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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 2022 roku. To mój pierwszy 

pełen kwartał od czasu objęcia stanowiska Prezesa Image Power S.A. w grudniu ubiegłego roku. 

 

I kwartał 2022 r. to przede wszystkim okres, podczas którego skupiłem się na wnikliwej analizie stanu projektów 

zapowiedzianych przez Spółkę w ostatnich miesiącach/latach, w tym uporządkowaniu mechanizmów i 

metodologii prowadzenia projektów. W wyniku tej analizy podpisaliśmy m.in. aneksy do umów z firmami Punch 

Punk Games (developer gry Yacht Mechanic Simulator) oraz Gameformatic (developer gry Offroad Mechanic 

Simulator), których celem był doprecyzowanie skali prac oraz metod ich kontroli. Podjęliśmy również kroki, aby 

zwiększyć kontrolę nad projektami, m.in. zatrudniając nowe, doświadczone osoby do naszego wewnętrznego 

działu testów. Ponieważ Image Power S.A. jest Spółką pracującą na wieloma projektami na raz (zarówno 

wewnętrznie, jak i zlecając je zewnętrznym studiom) te dodatkowe narzędzia planowania i kontroli projektowej 

uważam za absolutnie niezbędne.  

 

Jednocześnie, Q1 2022 roku to czas pierwszych prawdziwych sukcesów Spółki na polu promocji, PR i marketingu. 

Przychodząc do Spółki obiecywałem wnieść doświadczenie w tej dziedzinie i obietnicy – jak sądzę – dotrzymałem. 

Luty to fantastyczny Steam Next Fest, w czasie którego pokazywaliśmy po raz pierwszy demo gry Creature Lab. 

Tytuł, który do niedawna stanowił swego rodzaju rynkową niewiadomą, szybko okazał się czarnym koniem wśród 

zapowiedzi na ten rok. Festiwal zakończył się dużym przyrostem tzw. followersów oraz oczywiście wishlist. A nie 

był to koniec naszych działań, bo niedługo później Creature Lab okazał się niemałym hitem wśród światowych 

influencerów, którzy po wysyłce kodów, gremialnie ogrywali demo (możecie Państwo znaleźć bardzo wiele 

filmików po kilkaset tysięcy odsłon chociażby na platformie YT).  

 

Nie jest to jednak koniec sukcesów. W marcu zapowiedzieliśmy grę Haunted House Renovator. Jak się okazało, 

była to jedna z najgłośniejszych zapowiedzi w obrębie grupy PlayWay w ostatnim czasie. I choć nie jestem fanem 

podpierania się ilością wishlist na Steamie, to jednak wynik kilkunastu tysięcy wishlist w ciągu kilku dni oraz bardzo 

dobrej oglądalności trailera zwiastującego grę, musi robić wrażenie. Co ciekawe, udało się również przebić z  

Haunted House Renovator do mainstreamowych mediów growych na świecie. To dla nas ważne, ponieważ panuje 

przekonanie, że o grach symulatoro-podobnych media nie chcą pisać. Okazuje się, że chcą, jeśli tylko informacja 

jest podana w odpowiedni sposób. Mieliśmy kilkadziesiąt newsów w mediach branżowych w Polsce, USA, 

Niemczech, i na wielu, wielu innych rynkach. Ta zapowiedź niewątpliwie wpłynęła również na rozpoznawalność 

Spółki na rynku. A przypomnę, że jednym z zadań, jakie sobie stawiałem po dołączeniu do zespołu Image Power 

było również umiejscowienie naszej Spółki na mapie polskiego, a docelowo również światowego, gamedevu. Ten 
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proces już trwa. 

 

W tym kwartale udało nam się również z powodzeniem wydać naszą pierwszą grę, Dieselpunk Wars, na konsole. 

To nasze pierwsze kroki na tym rynku, symultaniczną premierę na wszystkie platformy (Xbox, PlayStation, Switch) 

uważam więc za obiecujący start.  

