PRIME BIT GAMES S.A.
35-060 RZESZÓW
ul. Słowackiego 24/1107

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2019 – 31.12.2019

SPIS TREŚCI
OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
INFORMACJA DODATKOWA (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
BILANS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PROTOKÓŁ ZE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z
późniejszymi zmianami, Zarząd Spółki PRIME BIT GAMES S.A. przedstawia sprawozdanie
finansowe za rok kończący się 31.12.2019, na które składa się :
•
•
•
•
•

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019,
Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2019– 31.12.2019,
Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2019– 31.12.2019,
Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2019– 31.12.2019,
Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 zostało sporządzone przy założeniu
kontynuacji działalności.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy
o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik
finansowy.

Podpisy członków Zarządu

...……………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko)

…………………………………………..
osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

PrimeBit Games S.A.
35-213 Rzeszów ul. Szlachecka 1
NIP: 8133733409

ROK: 2019

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

AKTYWA
+/-

Poz.

-

A
-

Nazwa pozycji

Aktywa trwa e
I

Warto ci niematerialne i prawne
1
2
3
4

-

II
-

Koszty zako czonych prac rozwojowych
Warto firmy
Inne warto ci niematerialne i prawne
Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwa e
1
a)
b)
c)
d)
e)
2
3

-

III

IV
-

-

4

V

B
-

Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia mi dzyokresowe

Aktywa obrotowe
I

Zapasy
1
2
3
4
5

-

Nieruchomo ci
Warto ci niematerialne i prawne
ugoterminowe aktywa finansowe
a)
w jednostkach powi zanych
-(1) udzia y lub akcje
-(2) inne papiery warto ciowe
-(3) udzielone po yczki
-(4) inne d ugoterminowe aktywa finansowe
b)
W pozosta ych jednostkach, w których jednostka posiada zaanga owanie w
kapitale
-(1) udzia y lub akcje
-(2) inne papiery warto ciowe
-(3) udzielone po yczki
-(4) inne d ugoterminowe aktywa finansowe
c)
w pozosta ych jednostkach
-(1) udzia y lub akcje
-(2) inne papiery warto ciowe
-(3) udzielone po yczki
-(4) inne d ugoterminowe aktywa finansowe
Inne inwestycje d ugoterminowe

ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe
1
2

-

Od jednostek powi zanych
Od pozosta ych jednostek, w których jednostka posiada zaanga owanie w kapitale
Od pozosta ych jednostek

Inwestycje d ugoterminowe
1
2
3
-

-

-

rodki trwa e
grunty (w tym prawo u ytkowania wieczystego gruntu)
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty in ynierii l dowej i wodnej
urz dzenia techniczne i maszyny
rodki transportu
inne rodki trwa e
rodki trwa e w budowie
Zaliczki na rodki trwa e w budowie

Nale no ci d ugoterminowe
1
2
3

-

Na koniec Na koniec ub. roku
2019-12
2018-12-31

II

Nale no ci krótkoterminowe

-

1
-

-

2
-

-

Materia y
Pó produkty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy i us ugi

3
-

Nale no ci od jednostek powi zanych
a)
z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty:
-(1) do 12 miesi cy
-(2) powy ej 12 miesi cy
b)
inne
Nale no ci od pozosta ych jednostek, w których jednostka posiada zaanga owanie
w kapitale
a)
z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty
-(1) do 12 miesi cy
-(2) powy ej 12 miesi cy
b)
inne
Nale no ci od pozosta ych jednostek
a)
z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty:
-(1) do 12 miesi cy
-(2) powy ej 12 miesi cy
b)
z tytu u podatków, dotacji, ce , ubezpiecze spo ecznych i zdrowotnych oraz
innych tytu ów publicznoprawnych

Druk: 2019-12-31 Sage Symfonia ERP Finanse i Ksi gowo

2020.2

529.827,59

399.092,58

485.028,83

370.000,00

0,00
26.648,21
458.380,62
0,00

0,00
39.972,29
330.027,71
0,00

3.477,76

5.735,58

3.477,76
0,00
0,00
3.477,76
0,00
0,00
0,00
0,00

5.735,58
0,00
0,00
5.735,58
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

