
BTC Studios Spółka Akcyjna

Załącznik do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za okres od 

01.01.2019 do 31.12.2019



Nota 1

Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp. Wyszczególnienie
Koszty 

zakończonych 
Wartość firmy

Inne WNIP i 

licencje
Prace rozwojowe

1. Wartość brutto na początek okresu 752 437,07 6 081 936,67

a) Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 6 488 550,00 96 137,39

–  nabycie 6 488 550,00

–  inne 96 137,39

b) Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wartość brutto na koniec okresu 0,00 752 437,07 12 570 486,67 96 137,39

3. Umorzenie na początek okresu 752 437,07 4 706 429,57

a) Zwiększenia 316 529,00

b) Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 -1 058 978,10 0,00

–  sprzedaż -1 058 978,10

4. Umorzenie na koniec okresu 0,00 752 437,07 6 081 936,67 0,00

5. Wartość netto na początek okresu 0,00 0,00 1 375 507,10 0,00

6. Wartość netto na koniec okresu 0,00 0,00 6 488 550,00 96 137,39

7. Stopień zużycia od wartości początkowej (%) 0% 100% 48% 0%

Nota 2

Nota 3

Lp. Wyszczególnienie Grunty własne
Budynki i 

budowle

Urządzenia 

techniczne i 

maszyny

Środki transportu Razem

1. Wartość brutto na początek okresu 0,00 0,00 363 456,42 0,00 363 456,42

a) Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wartość brutto na koniec okresu 0,00 0,00 363 456,42 0,00 363 456,42

3. Umorzenie na początek okresu 0,00 0,00 363 456,42 0,00 363 456,42

a) Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Umorzenie na koniec okresu 0,00 0,00 363 456,42 0,00 363 456,42

5. Wartość netto na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Wartość netto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Stopień zużycia od wartości początkowej (%) 0% 0% 100% 0% 100%

Nota 4

Nota 5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, 

dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego 

odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust 10

Zakres zmian wartości środków trwałych

Kwota zakończonych prac rozwojowych wynosi 0,00 zł. Na dzień bilansowy nie dokonywano wyceny wartości firmy BTC Studios S.A.                                                               

Spółka nie posiada środków trwałych w leasingu operacyjnym. 

Wartość środków trwałych będących przedmiotem umów najmu  jest nieistotna. Spółka wynajmuje wyłącznie powierzchne biurową.

Spółka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście



Nota 6

Społka nie dokonywała takich odpisów

Nota 7

Społka nie dokonuje inwestycji w środki trwałe

Nota 8

Zakres zmian inwestycji długoterminowych

Lp. Wyszczególnienie Nieruchomości
Wartości 

niematerialne

Aktywa 

finansowe 

jednostki 

powiązane

Aktywa 

finansowe - 

zaangażowanie 

Inne inwestycje 

długoterminowe

1. Wartość na początek okresu

a) Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 14 400 895,68 0,00 0,00

–  nabycie 0,00 0,00 3 234 375,00 0,00

–  aktualizacja wartości 0,00 0,00 11 166 520,68 0,00

b) Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przemieszczenia 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wartość na koniec okresu 0,00 0,00 14 400 895,68 0,00 0,00

Nota 9

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn dokonania odpisów aktualizujących wartości długoterminowych aktywów finansowych

Nota 10

Spółka nie posiada instrumentów finansowych.

Nota 11

Lp. Wyszczególnienie
Wartość na 

początek okresu
Zwiększenia Zmniejszenia

Wartość na 

koniec okresu

1.
Odpisy aktualizujące należności od jednostek 

powiązanych
0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Odpisy aktualizujące należności od pozostałych 

jednostek
1 380 068,02 1 142 634,19 55 104,30 2 467 597,91

a. należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00

b. należności z tytułu dostaw i usług 783 793,86 0,00 0,00 783 793,86

c. należności pozostałe 550 364,22 1 142 634,19 55 104,30 1 637 894,11

d. należności dochodzone na drodze sądowej 45 909,94 0,00 0,00 45 909,94

3. Razem 1 380 068,02 1 142 634,19 55 104,30 2 467 597,91

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia 

środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Odpisy aktualizujące należności

Dokonane przez spółke odpisy nalezności pozostałych dotyczą nalezności powstałych przed 2018 rokiem

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, 

warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przyznają

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych (z 

wyszczególnieniem środków trwałych) oraz długoterminowych aktywów finansowych

Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości długoterminowych aktywów finansowych.