 

Pierwszy kwartał to również przyśpieszenie prac ze strony developera Punch Punk Games, kończy pracę nad Yacht 

Mechanic Simulator. Mówiąc wprost, współpraca z twórcami gry nie jest łatwa i, czego są Państwo świadomi, 

premiera tej gry była kilkukrotnie przekładana. Duża część mojej pracy w ostatnich miesiącach to interwencje 

związane z produkcją tego tytułu oraz próby pogodzenia naszej wizji wydawniczej z wizją twórców. Ostatecznie 

jednak zbliżamy się do zakończenia prac, a w najbliższych tygodniach ogłosimy finalną już datę premiery, której 

nie zamierzamy w żadnym wypadku przekładać.  

 

Pierwszy kwartał 2022 r. to również okres pełnej „reaktywacji” produkcji gry Ambulance Simulator, która należy 

do naszych najpopularniejszych zapowiedzianych brandów. W tej chwili od ponad miesiąca produkcją gry zajmuje 

się zupełnie nowy, utalentowany zespół deweloperów dedykowanych w 100% rozwojowi tego tytułu. Zespół już 

w pierwszym miesiącu pracy udowodnił swoje umiejętności, m.in. pokazując bardzo znaczne postępy w temacie 

optymalizacji gry. Plan jest taki, by tę grę wydać jeszcze w 2022 roku.  

 

Nieprzerwanie trwają również prace nad naszymi flagowymi tytułami na 2023 rok, czyli Offroad Mechanic 

Simulator (Gameformatic) oraz Cruiseship Manager (produkcja wewnętrzna Image Power). Obydwa tytuły są już 

w zaawansowanym stadium produkcji, co jest szczególnie widoczne w odniesieniu do pierwszego z nich, gdzie 

testerzy ogrywają już bardzo rozbudowane buildy gry na wysokim poziomie jeśli chodzi o jakość gameplay’u.  

 

Zachęcam do śledzenia naszych postępów na stronie internetowej https://imagepower.pl, a także do zapoznania 

się z pozostałą treścią raportu okresowego. Co miesiąc publikujemy dla państwa również aktualności w postaci 

filmików dostępnych na naszych social mediach oraz stronie IR grupy PlayWay.  

 

 

Z poważaniem,  

 

Łukasz Mach 

Prezes Zarządu  

  Image Power S.A.  

 

 

https://imagepower.pl/
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1. 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 trzy zespoły wewnętrzne oraz 

trzy zespoły zewnętrzne. 

 

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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2. 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 wnikliwej analizie aktualnej sytuacji 

rynkowej. 

 

Planowane premiery gier 

Lp. Gra Platforma 

Planowany 

termin 

wydania* 

1. Yacht Mechanic Simulator PC 3Q 2022 

2. Ambulance Simulator PC 3Q 2022 

3. Gaming Constructor PC 2Q 2023 

4. Yacht Mechanic Simulator 

Xbox One, Xbox Series X|S, 

PlayStation 4, PlayStation 5, 

Nintendo Switch 

4Q 2022 

5. Cruiseship Manager PC 1Q 2023 

6. Archer: The Witch's Wrath PC 4Q 2022 

7. Ambulance Simulator Nintendo Switch + VR 2Q 2023 

8. Creature Lab PC 3Q 2022 

9. Offroad Mechanic Simulator PC 1Q 2023 

10. Haunted House Renovator PC 2024 

11. Offroad Mechanic Simulator Nintendo Switch + VR 3Q 2023 

* planowany termin wydania gry może ulec zmianie 

Źródło: Emitent 

 

3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 

 

Bilans Emitenta 

Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.03.2022 r. (w zł) 

Stan na dzień 

31.03.2021 r. (w zł) 

A. Aktywa trwałe 0,00 12 916,68 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 12 916,68 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 

2. Wartość firmy 0,00 0,00 



 
 

Raport okresowy za I kwartał 2022 r.   7 

 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 12 916,68 

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 

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale 
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 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

B. Aktywa obrotowe 2 588 237,69 2 348 672,87 

I. Zapasy 2 319 287,41 995 581,48 

1. Materiały 0,00 0,00 

2. Półprodukty i produkty w toku 2 286 957,35 942 261,14 

3. Produkty gotowe 32 330,06 53 320,34 

4. Towary 0,00 0,00 

5. Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 216 296,00 211 359,80 

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 15 021,76 

2. Należności od pozostałych jednostek, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 
0,00 0,00 

3. Należności od pozostałych jednostek 216 296,00 196 338,04 

III. Inwestycje krótkoterminowe 26 762,09 1 141 419,11 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 26 762,09 1 141 419,11 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 25 892,19 312,48 