41.321,00

23.357,00

23.357,00
17.964,00

23.357,00
0,00

2.393.870,24

2.028.790,12

69.829,05

492.181,96

0,00
63.722,67
0,00
6.106,38
0,00

0,00
486.090,58
0,00
6.091,38
0,00

1.414.473,85

622.493,02

41.260,91
41.260,91
35.651,15
5.609,76
0,00
0,00

206.191,15
206.191,15
206.191,15
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1.373.212,94
1.339.772,76
1.339.772,76
0,00
29.366,95

0,00
0,00
0,00
0,00
416.301,87
389.720,26
389.720,26
0,00
26.581,61

Strona 1 pierwsza

PrimeBit Games S.A.
35-213 Rzeszów ul. Szlachecka 1
NIP: 8133733409

ROK: 2019

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

AKTYWA
+/-

Poz.

Nazwa pozycji
c)
d)

-

III
-

-

2

C
D

inne
dochodzone na drodze s dowej

Inwestycje krótkoterminowe
1
-

-

IV

Na koniec Na koniec ub. roku
2019-12
2018-12-31
4.073,23
0,00

0,00
0,00

907.317,34

913.819,43

Krótkoterminowe aktywa finansowe
a)
w jednostkach powi zanych
-(1) udzia y lub akcje
-(2) inne papiery warto ciowe
-(3) udzielone po yczki
-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b)
w pozosta ych jednostkach
-(1) udzia y lub akcje
-(2) inne papiery warto ciowe
-(3) udzielone po yczki
-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c)
rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne
-(1)
rodki pieni ne w kasie i na rachunkach
-(2) inne rodki pieni ne
-(3) inne aktywa pieni ne
Inne inwestycje krótkoterminowe

907.317,34
414.959,00
0,00
0,00
414.959,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
492.358,34
490.988,31
1.370,03
0,00
0,00

913.819,43
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
313.819,43
251.227,70
62.591,73
0,00
0,00

Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe

2.250,00

295,71

0,00
0,00

0,00
0,00

2.923.697,83

2.427.882,70

Nale ne wp aty na kapita (fundusz) podstawowy
Udzia y (akcje) w asne

Suma
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Strona 2

PrimeBit Games S.A.
35-213 Rzeszów ul. Szlachecka 1
NIP: 8133733409

ROK: 2019

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

PASYWA
+/-

Poz.

-

A
-

Nazwa pozycji

Kapita (fundusz) w asny
I
II

Kapita (fundusz) podstawowy
Kapita (fundusz) zapasowy, w tym:
-(1)

*
-

*

Kapita (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:

IV

z tytu u aktualizacji warto ci godziwej

V
VI
VII

B
-

-

-

3

II

0,00
0,00

-406.233,42
-406.390,80
0,00

0,00
-406.233,42
0,00

1.470.766,62

719.460,69

7.911,15

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
7.911,15
0,00
7.911,15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

212.862,04

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

212.862,04
0,00
0,00
0,00
0,00
212.862,04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.000.076,76

392.877,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.076,76
0,00
0,00
0,00
699.686,92
694.077,16
5.609,76
0,00
0,00
271.711,56

0,00
0,00
0,00
0,00
392.877,20
0,00
0,00
0,00
115.620,96
115.620,96
0,00
0,00
0,00
199.885,26

24.083,18
4.595,10
0,00

72.075,88
5.295,10
0,00

-

2

-

249.916,67

326.583,49

0,00
249.916,67
174.916,67
75.000,00

3

-

4

IV
-

0,00
326.583,49
266.000,00
60.583,49

2.923.697,83

2.427.882,70

Wobec jednostek powi zanych
Wobec pozosta ych jednostek, w których jednostka posiada zaanga owanie w
kapitale
Wobec pozosta ych jednostek
kredyty i po yczki
z tytu u emisji d nych papierów warto ciowych
inne zobowi zania finansowe
zobowi zania wekslowe
inne

