciąża koszty finansowe. Skutki wzrostu cen odnosi się na przychody finansowe jedynie w przypadku,
gdy uprzednio obniżki cen odpisywano w koszty do wysokości poprzednio odpisanych w koszty różnic.
5. Środki pieniężne Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według
wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się według średniego
kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Na dzień bilansowy środki pieniężne
wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez
Prezesa NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik
finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty finansowe. Inwentaryzację środków
pieniężnych przeprowadza się dla: − środków pieniężnych na rachunkach bankowych – w formie
potwierdzenia sald − gotówki w kasach w formie spisu z natury.
6. Należności długoterminowe W Spółce nie występują należności długoterminowe. Stosowne zasady
wyceny zostaną ustalone w drodze aneksu do niniejszego opracowania w momencie wystąpienia
podobnych zdarzeń.
7. Należności krótkoterminowe Obejmują one ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub
część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, które stają się wymagalne
w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień powstania należności wycenia się w wartości
nominalnej. Na dzień bilansowy należności wyceniane są kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem
ostrożności. Inwentaryzację należności przeprowadza się: − należności handlowych i innych - w drodze
potwierdzenia sald; − należności spornych i wątpliwych, należności wobec osób nieprowadzących ksiąg
rachunkowych oraz z tytułów publicznoprawnych – w drodze weryfikacji ich stanu.
8. Zobowiązania wyceniane są: − na dzień ich powstania według wartości nominalnej, a jeżeli są
wyrażone w walucie obcej podlegają przeliczeniu po kursie średnim ogłaszanym dla danej waluty przez
NBP z dnia poprzedzającego ten dzień. − na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.
Zobowiązania wyrażone w walutach przelicza się według kursu średniego danej waluty ustalonego
przez

NBP
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9. Kapitały Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w
rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne
wpłaty na poczet kapitału. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki.
10. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania W przypadku ponoszenia
wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń
międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: • ubezpieczenia
majątkowe, • prenumeraty, • licencje okresowe. Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku,
gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu
prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przyszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.
Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na
bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez
kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń,
których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń
międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: • wartość wykonanych niezafakturowanych
usług oraz dostaw, • wartość usług, zostaną wykonane w przyszłości, a dotyczą bieżącego okresu
obrotowego.
11. Rozliczenia międzyokresowe przychodów W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe
przychodów obejmują w szczególności równowartość otrzymanych zaliczek z tytułu świadczeń, których
wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych.
12. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego W związku z przejściowymi
różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich
wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka może
tworzyć rezerwę i ustalać aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do
odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które
spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz starty
podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu
odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego,
wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to
jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy
uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku
podatkowego.
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13. Instrumenty finansowe W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych
wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z
nabyciem aktywów finansowych). Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w
kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są
wykazywane według skorygowanej ceny nabycia. W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych
wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem zabezpieczanych i
zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień
wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych
z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego. Wbudowany instrument pochodny wycenia się na dzień
ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością
godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych. Instrumenty
pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej
wycenia

się

w

wartości

godziwej,

a

zmianę

odnosi

się

na

wynik

z operacji finansowych. Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący
zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na
kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji
finansowych w części niestanowiącej efektywnego zabezpieczenia.
14. Wynik finansowy Na wynik finansowy składa się: wynik ze sprzedaży, wynik na pozostałej
działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku.
Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat. Przychodem ze sprzedaży towarów i
materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów
i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy. Przychodem ze sprzedaży usług jest
kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług.
Momentem sprzedaży jest wykonanie usługi. Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to
wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie nabycia, współmierna do przychodów ze
sprzedaży z tego tytułu. Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane
bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy. Przychody finansowe są to
należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty
operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie
wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i
kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji
finansowych.
Zasady ewidencji i rozliczania kosztów
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1. Ewidencja kosztów, a Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się na kontach zespołu 4 z
analitykami, zgodnie z załączonym planem kont.

6.

KOMENTARZ

EMITENTA

NA

TEMAT

OKOLICZONŚCI

I

ZDARZEŃ

ISTOTNIE

WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI
OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE
W I kwartale 2021 r. Image Power S.A. wypracowała przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie
234.705,69 zł, przy 181.995,98 zł uzyskanych w analogicznym okresie 2020 r., co oznacza wzrost o ok. 28,96%.
Na poziomie przychodów ze sprzedaży produktów Emitent osiągnął kwotę równą 26.520,35 zł, natomiast,
w porównywanym okresie 2020 r., Emitent osiągnął niniejsze przychody w wysokości 25.892,00 zł (wzrost o ok.
2,43%). W okresie od stycznia do końca marca 2021 r. Spółka osiągnęła stratę netto w wysokości 138.307,74 zł,
wobec straty netto równej 150.148,17 zł w I kwartale 2020 r.