 
 

Raport okresowy za I kwartał 2022 r.   8 

 

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 

D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 

AKTYWA RAZEM 2 588 237,69 2 361 589,55 

   

Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.03.2022 r. (w zł) 

Stan na dzień 

31.03.2021 r. (w zł) 

A. Kapitał (fundusz) własny 1 803 793,65 2 280 270,49 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 155 323,30 155 323,30 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3 076 666,70 3 076 666,70 

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00 

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00 

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 309 551,66 -813 411,77 

VI. Zysk (strata) netto -118 644,69 -138 307,74 

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 

(wielkość ujemna) 
0,00 0,00 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 784 444,04 81 319,06 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 

3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 750 281,34 0,00 

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale 
0,00 0,00 

3. Wobec pozostałych jednostek 750 281,34 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 34 162,70 81 319,06 

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, 

w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 
0,00 0,00 

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 34 162,70 81 319,06 

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 

PASYWA RAZEM 2 588 237,69 2 361 589,55 

 Źródło: Emitent 
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 Rachunek zysków i strat Emitenta 

Wyszczególnienie 

Za okres  

od 01.01.2022 r.  

do 31.03.2022 r.  

(w zł) 

Za okres  

od 01.01.2021 r.  

do 31.03.2021 r.  

(w zł) 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w 

tym: 
374 551,79 234 705,69 

I. Przychody ze sprzedaży produktów 25 675,59 26 520,35 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 

dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 
348 876,20 208 185,34 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 

jednostki 
0,00 0,00 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 

B. Koszty działalności operacyjnej 493 254,05 372 538,97 

I. Amortyzacja 0,00 9 999,99 

II. Zużycie materiałów i energii 2 940,98 2 006,18 

III. Usługi obce 201 357,16 158 476,84 

IV. Podatki i opłaty 438,21 3 913,78 

V. Wynagrodzenia 263 145,33 138 066,48 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 8 641,34 6 762,43 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 16 731,03 53 313,27 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -118 702,26 -137 833,28 

D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,07 

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 

trwałych 
0,00 0,00 

II. Dotacje 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

IV. Inne przychody operacyjne 0,00 0,07 

E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

III. Inne koszty operacyjne 0,00 0,00 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -118 702,26 -137 833,21 

G. Przychody finansowe 57,57 0,00 

I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 
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II. Odsetki 0,00 0,00 

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 

V. Inne 57,57 0,00 

H. Koszty finansowe 0,00 474,53 

I. Odsetki 0,00 9,34 

II. Strata ze tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 

IV. Inne 0,00 465,19 

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -118 644,69 -138 307,74 

J. Podatek dochodowy 0,00 0,00 

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty) 
0,00 0,00 

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -118 644,69 -138 307,74 

 Źródło: Emitent 

 

 Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta 

Wyszczególnienie 

Za okres  

od 01.01.2022 r.  

do 31.03.2022 r.  

(w zł) 

Za okres  

od 01.01.2021 r.  

do 31.03.2021 r.  

(w zł) 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk (strata) netto -118 644,69 -138 307,74 

II. Korekty razem -896 759,59 -247 724,01 

1. Amortyzacja 0,00 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 

6. Zmiana stanu zapasów -819 087,32 -208 185,34 

7. Zmiana stanu należności -4 936,20 -64 394,80 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, 

z wyjątkiem pożyczek i kredytów 
-47 156,36 15 168,62 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -25 579,71 -312,48 

10. Inne korekty 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej (I±II) 
-1 015 404,28 -386 031,75 
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B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

I. Wpływy 0,00 0,00 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 

oraz rzeczowych aktywów trwałych 
0,00 0,00 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne 
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 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 

oraz rzeczowych aktywów trwałych 
0,00 0,00 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne 
0,00 0,00 

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej (I-II) 
0,00 0,00 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  

I. Wpływy 750 281,34 0,00 

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) 

i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat 

do kapitału 

0,00 0,00 

2. Kredyty i pożyczki 750 281,34 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 

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 

podziału zysku 
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 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 

finansowego 
0,00 0,00 

8. Odsetki 0,00 0,00 

9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 
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III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

(I-II) 
750 281,34 0,00 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -265 122,94 -386 031,75 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, 

w tym: 
-265 122,94 -386 031,75 

F. Środki pieniężne na początek okresu 291 885,03 1 527 450,86 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 26 762,09 1 141 419,11 

 Źródło: Emitent 

 

 Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta 

Wyszczególnienie 

Za okres  

od 01.01.2022 r.  

do 31.03.2022 r.  

