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II.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

1. Informacje podstawowe
Firma PrimeBit Games SA w Rzeszowie działa od 19.12.2016 (w dniu 06.09.2017 r. nastąpiło przekształcenie
PrimeBit Games Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w PrimeBit Games Spółka Akcyjna, która z mocy prawa
przejęła wszystkie zawarte zobowiązania i umowy kontynuując je na dotychczasowych zasadach).
Właściciel: PrimeBit Studio sp. z o.o. oraz Arts Alliance S.A.
Kapitał spółki: 500 000,00 zł
Zatrudnienie w spółce było zmienne, ale utrzymywało się na poziomie poniżej 10 osób zatrudnionych na
umowę o pracę.
Działalność firmy opiera się na tworzeniu produktów z branży elektronicznej rozrywki, a celem jest
dostarczanie swoim klientom niezwykle grywalnych i innowacyjnych produkcji, na rynek mobilny i nie tylko. Spółka
działa aktywnie także na rynku usług i technologii internetowych, a jedną z głównych gałęzi jej działalności jest
produkcja gier:


PC



mobilnych



webowych



kinect (konsole xbox)



VR|AR.

PrimeBit Games posiada status firmy międzynarodowej. Wielokierunkowość jej rozwoju przyczynia się
do ciągłego wzrostu sprzedaży oferowanych przez firmę produktów oraz wzrostu konkurencyjności na rynku
globalnym. Obecnie gry PrimeBit Games dostępne są już w ponad 200 krajach.
Misją firmy jest tworzenie unikalnych i innowacyjnych gier, których celem jest wykorzystywanie najnowszych
osiągnięć techniki. Poprzez wspieranie lokalnego środowiska gamingowego oraz jego czynną integrację, firma
PrimeBit Games chce zwiększać zainteresowanie młodych ludzi tworzeniem gier oraz zachęcać ich do wspólnego
dzielenia się wiedzą i doświadczeniem (inicjatywa: Gry z Podkarpacia).

Wydzielenie z PrimeBit Studio
12 grudnia 2016r. firma została stworzona poprzez wydzielenie ze spółki PrimeBit Studio całego działu
gamingowego, wraz ze wszystkimi dotychczasowymi produkcjami. Powstanie nowej firmy o profilu stricte
gamingowym stało się doskonałą okazją do poszerzenia specjalizacji i produkowania gier nie tylko mobilnych,
ale także na PC, konsole czy przeglądarki internetowe.
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Przekształcenie w spółkę akcyjną
6 września 2017r. nastąpił wpis do rejestru przedsiębiorców KRS: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
została przekszałcona w Spółkę Akcyjną. Szybki rozwój firmy, poszerzenie działalności oraz produkcja większej
liczby tytułów była głównym motorem napędowym zmiany jaka dokonała się w PrimeBit Games. Przekształcenie w
Spółkę Akcyjną było jednym z celów firmy od samego początku istnienia. Kolejnym krokiem w rozwój firmy jest
wejście
na NewConnect – nowy rynek akcji, mający formę alternatywnego system obrotu, organizowanego przez GPW.
Aktualne dane spółki:
PrimeBit Games Spółka Akcyjna
NIP: 813-373-34-09
Regon: 366104954
KRS: 0000693763

Wyniki emisji prywatnej
W dniu 4 stycznia 2018 Zarząd Spółki ogłosił, że Prime Bit Games SA z sukcesem zakończyło prywatną
emisję akcji serii B, z której udało się pozyskać 831 900,00 zł dzięki 69 inwestorom, którzy objęli 831 900 akcji
po cenie emisyjnej 1 zł za 1 szt. akcji.
Na uwagę zasługuje fakt, że Spółka Prime Bit Games znalazła się na liście 28 firm, rekomendowanych
do dofinansowania w rozstrzygniętym już konkursie, organizowanym przez PARP: "Wsparcie MŚP w dostępie
do rynku kapitałowego - 4 Stock" w ramach poddziałania 3.1.5 POIR, konkurs 1/2016 (projekt PrimeBit Games SA
znalazł się na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Firma
weszła w posiadanie środków pieniężnych, w ramach projektu „Pozyskanie zewnętrznego dofinansowania dla spółki
PRIME BIT GAMES Sp. z o.o. poprzez emisję akcji na rynku New Connect”. Kwota, jaką otrzyma (równoznaczna z
kwotą przez nas wnioskowaną) to 97 510,00 zł.