Nota 12

Punkt nie dotyczy jednostki

Nota 13

Punkt nie dotyczy jednostki

Nota 14

Lp. Wyszczególnienie
Wartość na 

początek okresu
Zwiększenia Zmniejszenia

Wartość na 

koniec okresu

1. Długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Krótkoterminowe 5 791,73 20 669,73 5 791,73 20 669,73

- Koszty 2019 roku opłacone z góry w 2018 5 791,73 5 791,73 0,00

- Koszty emisji akcji serii H 0,00 1 476,00 0,00 1 476,00

- Koszty planowanej emisji akcji przez DigiMax 0,00 19 193,73 0,00 19 193,73

3. Razem 5 791,73 20 669,73 5 791,73 20 669,73

Nota 15

Poniższe dane dotyczą ilości akcji zarejestrowanych w KRS na dzień 31.12.2019

Lp. Wyszczególnienie
Ilość posiadanych 

akcji / udziałów

Wartość 

nominalna

Ilość posiadanych 

akcji 

uprzywilejowanych

Wartość 

posiadanych akcji 

uprzywilejowanych

Udział w kapitale 

podstawowym na 

koniec okresu

1. Mobilum Limited 3 700 000 0,10 0,00 0,00 66,43%

2. Aleksander Chomicz 398 075 0,10 0,00 0,00 7,15%

3. Pozostali poniżej 5% 1 471 925 0,10 0,00 0,00 26,43%

Razem 5 570 000 - 0,00 0,00 100,00%

Nota 16

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Nota 17

Zakres zmian stanu rezerw

W 2019 roku spółka nie tworzyła rezerw 

Nota 18

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

Lp. Wyszczególnienie

Wartość 

bilansowa na 

koniec okresu

Wymagalne 

do 1 roku

Wymagalne 

powyżej 1 roku do 

3 lat

Wymagalne 

powyżej 3 lat do 5

1.
Zobowiązania długoterminowe wobec 

jednostek powiązanych
0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Zobowiązania długoterminowe wobec 

pozostałych jednostek
4 258 500,00 0,00 3 193 875,00 1 064 625,00

- z tytułu dostaw i usług 4 258 500,00 3 193 875,00 1 064 625,00

3. Zobowiązania długoterminowe ogółem 4 258 500,00 0,00 3 193 875,00 1 064 625,00

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących zapasy

Zarząd na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zarekomenduje pokrycie straty za 2019 rok z zysków lat przyszłych.

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym 

uprzywilejowanych

Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Rozliczenia międzyokresowe (aktywa)



Nota 19

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółki.

Nota 20

Nota 21

Poprzedni Zarząd Spółki wystawił weksel jako zabezpieczenie kredytu w rachunku biezącym.

Nota 22

Nota 23

Na dzień bilansowy pozycja nie występuje.

Nota 24

Lp. Wyszczególnienie Rok bieżący Rok bieżący Rok poprzedni Rok poprzedni 

kraj zagranica kraj zagranica

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20 144,09 0,00 1 068 967,34 0,00

5. Przychody netto ze sprzedaży razem 20 144,09 0,00 1 068 967,34 0,00

Nota 25

Spółka sporzadza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym

Zobowiązanie z tytułu zakupu licencji od kontrahenta Cyber Group Studios wykazane zostało w pozycji zobowiązania długoterminowe w 

kwocie 4.258.500,00 zł oraz jako zobowiązanie krótkoterminowe w kwocie 2.022.787,50 zł.

W związku z zakupem 100% udziałów w spółce Game Olivier Sia w cenie 3.234.375,00 złotych, BTC Studios S.A zleciła dokonanie wyceny ww. aktywa 

niezależnemu ekspertowi. Szacowana wartość spółki Game Oliver Sia według ekspertyzy, nie uwzględniając dyskonta 30% zastosowanego przez eksperta, 

wynosi 7.584.009,10 USD, co na dzień bilansowy stanowi 28.801.791,36 zł. Łączna ujawniona w księgach BTC Studios S.A. wartość Game Oliver Sia to 

14.400.895,68 zł. Kwotę tę wyliczono przy zastosowaniu stawki 50% dyskonta wartości bazowej kierując się zasadą ostrożności wyceny. Na dzień bilansowy 

do ksiąg spółki wprowadzono kwotę aktualizacji wartości w wysokości 11.166.520,68 zł - będącą różnicą zapłaconej ceny a przyjętą wyceną Game Oliver SIA. 

Podstawą do dokonania aktualizacji wartości inwestycji długoterminowej jest art. 28 ust 3 upr "Zasady wyceny aktywów i pasywów" pkt. 3 UoR. Różnicę w 

wycenie powodującą wzrost wartości do ceny rynkowej odniesiona została na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny zgodnie z  Art 35 pkt.3. UoR

W roku objętym sprawozdaniem spółka dokonywała sprzedaży usług tylko w szczątkowym zakresie,skupiając swoją aktywność na 

zmianie profilu działalności. Wygenerowane przez BTC Studios S.A. przychody dotyczą poprzedniego profilu działalności tj hostingu , oraz 

jednorazowej usługi informatycznej.

Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazywane w bilansie, ze

wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje

dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych i stowarzyszonych

Informacje o przypadkach, gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

Informacje o przypadkach gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi

pozycjami - w szczególności podział należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową



Nota 26

Nota 27

Obroty i salda kont wynikowych 01-01-2019/31-12-2019

Nr kontaNazwa Saldo Wn Saldo Ma

400 Amortyzacja 316 529,00

401 Zużycie materiałów 178,05

402 Usługi obce 135 500,90

403 Podatki i opłaty 3 214,00

404 Wynagrodzenia 3 483,00

409 Podróże służbowe 9 874,53

703 Przychody z innych usług 0,00 20 144,09

750 Przychody z operacji finansowych 0,00 61 584,55

751 Koszty z operacji finansowych 71 236,56

760 Pozostałe przychody operacyjne 0,00 820 646,89

761  Pozostałe koszty operacyjne 2 139 595,22

89 517,63 89 517,63

Razem 2 769 128,89 991 893,16

Wynik księgowy -1 777 235,73

Różnice pomiędzy wynikiem księgowym a podstawą opodatkowania

Kwoty przychodów niepodatkowe

760-02 Dotacje 625 510,92

Razem 625 510,92

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

400-2-2 Amortyz WNIP NKUP 153 794,60

409-88 Gastronomia, reprez 1 514,98

751-01-1-1Odsetki zarachowane 16 132,26

761-01 Wartość sprzedanych niefinansowych śr trwałych 1 058 978,10

761-02 Aktualizacja należności krótkoterminowych 1 142 634,19

761-02 Pozostałe koszty operac niepodatkowe 12 402,56

761-04 Koszty postępowań sądowych 5 097,00

761-05 Kary umowne/GPW 10 000,00

Razem 2 400 553,69

Przychody podatkowe 366 382,24

Koszty uzyskania 368 575,20

Strata podatkowa -2 192,96

Od 2019 roku BTC Studios S.A. prowadzi działalność z zakresu produkcji i developingu gier na urządzenie mobilne i stacjonarne. Po 

zmianie profilu działalności podjęto decyzję o sprzedaży praw do domeny oraz serwisu pod marką domenomania.pl. Przychody z tytułu 

sprzedaży ww. praw wyniosły 89.517,63 zł, koszty po rozliczeniu innych operacji  dotyczących ww transakcji oraz aktywów, ujęte w 

wyniku finansowym za 2019 rok to 1.058.978,10 zł. Transakcja miała charakter jednorazowy jednakże miała istotny wpływ na wynik 

2019 roku.

Zmiana prezentacji kosztów i przychodów kont do kalkulacji podatku 

dochodowego z konta Zysk/ strata na sprzedaży, poprawa obrotów

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto za 2019 

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku 

następnym



Nota 28

Lp. Wyszczególnienie kwota

1. Straty podatkowe za lata ubiegłe 632 307,00

- za 2017 217 037,00

- za 2018 413 077,00

- za 2019 2 193,00

2 Aktywo z tytułu podatku odroczonego 56 908,00

Nota 29

Nota 30

Lp. Wyszczególnienie

Kwota ujęta w 

wyniku  2019 

roku.

1. Przychody o charakterze incydentalnym 666 850,78

- rozliczenie dotacji 471 715,32

- rozliczenie konta  m.okr.przychodów 77 885,89

- sapisanie przeterminowanych zobowiązań 117 249,57

2. Koszty o charakterze incydentalnym -2 112 094,66

- Strata dotycząca działalności zaniechanej -969 460,47

- Spisanie nalezności przeterminowanych -1 142 634,19

3. Wpływ na wynik -1 445 243,88

Nota 31

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać 

poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Spółka planuje w 2020 roku naklady na aktywa trwale w wysokosci nie przekraczaj 20 tys.  Zł

Podatek dochodowy odroczony

W rachunku zysków i strat ujęto następujące zdarzenia o charakterze incydentalnym, związane ze zmianą profilu działalności spółki oraz 

dokonaniem odpisów aktualizujących wartośc przeterminowanych należności.