(w zł) 

Za okres  

od 01.01.2021 r.  

do 31.03.2021 r.  

(w zł) 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 922 438,34 2 418 578,23 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), 

po korektach 
1 922 438,34 2 418 578,23 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 155 323,30 150 000,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 5 323,30 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 155 323,30 155 323,30 

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3 076 666,70 3 076 666,70 

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec 

okresu 
3 076 666,70 3 076 666,70 

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek 

okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości 

0,00 0,00 

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec 

okresu 
0,00 0,00 

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek 

okresu 
0,00 5 323,30 

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 

rezerwowych 
0,00 -5 323,30 

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 

okresu 
0,00 0,00 
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5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -813 411,77 -57 477,49 

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 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 813 411,77 399 412,67 

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 

korektach 
813 411,77 813 411,77 

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 309 551,66 813 411,77 

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 309 551,66 -813 411,77 

6. Wynik netto -118 644,69 -138 307,74 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1 803 793,65 2 280 270,49 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 

proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 
0,00 0,00 

 Źródło: Emitent 

 

4. 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 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 3.500,00 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 
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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 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 
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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 

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 na ten dzień. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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 

Ewidencja kosztów, a Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się na kontach zespołu 4 z analitykami, zgodnie z 

załączonym planem kont. 

 

5. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA 

DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM 

KWARTALE 

 

W I kwartale 2022 r. Image Power S.A. wypracowała przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 

374.551,79 zł, przy 234.705,69 zł uzyskanych w analogicznym okresie 2021 r., co oznacza wzrost o ok. 59,58%. 

Na poziomie przychodów ze sprzedaży produktów, w okresie od stycznia do marca 2022 r., Emitent osiągnął 

kwotę równą 25.675,59 zł, natomiast, w porównywalnym okresie 2021 r., Emitent osiągnął niniejsze przychody 

w wysokości 26.520,35 zł. Spółka, w omawianym kwartale, poczyniła duże postępy w pracach nad kolejnymi 
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produkcjami, co wpłynęło na istotny wzrost dodatniej zmiany stanu produktów oraz ostatecznie wyższe 

przychody Emitenta w I kwartale 2022 r. niż w I kwartale roku 2021. Dodatnia zmiana stanu produktów w okresie 

od stycznia do marca 2022 r. wyniosła 348.876,20 zł, co stanowi wzrost o ok. 67,58% w stosunku do 

analogicznego okresu roku 2021, kiedy to niniejsza zmiana osiągnęła poziom 208.185,34 zł. W  okresie I kwartału 

2022 r. Spółka osiągnęła stratę netto w wysokości 118.644,69 zł, wobec straty netto równej 138.307,74 zł w I 

kwartale 2021 r. 

 

W okresie od stycznia do marca 2022 r. Spółka intensywnie kontynuowała prace nad swoimi produkcjami. Na 

Festiwalu Steam, który miał miejsce w dniach 21-28 lutego 2022 r., Image Power S.A. udostępniła darmowe 

demo, a także nowy trailer gry pt. Creature Lab. Przedmiotowy tytuł cieszył się dużym zainteresowaniem, jakość 

i technikalia gry zostały ocenione bardzo pozytywnie, a wishlista podwoiła się podczas trwania festiwalu. 