Rozpoczęcie przygotowań do emisji publicznej
Przedsiębiorstwo Prime Bit Games SA przed wejściem na giełdę NewConnect pozyska dodatkowe środki
pieniężne w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO), której przeprowadzeniem zajmie się Dom Maklerski BDM
SA. Pozyskany kapitał pomoże przedsiębiorstwu poszerzyć obecną ofertę produktową oraz stworzyć podstawy do
ekspansji na nowe rynki zagraniczne.
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Czynniki ryzyka

Spółka prowadzi działalność na rynku gamingowym w zakresie produkcji gier z sektorów PC, mobilnych, webowych,
Kinect (konsole xbox), VR/AR. Pozostaje on rynkiem perspektywicznym w ujęciu długookresowym, działalność ta, jak każda inna,
związana jest z ponoszeniem ryzyka związanego ogólnie z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i konkretnego ryzyka
specyficznego dla branży gamingowej .
W firmie funkcjonują zasady służące zarządzaniu ryzykiem finansowym. Według przyjętej koncepcji w pierwszej kolejności
następuje identyfikacja głównego źródła ryzyka w przedsiębiorstwie. Na późniejszym etapie następuje analiza wpływu danego ryzyka
na działalność operacyjną firmy i określenie kompetencji/uprawnień oraz obowiązków poszczególnych osób/jednostek
organizacyjnych spółki odpowiedzialnych za zadania naprawcze. Analiza i ocena ryzyka służy do podsumowania powyższych działań.
Etap planowania jest długotrwały i koniecznym jest by stale monitorować możliwe wystąpienie ryzyka, aby zapewnić stabilny wynik
finansowy oraz zagwarantować dalszy rozwój firmy.
Według przyjętych założeń w przedsiębiorstwie PrimeBit Games zarządzanie ryzykiem finansowym składa się z czterech
następujących etapów:


identyfikacji ryzyka finansowego,



jego pomiaru,



sterowania nim,



monitorowania i kontroli tego rodzaju ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem finansowym stosowane jest do osiągnięcia dwóch najważniejszych celów firmy, ograniczenia strat i
zwiększenia przychodów lub marży. Wśród rodzajów zidentyfikowanego ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie PrimeBit Games
należy wyróżnić m. in.:


ryzyko gospodarcze – oznacza możliwość osiągnięcia wyników gorszych od planowanych lub poniesienia nieplanowanych
strat,



ryzyko rynku – wynika z aktualnej lub prognozowanej koniunktury panującej w danej branży,



ryzyko walutowe (kursowe) – możliwe jest w rezultacie wzrostu zobowiązań lub zmniejszenia należności w przeliczeniu na
walutę danego kraju.



ryzyko finansowe – związane jest ze strukturą źródeł finansowania majątku firmy,



ryzyko niewypłacalności – ryzyko utraty płynności finansowej, czyli zdolności do terminowego regulowania zobowiązań
przez firmę

Monitorowanie i kontrola ryzyka operacyjnego i finansowego


ustalenie możliwie najkorzystniejszych terminów fakturowania wykonanych prac,



lokowanie na najkorzystniejszych warunkach czasowo wolnych środków finansowych,



bieżące monitorowanie stanu rozliczeń z klientami,



pozyskaniu nowych inwestorów,



pozyskiwaniu funduszy na rozwój spółki.
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Ryzyko

ponoszone

przez

Spółkę

jest

ściśle

związane

z

ogólną

sytuacją

gospodarczą

oraz

z sytuacją na rynku gamingowym. Od kształtowania się tych elementów, zależy bieżące funkcjonowanie Spółki i jej przyszłość. Za
czynniki wewnętrzne, istotne dla dalszego rozwoju w najbliższym czasie Zarząd uznaje:



realizację rozwoju usług gamingowych,



wzmocnienie kadr,



skuteczną kontrolę finansową.

2. Pozostałe informacje
Sprzedaż gier własnych
Spółka Prime Bit Games produkuje gry wieloplatformowe, przeznaczone na urządzenia różnych
producentów i pracujące pod kontrolą różnych systemów operacyjnych. Koncentruje się przede wszystkim na
produkcji gier średnio-budżetowych, ale wraz z rozwojem planuje tworzyć większe projekty.
Model biznesowy firmy opiera się na dywersyfikacji produkcji do czterech segmentów rynkowych: premium,
free2play oraz produkcji gier na zamówienie podmiotów zewnętrznych.
Gry spółki prime bit games:


Magic Nations
Gra umiejscowiona jest w wirtualnym świecie, z elementami unikalnych kart fizycznych (o wartościach
kolekcjonerskich) co powoduje nietypowe połączenie gry mobilnej z grą pudełkową. Rozgrywka polega na
dostosowywaniu przyjętych przez gracza taktyk do warunków panujących na polu bitwy, które opanowało sześć ras:
piękne i waleczne amazonki, chytrzy i przebiegli ludzie, odważne i wojownicze krasnoludy, mądre i wieczne elfy,
złowieszczy i tajemniczy nekromanci oraz silni i brutalni orkowie.
Gra dostępna na: web, Steam, iOS, Android i konsolach Xbox.
Łączna skumulowana liczba pobrań na dzień 31.12.2017 r.: 3 704