Zobowi zania krótkoterminowe
1
-

-

-

ujemna)

Rezerwa z tytu u odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne
-(1)
ugoterminowa
-(2)
krótkoterminowa
Pozosta e rezerwy
-(1)
ugoterminowe
-(2)
krótkoterminowe

3

-

Zobowi zania wobec jednostek powi zanych
a)
z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci:
-(1) do 12 miesi cy
-(2) powy ej 12 miesi cy
b)
inne
Zobowi zania wobec pozosta ych jednostek, w których jednostka posiada
zaanga owanie w kapitale
a)
z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci
-(1) do 12 miesi cy
-(2) powy ej 12 miesi cy
b)
inne
Zobowi zania wobec pozosta ych jednostek
a)
kredyty i po yczki
b)
z tytu u emisji d nych papierów warto ciowych
c)
inne zobowi zania finansowe
d)
z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci:
-(1) do 12 miesi cy
-(2) powy ej 12 miesi cy
e)
zaliczki otrzymane na dostawy i us ugi
f)
zobowi zania wekslowe
g)
z tytu u podatków, ce , ubezpiecze spo ecznych i zdrowotnych oraz innych
tytu ów publicznoprawnych
h)
z tytu u wynagrodze
i)
inne
Fundusze specjalne

Rozliczenia mi dzyokresowe
1
2

0,00

0,00
0,00

Zobowi zania d ugoterminowe

III

0,00

tworzone zgodnie z umow (statutem) spó ki
na udzia y (akcje) w asne

a)
b)
c)
d)
e)

-

1 354 976,20

0,00

1
2
-

1 495 816,20

0,00

Rezerwy na zobowi zania

-

642.673,30
1.471.982,13

0,00

Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania
1
2

1.708.422,01

652.733,30
1.612.822,13

Pozosta e kapita y (fundusze) rezerwowe, w tym:
Zysk (strata) z lat ubieg ych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego (wielko

I

1.452.931,21

0,00

-(1)
-(2)

*
*

-

III

nadwy ka warto ci sprzeda y (warto ci emisyjnej) nad warto ci nominaln
udzia ów (akcji)

-(1)

-

Na koniec Na koniec ub. roku
2019-12
2018-12-31

Ujemna warto firmy
Inne rozliczenia mi dzyokresowe
-(1)
ugoterminowe
-(2)
krótkoterminowe

Suma

Druk: 2019-12-31 Sage Symfonia ERP Finanse i Ksi gowo
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Strona 3 ostatnia

PrimeBit Games S.A.
35-213 Rzeszów ul. Szlachecka 1
NIP: 8133733409

ROK: 2019

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzgl dnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
+/-

*

Poz.

Nazwa pozycji

A

Przychody netto ze sprzeda y i zrównane z nimi, w tym:
I
II

od jednostek powi zanych
Przychody netto ze sprzeda y produktów
Zmiana stanu produktów (zwi kszenie - warto dodatnia, zmniejszenie warto ujemna)
Koszt wytworzenia produktów na w asne potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów

III
IV

-

B

-

V
VI

Amortyzacja
Zu ycie materia ów i energii
Us ugi obce
Podatki i op aty, w tym:
-

*

VII
VIII

C
D

Zysk (strata) ze sprzeda y (A-B)
Pozosta e przychody operacyjne

E

Zysk z tytu u rozchodu niefinansowych aktywów trwa ych
Dotacje
Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne

Pozosta e koszty operacyjne
I
II
III

-

F
G
-

*
*
*
*
*

I

Dywidendy i udzia y w zyskach, w tym:
a)
-

-

b)
-

-

II

-

III
-

Koszty finansowe
I

Odsetki, w tym:

II
III
IV

I
J
K
L

dla jednostek powi zanych

Strata z tytu u rozchodu aktywów finansowych, w tym:
-

*

w jednostkach powi zanych

Aktualizacja warto ci aktywów finansowych
Inne

-

-

od jednostek powi zanych

Zysk z tytu u rozchodu aktywów finansowych, w tym:

IV
V

H

od jednostek powi zanych, w tym:
w których jednostka posiada zaanga owanie w kapitale
od jednostek pozosta ych, w tym:
w których jednostka posiada zaanga owanie w kapitale

Odsetki, w tym:
-

-

*

Strata z tytu u rozchodu niefinansowych aktywów trwa ych
Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne

Zysk (strata) z dzia alno ci operacyjnej (C+D-E)
Przychody finansowe
-

*
-

emerytalne

Pozosta e koszty rodzajowe
Warto sprzedanych towarów i materia ów

I
II
III
IV

-

podatek akcyzowy

Wynagrodzenia
Ubezpieczenia spo eczne i inne wiadczenia, w tym:
-

*

-

Koszty dzia alno ci operacyjnej
I
II
III
IV

w jednostkach powi zanych

Aktualizacja warto ci aktywów finansowych
Inne

Zysk (strata) brutto (F+G-H)
Podatek dochodowy
Pozosta e obowi zkowe zmniejszenia zysku (zwi kszenia straty)
Zysk (strata) netto (I-J-K)

Druk: 2019-12-31 Sage Symfonia ERP Finanse i Ksi gowo

2020.2

Na koniec
2019-12

Rok ubieg y

1.735.880,97

727.156,06

0,00
1.730.630,97
0,00

0,00
726.241,43
0,00

0,00
5.250,00

0,00
914,63

1.863.302,58

1.220.019,66

160.558,13
35.750,80
1.210.822,38
12.944,69

88.466,34
57.228,35
477.730,51
8.468,05

0,00

0,00

317.475,45
49.841,51

393.254,55
93.272,60

16 423,01

34 656,89

75.335,22
574,40

100.537,46
1.061,80

-127.421,61
128.245,13

-492.863,60
126.684,19

0,00
16.056,78
0,00
112.188,35

0,00
80.599,30
0,00
46.084,89

395.500,04

63.355,31

17.288,30
0,00
378.211,74

0,00
0,00
63.355,31

-394.676,52
6.492,39

-429.534,72
1.631,65

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

6.210,23

704,93

6 159,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
282,16

0,00
926,72

2.215,37

431,95

2.215,37

31,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
400,83

-390.399,50
15.991,30
0,00
-406.390,80

-428.335,02
-22.101,60
0,00
-406.233,42

Strona 1 ostatnia

Prime Bit Games S.A.
ul. Słowackiego 24/1107
35-060 Rzeszów
NIP: 8133733409

01.01.2019 - 31.12.2019
zł
2018

2019

emisja akcji serii B
emisja akcji serii C
emisja akcji serii D

agio - akcje serii B
agio - akcje serii C
/podział zysku 2017/agio - akcje serii D 2019
koszty - dotacja związana z wejściem na giełdę
koszty - związane z emisją nowych akcji/podniesieniem kapitału podstawowego

642 673,30

617 005,93

642 673,30

617 005,93

642 673,30
10 060,00

500 000,00
142 673,30
142 673,30
83 190,00
59 483,30

10 060,00
0,00
0,00
10 060,00
0,00

0,00

652 733,30

642 673,30

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 471 982,13
140 840,00
140 840,00
0,00
0,00
140 840,00
0,00
0,00
0,00

1 471 982,13
1 698 482,13
748 710,00
832 766,20
117 005,93
226 500,00
199 000,00
27 500,00

1 612 822,13

1 471 982,13

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
117 005,93
117 005,93

0,00
0,00

117 005,93
0,00

0,00

117 005,93
117 005,93

0,00
-406 233,42

0,00

-406 233,42
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

-406 233,42
-406 233,42

0,00
0,00

-406 390,80
406 390,80

-406 233,42
0,00
406 233,42

1 452 931,21

1 708 422,01

1 452 931,21

1 708 422,01

przekazanie zysku z 2017 roku na kapitał zapasowy

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

01.01.2019-31.12.2019
zł

1 428 754,00
1 228 754,00
200 000,00
1 649 473,33
1 051 303,00
379 842,00
20 139,00
91 257,00
106 932,33
-220 719,33
250 573,61
378 882,00
200 000,00
178 882,00
178 882,00
0,00