 

10 marca 2022 r. Spółka zaprezentowała trailer nowej gry pt. Postapo Mechanic Simulator. Gra łączy w sobie 

elementy majsterkowania, znane z innych symulatorów (np. Car Mechanic Simulator), z postapokaliptycznym 

światem, gdzie przeżyć się da wyłącznie na szczytach zrujnowanych budynków. W przeciwieństwie do innych gier 

tego rodzaju, w Postapo Mechanic Simulator, gracz nie może zamówić sobie dowolnej części ze sklepu, tylko musi 

znaleźć ją we wrakach innych pojazdów, następnie wymontować, aby na końcu zainstalować ją w działającym 

pojeździe. Wszystko to z widokiem na zawieszone, między zrujnowanymi wieżowcami, rampy, po których biegną 

trasy wyścigowe. 

 

21 marca 2022 r. Spółka przedstawiła trailer nowej gry pt. Haunted House Renovator. Niniejszy tytuł to 

pierwszoosobowy symulator usuwania zjawisk paranormalnych, w której gracz musi zadbać o to, aby przywrócić 

nawiedzone rezydencje do ich dawnej świetności. W trybie kampanii dla jednego gracza znajduje się wiele 

różnych nawiedzonych domów z całego świata, w których występują rozmaite rodzaje nawiedzeń, dla których 

grający musi zastosować różnorodne techniki odpędzania złych istot (bądź ukrywania ich przed klientami). Gra 

cechuje się realistyczną i nastrojową grafiką z dużym wyborem dekoracji wnętrz. 

 

25 marca 2022 r. miała miejsce premiera gry pt. Dieselpunk Wars w wersji na konsole Xbox One i PlayStation 4, 

natomiast 29 marca bieżącego roku miała miejsce premiera niniejszej gry w wersji na Nintendo Switch. Wskazane 

daty są pierwszymi konsolowymi premierami Spółki.  

 

Wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy 

Spółka, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, nie zidentyfikowała czynników ryzyka, które 

mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na działalność operacyjną Spółki, a także wyniki finansowe ani sytuację 

materialną Emitenta. Spółka nie jest stroną umów z podmiotami biorącymi udział w niniejszym konflikcie 

zbrojnym, a sprzedaż produktów Emitenta na terytorium Rosji i Ukrainy stanowi niewielki odsetek w całości 

przychodów Spółki. Emitent posiada niewielką ilość pracowników pochodzących z Ukrainy, którym zapewnił 
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niezbędną pomoc w momencie wybuchu konfliktu. Spółka na bieżąco monitoruje potencjalny wpływ sytuacji 

polityczno-gospodarczej na Ukrainie na działalność Emitenta w perspektywie kolejnych okresów.  

 

6. 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 

 

Emitent nie przekazywał do wiadomości publicznej prognoz wyników finansowych za okres objęty niniejszym 

raportem. 

 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

9. 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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10. 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. 

 

11. 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. 

 

12. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY 

POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM 

ZGROMADZENIU 

 

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach 

na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów 

Udział 

w kapitale 

zakładowym 

Udział 

w ogólnej liczbie 

głosów 

Marcin Zaleński 613 475 613 475 39,50% 39,50% 

PlayWay S.A. 336 500 336 500 21,66% 21,66% 

Paweł Graniak 174 600 174 600 11,24% 11,24% 

Creative Solution Resources sp. z o.o. 100 000 100 000 6,44% 6,44% 

Jakub Trzebiński 86 000 86 000 5,54% 5,54% 

Pozostali* 242 658 242 658 15,62% 15,62% 

Suma 1 553 233 1 553 233 100,00% 100,00% 

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

Źródło: Emitent 



 
 

Raport okresowy za I kwartał 2022 r.   21 

 

 

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

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

Źródło: Emitent 

 

13. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU 

NA PEŁNE ETATY 

 

Na dzień 31 marca 2022 r. w skład zespołów wewnętrznych Emitenta wchodzi łącznie 26 osób: 19 osób 

zatrudnianych na podstawie umowy o dzieło, 1 osoba zatrudniana na podstawie umowy zlecenia oraz 6 osób 

zatrudnianych na umowach B2B. Ponadto Emitent współpracuje z zespołami zewnętrznymi oraz osobami 

fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarcze w oparciu o umowy cywilno-prawne. 

Marcin Zaleński
39%

PlayWay S.A.
22%

Paweł Graniak
11%

Creative Solution 
Resources sp. z o.o.

6%

Jakub Trzebiński
6%
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16%