Freddy Adventure
Akcja przenosi gracza do fantastycznego świata, zamieszkanego przez Freddy'iego: pół – mechaniczną żabę, która
jest wynikiem eksperymentów szalonego naukowca, zamieszkującego złowieszcze laboratorium. W tym właśnie
miejscu zaczyna się fabuła gry, która następnie przenosi się w inne, urokliwe miejsca.
Gra dostępna na platformach: iOS, Android oraz Windows Phone.
Łączna skumulowana liczba pobrań do dnia 31.12.2017 r.: 3 328
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Dark Tower
Gracz wciela się w rycerza, który pokonuje kolejne piętra mrocznej wieży. Na swej drodze walczy m.in. z goblinami,
wampirami, szkieletami oraz czarodziejami. Za wygrane starcie zdobywa złoto oraz doświadczenie.
Gra dostępna na platformach: Steam, iOS, Android oraz Windows Phone.
Łączna skumulowana liczba pobrań do dnia 31.12.2017 r.: 76 710



Cave Man Chuck
Produkcja łączy w sobie dwa gatunki gier: zręcznościowy i przygodowy. To zabawna platformówka, przypominająca
czasy słynnego "Mario". Akcja osadzona jest w odległej, prehistorycznej erze kamienia łupanego. Głównym
bohaterem produkcji jest jaskiniowiec o imieniu Chuck, który oprócz pokonywania różnych przeszkód, pragnie
odzyskać żonę, porwaną przez pterodaktyla.
Gra dostępna na platformach: iOS, Android oraz Windows Phone.
Łączna skumulowana liczba pobrań do dnia 31.12.2017 r.: 9 745



Bouncy Birds Pro
Gracz wciela się w ptaka, który jeszcze nie opanował za dobrze umiejętności latania. Ma więc nie lada zadanie pokonać długie odległości, omijając przeszkody. Mechanika w grze ulega zmianie poprzez postęp gracza
i odblokowywanie innych gatunków ptaków (w tym ptaka mechanicznego i ptaka mumię!).
Gra dostępna na platformach: iOS, Android oraz Windows Phone.
Łączna skumulowana liczba pobrań do dnia 31.12.2017 r.: 4 485



VegeRun
Gra akcji, w której gracz wciela się w biegacza. Jego zadaniem jest dobiec do mety, jednak aby tego dokonać, należy
zachować najlepszą kondycję, jedząc po drodze tylko owoce i warzywa. Produkty żywieniowe zaklasyfikowane do
kategorii fastfood'ów i słodyczy, będą powodować spadek formy gracza. Jednym z atutów gry jest możliwość
lokowania produktów zainteresowanej marki.
Gra dostępna na platformach: iOS, Android oraz Windows Phone.
Łączna skumulowana liczba pobrań do dnia 31.12.2017 r.: 2 661
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Icy Jump
Gra platformowa, w której jako pingwin gracz skacze po lodowych krach. Jeśli mu się to nie uda, wpadnie do wody
i zaczyna rozgrywkę od początku. Nie jest to jednak aż takie trudne, ponieważ będąc w powietrzu gracz może
wpływać na tor lotu, przez co w razie czego może uratować się przed klęską. Lekka, okazjonalna gra.
Gra dostępna na platformach: iOS, Android oraz Windows Phone.
Łączna skumulowana liczba pobrań do dnia 31.12.2017 r.: 4 219



Cloud Rider (wersja beta)
Rozgrywka polega na pokonaniu jak największych odległości statkiem powietrznym, przemierzającym
steampunkowe przestrzenie. Gracz może udoskonalić swój pojazd poprzez zebranie odpowiedniej liczby specjalnych
monet. Pikanterii dodają liczne przeszkody, napotkane podczas powietrznej wędrówki oraz możliwość uzyskiwania
lepszych wyników przez graczy.
Gra dostępna na platformach: iOS, Android oraz Windows Phone.
Łączna skumulowana liczba pobrań do dnia 31.12.2017 r.: 3 621



Goblin Racer
Gracz wciela się w niesfornego reprezentanta rasy goblinów, który z pomocą samodzielnie zmajstrowanego pojazdu
pokonuje dalekie odległości na autostradzie. Punkty, które przekładają się na zasobność goblińskiego portfela, gracz
zdobywa poprzez sprawne manewrowanie samochodem pomiędzy innymi pojazdami.
Gra dostępna na platformach: iOS, Android oraz Windows Phone.
Łączna skumulowana liczba pobrań do dnia 31.12.2017 r.: 2 830



Trip
W produkcji gracz staje się duchem, który przemierza bezkresny labirynt w celu dotarcia jak najdalej. Dzięki temu,
iż gracz jest istotą z zaświatów, nie wpływa na niego grawitacja i może on bez problemu przyczepiać się do ścian czy
sufitu. Wielkim atutem jest magiczna ścieżka dźwiękowa.
Gra dostępna na platformach: Android oraz Windows Phone.
Łączna skumulowana liczba pobrań do dnia 31.12.2017 r.: 601
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Przykładowe gry realizowane przez spółkę PrimeBit Games na zamówienie:


MIKI BUM
Miki Bum to zręcznościowa gra akcji, w której gracz otrzymuje możliwość pokierowania niesforną małpką
zbierającą banany spadające z bananowców. Każdy złapany owoc to dodatkowe punkty, które przybliżają gracza do
najwyższego miejsca w rankingu światowym. Niebezpieczeństwem są złośliwe małpki. Jeden ich celny rzut kończy
zabawę, a zatem zalecana jest ostrożność.