594 716,19
594 716,19
1 629 369,55
972 635,55
409 615,59
86 572,77
116 702,94
43 842,70
-1 034 653,36
412 500,00

0,00
0,00

128 308,39
128 308,39

412 500,00
789 099,00
189 099,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00
-376 599,00

250 573,61
148 684,63
150 900,00

1 069 236,03

150 900,00

976 099,50

0,00
0,00
2 215,37

93 136,53
12 695,81

2 215,37
0,00
148 684,63
178 538,91
178 538,91
178 538,91
313 819,43

1,49
12 694,32
1 056 540,22
-354 712,14

492 358,34
0,00

313 819,43
0,00

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

-180,86
668 531,57

III. INFORMACJA DODATKOWA
(WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
1. Informacje porządkowe
Powstanie i działalność Spółki
Sprawozdanie finansowe Prime Bit Games S.A., 35-213 Rzeszów, ul. Szlachecka 1 zostało
sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz Kodeksem spółek handlowych.
Przedmiotem działania Spółki jest:
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych.
Klasyfikacja działalności według PKD:
Działalność podstawowa ujęta jest w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 58.21.Z
Spółka Prime Bit Games SP. Z O.O. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w
Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 19.12.2016 r. pod numerem KRS: 0000653345
Po przekształceniu:
Spółka Prime Bit Games S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze
Przedsiębiorców w dniu 06.09.2017 r. pod numerem KRS: 0000693763
Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony.
Kapitał spółki:
Kapitał zakładowy spółki wynosi 652.733,30 zł i dzieli się na 6.527.333,30 akcji o wartości
nominalnej 0,10 zł.
Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku i kończący się 31
grudnia 2019 roku.
Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć
przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego w nie zmniejszonym
istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności.
2. Cel sprawozdania finansowego i nadrzędne zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe Spółki zawiera dane finansowe za bieżący okres obrotowy.
3. Stosowane metody i zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie w wymogami ustawy o rachunkowości
obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Spółka sporządza rachunek
przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje
zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Spółki obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz
związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i
kosztów oraz ostrożnej wyceny.

II.1.Rachunek zysków i strat
II.1.1.Przychody
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj.
pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach których dotyczą.
Przychody bilansowe 2019 – 1.930.154,83 zł
Przychody podatkowe 2019 – 1 891 602,10 zł
Uzgodnienie zobowiązań wynagrodzenia 8.824,61 zł
Uzgodnienie kasy 6.000 zł
Odsetki od udzielonej pożyczki 6.159 zł
Różnica – 20.983,61 zł
II.1.2.Koszty
Koszty działalności operacyjnej obciążają w pełnej wysokości koszt własny sprzedaży z wyjątkiem
tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zachowania
współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Spółka stosuje porównawczy rachunek zysków i strat.
Koszty bilansowe 2019 – 2 261 017,99 zł
Koszty podatkowe 2019 – 1 729 322,35 zł
Różnica – 531.695,64 zł
Różnica pomiędzy kosztem podatkowym, a kosztem bilansowym wynika:
- 28.717,89 zł – różnice trwałe - koszty niestanowiące kosztów podatkowych w rozumieniu ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych;
- 24.132,61 zł rozrachunki z budżetami
- 8.497,- zł – koszt ugody ZUS
- 918 zł podatek dochodowy od osób fizycznych PIT
- 24.083,19 zł – koszty niestanowiące kosztów podatkowych – nieuregulowane do 31.12.2019 r.
wynagrodzenia,
- 338.932,17 zł korekty pozostałych kosztów operacyjnych
- 17.911,15 zł korekta kosztów operacyjnych
- 88.503,63 zł koszty niezapłaconych składek ZUS
II.1.3.Obciążenia podatkowe
Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób
prawnych, naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi oraz odroczony podatek dochodowy.
II.2.Bilans
II.2.1.Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne których wartość początkowa nie przekracza wartość 10 tys. zł
umarzane są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania, a ich ewidencja
prowadzona jest pozabilansowo.
Wartości niematerialne i prawne są wyceniane po cenie nabycia, pomniejszone o dotychczasowe
umorzenia.
Wartości niematerialne i prawne umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca
następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji. Okres amortyzacji wynosi 5 lat. Zakończone gry
są ujmowane jako wartości niematerialne i prawne i amortyzowane stawką 20%. Do momentu