W dniu 13 stycznia 2021 r. miała miejsce rejestracja przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii E.

10 lutego 2021 r. została zawarta z GameFormatic S.A., wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej PlayWay, umowa
o dzieło i przekazanie autorskich praw majątkowych dla Image Power S.A. do gry pt. Offroad Mechanic Simulator.
Z tytułu przedmiotowej umowy GameFormatic S.A. przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
700.000,00 zł netto, które płatne będzie zgodnie z harmonogramem, a także wynagrodzenie prowizyjne w
wysokości 10%-20% zysku netto ze sprzedaży gry, w zależności od ocen użytkowników w sklepie Steam, oraz
dodatkowo 5% w przypadku osiągnięcia zysku netto ze sprzedaży gry powyżej 1.000.000,00 zł. W ramach
dodatkowego wynagrodzenia GameFormatic S.A. wykona również wersję gry a VR. Strony przewidują również
możliwość portowania gry i jej sprzedaży na innych platformach.

Ponadto, w lutym 2021 r., została zakończona kampania crowdfundingowa dla gry pt. Yacht Mechanic Simulator
2021, która przeprowadzona została na portalu www.kickstarter.com. Emitent pozyskał 10.225,00 CAD (ok.
30.000,00 zł).

7.

JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW

FINANSOWYCH - STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH
PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM
RAPORCIE KWARTALNYM
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Emitent nie przekazywał do wiadomości publicznej prognoz wyników finansowych za okres objęty niniejszym
raportem.

8.

W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE,

O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU
REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI
Zarząd Spółki informuje, iż Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt
13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

9.

JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ, W OBSZARZE

ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE
ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ
AKTYWNOŚCI
W omawianym okresie Emitent nie podejmował, w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, inicjatyw
nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

10.

OPIS

ORGANIZACJI

GRUPY

KAPITAŁOWEJ,

ZE

WSKAZANIEM

JEDNOSTEK

PODLEGAJACYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM
W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY,
PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ
LICZBIE GŁOSÓW
Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu okresowego Emitent nie tworzy Grupy Kapitałowej w rozumieniu
przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
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11.

W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA

SKONSOLIDOWANYCH

SPRAWOZDAŃ

FINANSOWYCH

LUB

SKONSOLIDOWANE

SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH –
WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ
PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYN ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO
KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ
Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu okresowego Emitent nie tworzy Grupy Kapitałowej w rozumieniu
przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

12.

W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA

SKONSOLIDOWANYCH

SPRAWOZDAŃ

FINANSOWYCH

LUB

SKONSOLIDOWANE

SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH –
WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ,
ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu okresowego Emitent nie tworzył Grupy Kapitałowej, zatem nie
sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

13.

INFORMACJA

O

STRUKTURZE

AKCJONARIATU

EMITENTA,

ZE

WSKAZANIEM

AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5%
GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
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Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach
na walnym zgromadzeniu
Liczba

Liczba

Udział

Udział

akcji

głosów

w kapitale zakładowym

w ogólnej liczbie głosów

Marcin Zaleński

592 517

592 517

38,15%

38,15%

PlayWay S.A.

336 500

336 500

21,66%

21,66%

Paweł Graniak

173 500

173 500

11,17%

11,17%

100 000

100 000

6,44%

6,44%

Jakub Trzebiński

86 000

86 000

5,54%

5,54%

Pozostali*

264 716

264 716

17,04%

17,04%

Suma

1 553 233

1 553 233

100,00%

100,00%

Akcjonariusz

Creative Solution
Resources sp. z o.o.

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
Źródło: Emitent

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)

Pozostali*
17,04%

Marcin Zaleński
38,15%

Jakub Trzebiński
5,54%
Creative Solution
Resources sp. z o.o.
6,44%

Paweł Graniak
11,17%
PlayWay S.A.
21,66%

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
Źródło: Emitent

14.

INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA,

W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na dzień 31 marca 2021 r. w skład zespołów wewnętrznych Emitenta wchodzi łącznie 9 osób zatrudnianych na
podstawie umowy o dzieło, 2 osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia, 4 osoby zatrudniane na umowach
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B2B oraz 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Ponadto Emitent współpracuje z zespołami
zewnętrznymi oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarcze w oparciu o umowy cywilnoprawne.
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