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Prognozy finansowe Prime Bit Games S.A. na lata 2017 – 2018  
 

 

W związku z przedstawioną w Dokumencie Ofertowym strategią rozwoju Spółki, Emitent 

przewiduje następujący wzrost wyników finansowych jako efekt prowadzonej przez siebie 

działalności: 

 

 

Prognoza Emitenta Prime Bit Games S.A. na lata 2017 – 2019 

 
Kwartały 

2017 
Zysk 2017 

Przychody 

2017 
2018 Zysk 2018 

Przychody 

2018 

I - III 8 082,00 zł 182 118,00 zł  
I 55 000,00 zł 240 000,00 zł 

II 100 000,00 zł 350 000,00 zł 

IV 45 000,00 zł 200 000,00 zł 
III 285 000,00 zł 500 000,00 zł 

IV 245 000,00 zł 600 000,00 zł 

Suma 53 082,00 zł 382 118,00 zł Suma 685 000,00 zł 1 690 000,00 zł 

Źródło: Emitent 

 

 

Przychody i zysk netto Emitenta w roku 2017 i prognoza na rok 2018 

 

 

 
Prognoza przychodów i zysku netto Emitenta w roku 2017 

Źródło: Emitent 
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Prognoza przychodów i zysku netto Emitenta na rok 2018 w ujęciu kwartalnym 
Źródło: Emitent 

 

 

 
Prognoza przychodów i zysku netto Emitenta na lata 2017 – 2018 w ujęciu rocznym 
Źródło: Emitent 

 
Powyższe prognozy zostały przygotowane w oparciu o poniższe założenia: 

• prognoza na koniec 2017 roku związana jest z podpisanymi przez Emitenta umowami na zlecenia 

zewnętrzne, generowanymi przychodami z gier oraz pozyskanymi przez PrimeBit Games SA 

dotacjami unijnymi; 

• prognoza na I kwartał 2018 roku wynika z założenia, że Emitent opublikuje publiczną betę nowej 

produkcji – gry „Magic Nations” dostępną na platformę Steam oraz z zawartych w 2017 roku umów  

z kontrahentami; 

• prognoza na II kwartał 2018 roku oparta jest o planowane wyjście Emitenta na NewConnect 

(alternatywny system obrotu GPW)  i związanym z tym wzrostem rozpoznawalności Emitenta oraz 
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przychody generowane przez Emitenta z zawartych umów na zlecenia zewnętrzne, przychody  

z pobrań gier Emitenta, które cieszą się coraz większą popularnością  

i są dostępne na wielu platformach mobilnych oraz podpisane w 2017 roku umowy o dofinansowanie 

w ramach projektów unijnych; Emitent swoją prognozę opiera na planach związanych  

z premierą gry mobilnej „Cave Man Chuck” oraz premierą publicznej bety gry „Magic Nations” 

dostępną na xboxa oraz platformy mobilne Android i iOS; 

• prognoza na III kwartał 2018 roku została oszacowana o realizowane w sposób ciągły umowy na 

zlecenia zewnętrzne, przychody z dystrybucji gier Emitenta, a także otrzymane środki pieniężne  

w ramach projektów unijnych z 2017 roku; Emitent powyższą prognozę oparł o premierę gry na  

Nintendo Switcha; 

• prognoza na IV kwartał 2018 roku związana jest z premierą kolejnej gry mobilnej Emitenta oraz 

szacowanym poziomem generowanych przychodów z podpisanych w 2017 i 2018 roku umów na 

zlecenia zewnętrzne, dystrybucji gier Emitenta na ogólnodostępnych platformach oraz pozyskane 

środki pieniężne otrzymane w ramach umów o dofinansowanie zawartych w 2017 i 2018 roku; 

• prognozowany przez Emitenta wzrost przychodów do 1 690 000,00 zł w 2018 r. wynika  

z planowanego wejścia Spółki na NewConnect, wzrostu zainteresowania grami Emitenta, a co za tym 

idzie wzrostem pobrań gier Emitenta, wzrostu podpisanych umów na zlecenia zewnętrzne, jak 

również z realizacji strategii rozwoju Emitenta; 

• prognozowany wzrost zysku zostanie osiągnięty poprzez finalizację realizacji projektu związanego  

z wejściem przedsiębiorstwa na NewConnect (alternatywny system obrotu GPW) oraz tworzeniem 

zaawansowanych technologicznie produkcji tj.gier dostępnych na polskim oraz zagranicznym rynku 

gaminogwym; 

• wzrost liczby klientów Spółka zamierza osiągnąć poprzez dostosowanie własnych gier do oczekiwań 

krajowych, jak i światowych graczy oraz tworzenie zaawansowanych produkcji opartych o najnowsze 

technologie; 

• prognoza wyników uwzględnia pozyskanie przez Emitenta kapitału w wysokości 1 mln złotych,  

w ramach emisji akcji serii B, poprzedzającej debiut spółki na rynku NewConnect, które zostaną 

wykorzystane na duże inwestycje kapitałowe związane z sukcesywnym wdrażaniem do gier Emitenta 

nowych technologii oraz rozbudową zaplecza badawczo–rozwojowego firmy; 

 

Prognozy wyników Emitenta nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. 

 

W celu zapewnienia sprawnej realizacji przyjętej strategii rozwoju, Spółka nie wyklucza ubiegania się  

i pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania. Nie przewiduje się też żadnych zdarzeń nadzwyczajnych 

mogących negatywnie wpłynąć na wynik Spółki do końca 2019. 

 

 

 

 

  