zakończenia gry lub inne oprogramowanie własne jest prezentowane jako produkcja w toku.
Inne wartości niematerialne i prawne stanowią zakończone gry, które zostały opublikowane do
sprzedaży.
W 2019 roku dokonano odpisu aktualizującego gier w wysokości 60.043,86 zł.
Wartość Niematerialna Wartość początkowa
i Prawna
WNiP

Umorzenie na dzień
31.12.2019

Wartość netto WNiP
na dzień 31.12.2019r.

Inne Wartości
Niematerialne i Prawne

778.835,66 zł

320.455,04 zł

458.380,62 zł

Wartość Firmy

66.620,47 zł

39.972,26 zł

26.648,21 zł

RAZEM

845.456,13 zł

360.427,30 zł

485.028,83 zł

II.2.2.Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny
składników majątku, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenia oraz dokonane odpisy
aktualizacyjne ich wartość.
Zgodnie z ustawą rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych
odpisy amortyzacyjne mogą na podstawie odrębnych przepisów ulegać aktualizacji wyceny.
Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być
wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania
jest ekonomicznie uzasadniona. Środki trwałe Spółki nie podlegały przeszacowaniu. Składniki
majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 10 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane
w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania a ich ewidencja prowadzona jest
pozabilansowo.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu
przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej
użyteczności.
Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:
- budynki i budowle
2,5% 4,0%
- urządzenia techniczne i maszyny
10,0% 30,0%
- środki transportu
10,0% 20,0%
- pozostałe środki trwałe
20,0%
- inwestycje w obcych środkach trwałych
10,0% 20,0%
- ulepszenia w obcych środkach trwałych
20,0%
Środek trwały

Wartość początkowa
WNiP

Umorzenie na dzień
31.12.2019

Wartość netto ŚT na
dzień 31.12.2019r.

Apple Mac Mini

3.786,99 zł

2.272,20 zł

1.514,79 zł

Laptop 15,6” Dell
Inspiron

3.739,02 zł

1.776,05

1.962,97

RAZEM

7.526,01 zł

4.048,25 zł

3.477,76 zł

II.2.3.Rzeczowe składniki aktywów obrotowych
2.3.1. Zapasy

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu lub rzeczywistych kosztów ich
wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.
Produkcja w toku wyceniana jest w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia.

Materiały i towary są wycenione według rzeczywistych cen ich zakupu,
Spółka przyjęła zasadę ustalenia wartości rozchodu:
- materiały metodą „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”.