App Store: https://itunes.apple.com/us/app/miki-bum/id1258474477?mt=8&ign-mpt=uo%3D2
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.artsalliance.mikibum
Windows 10: https://www.microsoft.com/en-sc/store/p/miki-bum/9nfg6f0rbv6k



YOUR LIVE TATTOOS
Aplikacja działa tylko ze specjalnie przygotowanymi tatuażami zmywalnymi Your Live Tattoos. Kiedy użytkownik
nakleja Live Tattoos może włączyć aplikację i umieścić nad tatuażem wizjer, w którym pojawia się animacja 3D!
Opcja freestyle umożliwia użytkownikowi obracanie, pomniejszanie i powiększanie obiektu oraz umieszczanie
animacji na różnych tłach, które posłużą przy wykonywaniu ciekawych zdjęć.




App Store: https://itunes.apple.com/pl/app/your-live-tattoos/id1206857901?l=pl&mt=8
Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.primebitstudio.YourLiveTattoos&hl=pl



TABLE FOOTBAL KINDER DUPLO
Gra realizowana na potrzeby multibrandowej kampania marek Kinder Duplo i Nutella skierowanej do
miłośników footballu. Wykonana na dwie wiodące platformy mobilne Andriod i iOS. Gra to nowoczesna,
multimedialna wersja klasycznych stołowych piłkarzyków, która gwarantuje prawdziwe piłkarskie emocje, a
dodatkowo

umożliwia

zabawę

w trybie multiplayer.


Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mediaeste.KDN&hl=en



POGROMCY UPALU.PL.
W związku z wakacyjną promocją lodów marki Koral spółka miała okazję pracować nad grą mobilną oraz
desktopową – „Pogromcy Upalu.pl”, której głównym bohaterem jest nowy brand hero marki Koral – Chłodzimierz.
Celem stworzonej gry było uzyskanie przez uczestników jak największej liczby punktów podczas trwania kampanii
promocyjnej marki Koral. Każdy z jej uczestników miał okazję zgarnąć cotygodniowe nagrody w postaci 43
smartfonów Alcatel. Stawką o którą jednak warto było powalczyć podczas przeprowadzanej akcji była nagroda
główna w wysokości 20 tysięcy złotych oraz 50 pozostałych nagród pieniężnych.
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https://pogromcyupalu.pl/play/

Nagrody i wyróżnienia dla gier.
Gra „Freddy Adventure”, której bohaterem jest tytułowy Freddy – mechaniczna żaba stworzona w laboratorium
szalonego naukowca zdobyła wiele nagród i wyróżnień. W 2014 roku zdobyła I miejsce w międzynarodowym
konkursie Microsoftu i Unity oraz II miejsce w konkursie „Twoja firma, Twoja szansa na sukces”. Kolejnym wielkim
sukcesem twórców gry była nominacja do gry roku 2014 na „Mobile Trends Awards”, gdzie przyznawane zostają
nagrody dla najlepszych realizacji w branży technologii mobilnych. Poprzez ciągłe dostosowywanie gry do
oczekiwań klientów twórcy gry „Freddy Adventure” zajęli V miejsce w konkursie „Impuls Do Biznesu”, a w 2016
otrzymali certyfikat jakości „Laur Eksperta” oraz tytuł „Innowator Roku” w konkursie „Innowator Podkarpacia
2016”.

3. Działalność spółki na arenie regionalnej i krajowej (targii/k onferencje)
Dołączeniem w 2017 r. do Stowarzyszenia Polskie Gry, PrimeBit Games otworzył sobie drogę do rozwijania
własnej działalności oraz zwiększania przewagi konkurencyjnej na rynku, w którym działa. W konsekwencji
podejmowanych inicjatyw przedsiębiorstwo zrealizowało już wiele zaawansowanych projektów w obszarze
innowacji i wymiany dobrych praktyk. Dzięki wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami
stowarzyszenia, a spółką została stworzona bogata oferta produktowa PrimeBit Games, będącą odpowiedzią na
oczekiwania najbardziej wymagających graczy

4. Organizacja imprez o zasięgu lokalnym i regionalnym
PrimeBit Games stara się wypromować nie tylko swoja markę, ale również młode talenty z podkarpacia
organizując wydarzenia a także przekazując specjalistczną wiedzę podczas eventów.


"Rzeszowski GameDev" - to cykl bezpłatnych spotkań, skupiających się wokół szeroko pojętej tematyki gier
(mobilnych, komputerowych, internetowych).. co można wynieść z wydarzeń tego typu oraz w jaki sposób
przygotować się do prezentacji swojego dzieła.



Hackathon Rzeszów – 19/20..05.2018 – PrimeBit Games jako współorganizator otworzył największe wydarzenie
programistyczne w Polsce Wschodniej. Event ten jest doskonałą okazją, aby zaprezentować swoje umiejętności,
wykorzysać swoją pomysłowość I zmierzyć się z pracą pod presją czasu. Wydarzenie to wspiera także kreatywne
pomysły I pomaga w wytworzeniu ciekawych projektów dla miasta I jego mieszkańców.