2.3.2. Należności
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty. Z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny
(po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Do należności krótkoterminowych zalicza się wszystkie należności z tytułu dostaw i usług,
niezależnie od umownego terminu ich zapłaty oraz należności z pozostałych tytułów wymagane z
ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Odpisy na należności są dokonywane w następujący sposób 10% należności przeterminowane
powyżej 180 dni oraz 50% należności przeterminowane powyżej 360 dni. Dodatkowo tworzony jest
odpis indywidualny w oparciu o ocenę Zarządu i nikłe prawdopodobieństwo ściągnięcia należności.
Kwoty otrzymane na podstawie umów inwestycyjnych polegające na sprzedaży praw do gier, w
tym udziału w przyszłych przychodach z gier ujmowane są w pozycji przychody przyszłych
okresów i rozliczna przez 5 lat od daty oddania gry do sprzedaży w pozostałe przychody operacyjne.
Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:
Odpisy na 1.1.2019 wynosiły 49.200,00 zł
Utworzone odpisy w trakcie 2019 roku wyniosły 147.123,16 zł
Odpisy na 31.12.2019 wyniosły 196.323,16 zł
2.3.3. Środki pieniężne
Środki pieniężne krajowe wykazuje się w wartości nominalnej.
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT:
Stan środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2019 r. wynosi 28.619,57 zł
2.3.4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynnych
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą
przyszłych okresów sprawozdawczych.
2.3.5. Kapitały własne
Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów
i zasad określonych przepisami prawa i statutu spółki.
Kapitał udziałowy spółki wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w Rejestrze
sądowym.
Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej
subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:
Wyszczególnienie
1
Wartość nominalna jednej
1 akcji (zł)
Wartość emisyjna jednej
2 akcji (zł)

Ogółem

Akcje
Seria A
2

Seria B
3

Seria C
4

0,10

0,10

0,10

0,10

1,00

1,50

Seria D
5
0,10
1,50

0,40
4,10

3
4
5
6
7
-

Ilość akcji w emisji (serii)
(szt)
Podział akcji z danej serii
uprzywilejowane (szt.)
zwykłe (szt.)
Rodzaj uprzywilejowanych
akcji
w zakresie praw głosu (szt.)
w zakresie dywidendy (szt.)
pozostałe (szt.)
Wartość nominalna serii
(zł)
Sposób pokrycia akcji
środki pieniężne
Aport (ZCP)

5 000 000,00

831 900,00

594 833,00

5 000 000,00

831 900,00

594 833,00

-

-

-

500 000,00

83 190,00

59 483,30

100 000,00
400 000,00

831 900,00
-

892 249,50
-

100.600

100.600

6.527.333,00
6.527.333,00

10.060

150.900
-

652.733,3
1.975.049,50
400 000,00

Struktura udziałowa 2019 na dzień 31.12.2019
Akcjonariusz
Arts Alliance Spółka Akcyjna
Prime Bit Studio sp. z o.o. z siedzibą w
Rzeszowie

l. akcji
1 000 000

% akcji
l. głosów % głosów
15,32 1 000 000
15,32

4 000 000

Struktura udziałowa 2020 na dzień publikacji raportu
Akcjonariusz
l. akcji
Dariusz Majewski
1 008 504
Prime Bit Studio sp. z o.o. z siedzibą w
4 013 200
Rzeszowie

61,28

4 000 000

61,28

% akcji
15,45
61,48

Strata za rok obrotowy w wysokości 406.390,80 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków.
2.3.6. Zobowiązania
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem
zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki
pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się
według wartości godziwej.
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z
wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części
sald wykazywane są jako krótkoterminowe.
2.3.7. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
b) Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności
obejmują równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń,
których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. Zalicza się do nich dotacje
na zakup środka trwałego.

Rozliczenia Międzyokresowe Przychodów w kwocie 249.916,67 zł zgodnie z zawartymi umowami
to środki otrzymane od Inwestorów na wyprodukowanie gier komputerowych rozliczana w czasie,
w okresie 5 lat zgodnie z przewidywanym okresem utrzymania gry na rynku.

2.3.8.Wycena transakcji w walutach obcych
Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych środki pieniężne, po kursie
ustalonym dla danej waluty przez NBP na ostatni dzień roku.
2.3.9.Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości są zgodne z zasadami rachunkowości.
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Dodatkowe wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych
Nakłady na gry prezentowane w produkcji w toku w zapasach są traktowane przez Spółkę jak
nakłady inwestycyjne i prezentowane w działalności inwestycyjnej.
Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym za okres
od 1 styczeń 2019 roku do 31 grudzień 2019 roku.
Nie dotyczy.
Wydarzenia po dniu bilansowym
Wpływ COVID-19 na działalność spółki w 2020 roku
W okresie od lutego do czerwca 2020 roku Spółka odczuła negatywne skutki pandemii. Wpłynęło
to na spadek przychodów ze względu na rezygnację klientów z części projektów. Zmniejszyły się
również przychody z tytułu umów inwestycyjnych, ponieważ inwestorzy wstrzymywali się z
wszelkimi działaniami. Wielu kontrahentów nie wypłaciło lub wypłaciło z dużym opóźnieniem
zobowiązania wobec spółki. Spółka nie była w stanie realizować projektu dotacyjnego Działania
1.2 Internacjonalizacja MŚP, co wpłynęło na konieczność przesunięcia terminu realizacji. Projekt
zakłada uczestnictwo w targach gamingowych, co umożliwiłoby organizację wielu spotkań biznesowych i podpisania nowych umów.
W związku z ciężką sytuacją wynikającą z wybuchu pandemii COVID-19, Spółka podjęła działania
mające na celu dostosowanie się do ówczesnego stanu rynku oraz skorzystała
z pomocy oferowanej przez rząd (m.in. Subwencja PFR). W opinii Zarządu istnienie spółki nie jest
zagrożone. Po odmrożeniu gospodarki klienci zaczęli płacić, wzrosła również liczba zamówień na
gry oraz liczba inwestycji bezpośrednio w produkty firmy Prime Bit Games SA. W trakcie pandemii zanotowaliśmy większe przychody z tytułów własnych.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019r.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019r. wynosi 7 osób.
Informacje o udzielonych pożyczkach.
Nie dotyczy
Informacje o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu, o udzielonych kwotach pożyczek
i świadczeń o podobnym charakterze.

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mają na dzień bilansowy żadnych zobowiązań
pieniężnych wobec spółki. Nie pobierali również w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia
2019 roku żadnych wynagrodzeń.
Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej
Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 5 maja 2020 roku do badania sprawozdania finansowego za
okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku została wybrana firma PRO AUDIT
Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o., ul. E. Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków. Badanie
zostanie przeprowadzone w oparciu o umowę o badanie sprawozdania finansowego z dnia 8 maja
2020 roku za kwotę netto 11.000 zł płatna po zakończeniu badania.
Transakcje z jednostkami powiązanymi
Na dzień 31.12.2019 saldo rozrachunków z Prime Bit Studio Sp. z o.o. stanowi należność w kwocie
41.260,91. Zostały zakupione usługi na kwotę 106.000 zł oraz sprzedano oprogramowanie na kwotę
200.000 zł. Ponadto Spółka udzieliła w 2018 roku pożyczkę PBS w wysokości 600.000 zł. W 2019
roku pożyczka została spłacona w wysokości 191.200 zł. Ponadto naliczone zostały odsetki od tej
pożyczki w kwocie 6.159 zł. Pożyczka wraz z odsetkami jest wymagalna do 31.12.2020 roku.
Pożyczka w rozumieniu instrumentu finansowego zaliczana jest do kategorii „pożyczki i
należności”
Nota do rachunku przepływów pieniężnych Prime Bit Games Spółka Akcyjna za okres od
01.01.2019 r.do 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie

Rok 2019

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

-

406 390,80

II. Korekty razem:

185 671,47

1. Amortyzacja

160 558,13

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

-

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

8 374,37

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

77 332,16

5. Zmiana stanu rezerw

7 911,15

6. Zmiana stanu zapasów

-

7. Zmiana stanu należności

-

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

791 980,83
820 061,60

-

10. Inne korekty

96 585,11
-

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

-

220 719,33

Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe Spółki Prime Bit Games SA zgodnie z umową zawartą z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie o rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

od 1 roku do 3 lat,

145 042,74

od 3 lat do 5 lat,
i powyżej 5 lat

Razem

Rzeszów, dnia 14.07.2020 r.

67 819,30
0,00
212 862,04