Gry z podkarpacia – platforma zrzeszająca fanów wirtualnej rozgrywki z terenu podkarpacia



Rzemiosło IT - Pierwsza konferencja programistyczna w Rzeszowie poświęcona tematyce Software Craftsmanship dobrym praktykom i metodykom, nie związanymi ściśle z konkretnymi technologiami.
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5. Prace B+R


Opracowanie działania mające na celu automazycją mikrotargetowania na pdostawie danych zebranych rpzez
algorytmy uczące się.



Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego projektu i stylu wizualnego w zakresie prezentacji animacji gry tj.
Mechaniki pozwalajacej na wrysowanie elementów do środowiska gry, mających na celu złożone oddziaływanie na
gracza.

6. Planowany rozwój firmy
Firma PrimeBit Games chce do roku 2021 stać się przedsiębiorstwem o ugruntowanej pozycji na rynku
gamingowym, które będzie samodzielnie wyznaczać nowe trendy oraz stanie się rozpoznawalne nie tylko jako
producent gier, lecz jako propagator i inicjator akcji związanych z promowaniem gamingu w Polsce i na świecie
między innymi na amerykańskim rynku gamingowym. Pomóc w tym mogą środki pozyskane podczas emisji, które
przeznaczone zostaną na rozwój następujących obszarów:


Development – zwiększanie zdolności firmy Prime Bit Games SA do rozwijania własnych projektów o wysoce
innowacyjnej treści i dobrej jakości. Produkcje, w które zainwestowany będzie kapitał, charakteryzować ma duży
potencjał

rozwojowy, umożliwiający

zwiększanie konkurencyjności firmy w branży gier wideo na rynkach

europejskich i międzynarodowych. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na pomysły obejmujące produkcje
pierwszego prototypu, nadającego się do gry lub pierwszej wersji testowej gry – w zależności od tego, co nastąpi
wcześniej.


Marketing – główną inwestycją w tym obszarze będzie wprowadzanie nowych produktów na rynek
i ich promocja. Finansowany będzie czynny udział spółki w lokalnych, krajowych, jak i zagranicznych
konferencjach, targach i wystawach gamingowych czy hackathonach. Pozyskane środki umożliwią pozyskanie
bezpośrednich opinii od odbiorców na temat marki, budowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz badania rynku –
poznanie oferty i planów konkurencji, śledzenie najnowszych trendów branżowych oraz pozyskanie partnerów
biznesowych, którzy pomogą firmie rozwijać się na wielu płaszczyznach.



Ogólne – aktywna pomoc w bieżącym funkcjonowaniu firmy – wspomaganie procesów rekrutacyjnych, zatrudnianie
nowych specjalistów, którzy dla przedsiębiorstwa będą realizować innowacyjne i zaawansowane technologicznie
projekty, finansowanie kursów zwiększających kwalifikacje i kompetencje pracowników. Pozyskane środki
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przeznaczone zostaną także na zakup nowoczesnego sprzętu, umożliwiającego sprawne funkcjonowanie
przedsiębiorstwa oraz powstających w nim gier.

PrimeBit Games SA
ul. Słowackiego 24/1107
35-060 Rzeszów

KRS: 0000693763
NIP: 8133733409
REGON: 366104954

+48 17 28 31 870
office@primebitgames.com
www.primebitgames.com

III.

INFORMACJA DODATKOWA
(wprowadzenie do sprawozdania finansowego)
1. Informacje porządkowe

Powstanie i działalność Spółki
Sprawozdanie finansowe Prime Bit Games S.A., 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/1107 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 500.000 zł i dzieli się na 5.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł.
Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 19 grudnia 2016 roku i kończący się 31 grudnia
2017 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 przycho dy oraz związane z
tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
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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 2017 – 458.977,21 zł
Przychody podatkowe 2017 – 447.390,90 zł
Różnica – 11.586,31zł
+ 20.000 zł – przychód podatkowy – środki otrzymane od Inwestora;
- 2.333,31zł – przychód bilansowy niestanowiący przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, środki otrzymane od inwestora rozliczana w czasie;
- 29.253,00 zł – przychód bilansowy niestanowiący przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, środki otrzymane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w
dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.

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 2017 – 311.997,68 zł
Koszty podatkowe 2017 – 283.026,10 zł
Różnica – 28.971,58 zł
Różnica pomiędzy kosztem podatkowym, a kosztem bilansowym wynika:
-22.364,25 zł – różnice trwałe - koszty niestanowiące kosztów podatkowych w rozumieniu ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych;
-6.607,33 zł – koszty przejściowo niestanowiące kosztów podatkowych.

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.
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II.2.Bilans
II.2.1.Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne których wartość początkowa nie przekracza wartość 3.5 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.
Wartości Niematerialne i Prawne zostały wniesione do spółki aportem jako Zorganizowana Część
Przedsiębiorstwa. Składają się na nie: koszty zakończonych prac rozwojowych, inne wartości niematerialne i
prawne tj. gry komputerowe oraz wartość firmy powstała w wyniku różnicy między wartością nominalną
pokrywanego aportem kapitału zakładowego a łączną wartością aktywów netto.

Wartość Niematerialna Wartość początkowa
i Prawna
WNiP

Umorzenie na dzień
31.12.2017

Wartość netto WNiP
na dzień 31.12.2017r.

Koszty zakończonych
prac rozwojowych

304.924,25 zł

60.984,85 zł

243.939,40 zł

Inne Wartości
Niematerialne i Prawne
(GRY)

28.455,28 zł

5.691,06 zł

22.764,22 zł

Wartość Firmy

66.620,47 zł

13.324,09 zł

53.296,38 zł

RAZEM

400.000,00 zł

80.000,00 zł

320.000,00 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
3,5 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%
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II.2.3.Rzeczowe składniki aktywów obrotowych
Zapasy są wykazywane w wartości netto (pomniejszone o odpisy aktualizacyjne).
Materiały i towary są wycenione według rzeczywistych cen ich zakupu, produkcja w toku po bezpośrednich
kosztach ich wytworzenia nie wyżej jednak od cen sprzedaży netto.
Spółka przyjęła zasadę ustalenia wartości rozchodu:
- materiały metodą „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”.

2.3.1. 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.

2.3.2. Środki pieniężne
Środki pieniężne krajowe wykazuje się w wartości nominalnej.

2.3.3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynnych
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych
okresów sprawozdawczych.
Na Krótkoterminowe Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów w wysokości 104.188,73 zł składają się koszty
prac rozwojowych tj. koszty wynagrodzeń pracowników, związanych z tworzeniem nowych gier
komputerowych.

2.3.4. 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.

2.3.5. 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.
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2.3.6. 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 17,666,69 zł to środki otrzymane od Inwestora zgodnie z
zawartą umową z dnia 20.06.2017 na wyprodukowanie gry komputerowej rozliczana w czasie, w okresie 5 lat
zgodnie z przewidywanym okresem utrzymania gry na rynku.

2.3.7.Wycena transakcji w walutach obcych
Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych środki pieniężne oraz należności, po
kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP na ostatni dzień roku.

QuotePay
1 Limited 20/2017 30.08.2017r. 4,5852

351,95 1613,761

QuotePay
2 Limited 36/2017 14.12.2017r. 4,7895 4000,00 19158,00

4,7001

1654,20

4,7001 18800,40

różnice kursowe
bilansowe ujemne

różnice kursowe
bilansowe dodatnie

różnice kursowe
bilansowe

wycena należności

kurs do wyceny na
29.12.2017r.

kwota w PLN

kwota w GBP

kurs z faktury

data wystawienia

numer faktury

LP.

kontrahent

Wycena transakcji w GBP:

-40,44 -40,44
357,60

357,6

Pasternak
Jacek
1 Zdzisław 4/2017 28.02.2017r. 4,3135 2500,00 10783,75 4,1709 10427,25 356,50

2.3.8.Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości są zgodne z zasadami rachunkowości.
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różnice kursowe
bilansowe ujemne

różnice kursowe
bilansowe
dodatnie

wycena
należności
różnice
kursowe
bilansowe

kwota w PLN
kurs do
wyceny na
29.12.2017r.

kwota w EUR

kurs z faktury

data
wystawienia

numer faktury

kontrahent

LP.

Wycena transakcji w EUR:

356,5

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym za okres
od 19 grudnia 2016 roku do 31 grudzień 2017 roku.
Nie dotyczy.

Wydarzenia po dniu bilansowym
Spółka w styczniu 2018 roku zakończyła prywatną emisję akcji serii B, wartość emisji wyniosła 831.900 zł tj.
831.900 szt akcji po cenie emisyjnej 1 zł.
Dane liczbowe ujęte w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w złotych.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017r.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017r. wynosi 8 osób.

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 19 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku żadnych
wynagrodzeń.

Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej
Uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/12/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku do badania sprawozdania finansowego
za okres od 19 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku została wybrana firma audytorska ReVISION
RZESZÓW Józef Król Sp. z o.o. Sp. k. z/s w Rzeszowie. Badanie zostanie przeprowadzone w oparciu o
umowę nr 133/2017r. z dnia 29 grudnia 2017 roku za kwotę netto 4 000,00 zł płatna po zakończeniu badania.

Rzeszów, dnia 22.01.2018 r.
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IV.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
od jednostek powiązanych:
I Przychody netto 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
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii
III Usługi obce
IV Podatki i opłaty
podatek akcyzowy:
V Wynagrodzenia
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
emerytalne:
VII Pozostałe koszty rodzajowe
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D Pozostałe przychody operacyjne
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne
E Pozostałe koszty operacyjne
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów
trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
G Przychody finansowe
I Dywidendy i udziały w zyskach
II Odsetki
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe

PrimeBit Games SA
ul. Słowackiego 24/1107
35-060 Rzeszów

Na koniec 2017-12
422 489,22
0,00
411 757,51
0,00

Rok Ubiegły
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

10 731,71
297 436,95
66 675,91
3 967,36
111 780,44
6 918,57
0,00
79 051,10
16 775,27
6 887,88
3 503,40
0,00
125 052,27
36 487,99
0,00
34 152,50
0,00
2 335,49
13 327,74
0,00

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

0,00
13 327,74
148 212,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 232,99

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

KRS: 0000693763
NIP: 8133733409
REGON: 366104954

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
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I Odsetki
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne

0,38
0,00
0,00
1 232,61

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

I Zysk (strata) brutto (F+G-H)
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
L Zysk (strata) netto (I-J-K)

146 979,53
29 973,60
0,00
117 005,93

0,00
0,00
0,00
0,00
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V.
+/-

BILANS
AKTYWA
Poz.
Nazwa pozycji

A

Aktywa Trwałe

325 042,39

Na
koniec
ub.
Roku
0,00

I

Wartości niematerialne i prawne

320 000,00

0,00

1

Koszty
zakończonych prac
rozwojowych
Wartość firmy
Innew wartości
niematerialne i
prawne
Zaliczki na
wartości
niematerialne i
prawne
Rzeczowe aktywa trwałe

243 939,40

0,00

53 296,38
22 764,22

0,00
0,00

0,00

0,00

3 786,99

0,00

Środki trwałe
a)

3 786,99
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

3 786,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
a)
w jednostkach powiązanych
-(1) udziały lub akcje
-(2) inne papiery wartościowe
-(3) udzielone pożyczki

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

2
3

4

II
1

2
3
III
1
2
3
IV
1
2
3

Na koniec
2017-12

grunty (w tym prawo użytkowania
wieczystego gruntu)
b)
budynki, lokale, prawa do lokali i
obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c)
urządzenia techniczne i maszyny
d)
środki transportu
e)
inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe w budowie
Należności długoterminowe
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4
V

B
I

II

-(4) inne długoterminowe aktywa
finansowe
b)
w pozostałych jednostkach, w których
jednostka posiada zaangażowanie w
kapitale
-(1) udziały lub akcje
-(2) inne papiery wartościowe
-(3) udzielone pożyczki
-(4) inne długoterminowe aktywa
finansowe
c)
w pozostałych jednostkach
-(1) udziały lub akcje
-(2) inne papiery wartościowe
-(3) udzielone pożyczki
-(4) inne długoterminowe aktywa
finansowe
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1
Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2
Inne rozliczenia między okresowe
Aktywa obrotowe

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
1 255,40
1 255,40

0,00
0,00
0,00

0,00
1 153 284,95

0,00
0,00

Zapasy
1
Materiały
2
Półprodukty
3
Produkty gotowe
4
Towary
5
Zaliczka na dostawy i usługi
Należności krótkoterminowe
1
Należności od jednostek
powiązanych
a)
z tytułu dostaw i usług, o okresie
spłaty:
-(1) do 12 miesięcy
-(2) powyżej 12 miesięcy
b)
inne
2
Należności od pozostałych jednostek,
w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
a)
z tytułu dostaw i usług, o okresie
spłaty:
-(1) do 12 miesięcy
-(2) powyżej 12 miesięcy
b)
inne

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
253 357,15
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
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253 357,15
253 277,11

0,00
0,00

0,00
0,00
80,04

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
668 531,57
668 531,57
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

668 531,57

0,00

668 531,57

0,00

IV
C

Należności od pozostałych jednostek
a)
z tytułu dostaw i usług, o okresie
spłaty:
-(1) do 12 miesięcy
-(2) powyżej 12 miesięcy
b)
z tytułu podatków, dotacji, ceł,
ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych
c)
inne
d)
dochodzone na drodze sądowej
Inwestycje krótkoterminowe
1
Krótkoterminowe aktywa finansowe
a)
w jednostkach powiązanych
-(1) udziały lub akcje
-(2) inne papiery wartościowe
-(3) udzielone pożyczki
-(4) inne długoterminowe aktywa
finansowe
b)
w pozostałych jednostkach
-(1) udziały lub akcje
-(2) inne papiery wartościowe
-(3) udzielone pożyczki
-(4) inne długoterminowe aktywa
finansowe
c)
środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne
-(1) środki pieniężne w kasie i na
rachunkach
-(2) inne środki pieniężne
-(3) inne aktywa pieniężne
2
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawy

0,00
0,00
0,00
231 396,23
0,00

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

D

Udziały (akcje) własne

0,00

0,00

1 478 327,34

0,00

3

III

Suma
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+/-

PASYWA
Poz.

Nazwa pozycji

Na koniec
2017-12

A

Kapitał (fundusz) własny

617 005,93

Na
koniec
ub.
Roku
0,00

I
II

Kapitał (fundusz) podstawowy
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
-(1) nadwyżka wartości sprzedaży
(wartości emisyjnej) nad wartością
nominalną udziałów (akcji)
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
-(1) z tytułu aktualizacji wartości
godziwej
Pozostałe kapituły (fundusze) rezerwowe, w tym:
-(1) tworzone zgodnie z umową
(statutem) spółki
-(2) na udziały (akcje) własne
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

500 000,00
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
0,00

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

861 321,41

0,00

Rezerwy na zobowiązania
1
Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2
Rezerwa zna świadczenia emerytalne
i podobne
-(1) długoterminowa
-(2) krótkoterminowa
3
Pozostałe rezerwy
-(1) długoterminowa
-(2) krótkoterminowa
Zobowiązania długoterminowe
1
Wobec jednostek powiązanych
2
Wobec pozostałych jednostek, w
których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
3
Wobec pozostałych jednostek
a)
kredyty i pożyczki
b)
z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
c)
inne zobowiązania finansowe
d)
zobowiązania wekslowe

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

*

III
*
IV
*
*
V
VI
VII
B
I

II
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III

IV

e)
inne zobowiązania finansowe
Zobowiązania krótkoterminowe
1
Zobowiązania wobec jednostek
powiązanych
a)
z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności
-(1) do 12 miesięcy
-(2) powyżej 12 miesięcy
b)
inne
2
Zobowiązania wobec pozostałych
jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale
a)
z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności
-(1) do 12 miesięcy
-(2) powyżej 12 miesięcy
b)
inne
3
Zobowiązania wobec pozostałych
jednostek,
a)
kredyty i pożyczki
b)
z tytułu emisji dłużnych papierów
wartoścowych
c)
inne zobowiązania finansowe
d)
z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności
-(1) do 12 miesięcy
-(2) powyżej 12 miesięcy
e)
zaliczki otrzymane na dostawy i usugi
f)
zobowiązania wekslowe
g)
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych
h)
z tytułu wynagrodzeń
i)
inne
4
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
1
Ujemna wartość firmy
2
Inne rozliczenia międzyokresowe
-(1) długotetrmionwe
-(2) krótkoterminowe

Suma

PrimeBit Games SA
ul. Słowackiego 24/1107
35-060 Rzeszów

KRS: 0000693763
NIP: 8133733409
REGON: 366104954

0,00
843 654,72
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
843 654,72

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

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
15 472,11

0,00
0,00

15 472,11
0,00
0,00
0,00
67 038,11

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

19 244,50
741 900,00
0,00
17 666,69
0,00
17 666,69
16 000,00
1 666,69
1 478 327,34

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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VI.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

SPORZĄDZONE ZA OKRES 19.12.2016 – 31.12.2017
Wiersz

Wszczególnienie

Dane za rok
19.12.201631.12.2017
500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) zakładowego

0,00

0,00

a) zwiększenia (z tytułu)

0,00

0,00

b) zmniejszenia (z tytułu)

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) zwiększenie (z tytułu)

0,00

0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

0,00

0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

0,00

0,00

0,00

0,00

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
- zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości
- korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał (fundusz) zakładowy na początek okresu

1.2. Kapitał (fundusz) zakładowy na koniec okresu
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek
okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec
okresu (wielkość ujemna)
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
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0,00

0,00

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

0,00

0,00

a) zwiększenie (z tytułu)

0,00

0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

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

3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec
okresu
5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek
okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec
okresu
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości
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- korekty błędów
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

0,00

0,00

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

0,00

0,00

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

0,00

0,00

8. Wynik netto

117 005,93

0,00

117 005,93

0,00

617 005,93

0,00

617 005,93

0,00

a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
-

a) zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości
b) korekty błędów
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
korektach
a) zwiększenie (z tytułu):
b) zmniejszenie (z tytułu):

a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
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VII.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SPORZĄDZONY ZA OKRES 19.12.2016 – 31.12.2017
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
od jednostek powiązanych:
I Przychody netto 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
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii
III Usługi obce
IV Podatki i opłaty
podatek akcyzowy:
V Wynagrodzenia
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
emerytalne:
VII Pozostałe koszty rodzajowe
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D Pozostałe przychody operacyjne
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne
E Pozostałe koszty operacyjne
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów
trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
G Przychody finansowe
I Dywidendy i udziały w zyskach
II Odsetki
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne

PrimeBit Games SA
ul. Słowackiego 24/1107
35-060 Rzeszów

Na koniec 2017-12
422 489,22
0,00
411 757,51
0,00

Rok Ubiegły
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

10 731,71
297 436,95
66 675,91
3 967,36
111 780,44
6 918,57
0,00
79 051,10
16 775,27
6 887,88
3 503,40
0,00
125 052,27
36 487,99
0,00
34 152,50
0,00
2 335,49

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

13 327,74
0,00

0,00
0,00

0,00
13 327,74
148 212,52
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

KRS: 0000693763
NIP: 8133733409
REGON: 366104954

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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H Koszty finansowe
I Odsetki
II Strata z 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
L Zysk (strata) netto (I-J-K)

VIII.

1 232,99
0,38
0,00
0,00
1 232,61
146 979,53
29 973,60
0,00
117 005,93

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

OPINIA I RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO
BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM
SPRAWOZDANIU FINANSOWYM EMITENTA ZA ROK 2017
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