Do przeliczenia wartosci danych finansowych  Game Oliver Sia zastosowano sredni kurs Eur ogloszony przez NBP w dniu 31.12.2019 

tj.4,2585 



Nota 32

Przeciętne zatrudnienie

Lp. Wyszczególnienie /wg grup zawodowych Rok bieżący Rok poprzedni

1. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 0,00 0,25

Razem 0,00 0,25

Nota 33

Nota 34

Nota 35

Lp. Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni Zmiana

1. Wyszczególnienie

- środki pieniężne na rachunku bieżacym 343 367,64 792,83 342 574,81

- środki pieniężne w drodze 14 918,40 61,50 14 856,90

Środki pienięzne razem 358 286,04 854,33 357 431,71

Lp. Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni Zmiana

1. Stan zobowiązań krótkoterminowych w bilansie 367 383,68 6 343 883,74 5 976 500,06

-  kredyty i pozyczki -102 228,34 -110 514,48 -8 286,14

-  dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

-  zobowiązania wekslowe -66 770,00 0,00 66 770,00

- zobowiązania działalność inwestycyjna 0,00 -2 057 173,35 -2 057 173,35

- zobowiązania z tyt udziałów w kapitale -4 067 480,00 -4 067 480,00

-

2. Stan zobowiązań krótkoterminowych w cash-flow 198 385,34 108 715,91 -89 669,43

Nota 36

Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, dla osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie 

niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

W bilansie uwzględniono wszystkie istotne umowy 

Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami 

Nie było takich transakcji

Uzgodnienie zmiany z tytyłu zobowiązań krótkoterminowych ujętych rachunku przepływów do bilansu

Spółka w 2019 roku nie wypłacała wynagrodzeń w tym wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz 

nadzorujących

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek 

przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią dodatkowo uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z 

działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią. Objaśnienie przyczyny różnicy pomiędzy zmianami stanu pozycji w bilansie 

a zmianami wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych- jeżeli dotyczy.

Uzgodnienie zmiany z tytyłu zobowiązań krótkoterminowych ujętych rachunku przepływów do bilansu



Nota 37

Nota 38

Lp. Wyszczególnienie Wypłacone Należne

1.

Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub 

podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych

0,00 7 000,00

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 7 000,00

b) inne usługi poświadczające 0,00

c) usługi doradztwa podatkowego 0,00

d) pozostałe usługi 0,00

2. Razem 0,00 7 000,00

Nota 39

Nota 40

Nota 41

Nota 42

Po dniu bilansowym nie nastąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu 

Nie dokonano zmian zasad (polityki ) rachunkowości

Nie było takich transakcji

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał 

Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub 

W księgach 2019 roku nie dokonano korekt z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych. Ujęte w sprawozdaniu finansowym kwoty 

przychodów i kosztów, które mają charakter jednorazowy, a które pomniejszyły wynik za 2019 rok w kwocie 1.445.243,88 zł są 

rezultatem aktualnej oceny ryzyka oraz zmiany profilu działalności spółki.

Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich 

Informacja o zaliczkach, kredytach, pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład 

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji w tym:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu BTC Studios S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego z uwagi na 

nieistotność danych finansowych osiąganych przez Game Oliver Sia. Podstawą prawną dla zwolnienia z obowiązku konsolidacji wyników 

finansowych spółek zależnych BTC Studios S.A.a jest art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym „konsolidacją można nie 

obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1. 

ustawy o rachunkowości”, czyli jeżeli pomimo ich pominięcia skonsolidowane sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia 

sytuację finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej BTC Studios S.A.

Mając powyższe na względzie, Zarząd BTC Studios S.A.a w konsultacji z biegłym rewidentem badającym sprawozdanie finansowe za rok 

2019 postanowił o nie konsolidowaniu wyników finansowych z Game Oliver Sia, do czasu gdy wyniki finansowe Game Oliver Sia będą 

miały wpływ na wynik grupy kapitałowej BTC Studios S.A.



Nota 43

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nota 44

Nota 45

Nota 46

Nota 47

Nota 48

Nota 49

Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy 

Informacje o nazwie, siedzibie zarządu lub siedzibie statutowej jednostki oraz formie prawnej każdej z jednostek, których dana 

Sprawozdanie finansowe spółki nie podlega konsolidacji na szczeblu wyższym. BTC Studios S.A. nie ma jednostki domunującej

Punkt nie dotyczy jednostki

Na dzień bilansowy BTC Studios posiada 100 % udziałów w spółce prawa łotewskiego Game Oliver SIA (spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością) Siedziba/Adres: Adazu nov.Ani, Jaungozu iela 36, LV-2137 Łotwa ,NIP:LV40203219841. Dane dotyczące wyników 

finansowych spółki zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania

Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy 

Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20 % w ogólnej liczbie głosów w organie 

stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o  

kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

Wartość transakcji z podmiotem zależnym Game Olivier Sia w 2019 roku wyniosła 95.369,00 zł. Były to zakupy usług inforamtycznych 

związanych z produkcją gier. Transakcje zawarte z kontrahentem odbyły się na warunkach rynkowych.

Punkt nie dotyczy jednostki

Informacje o sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

Punkt nie dotyczy jednostki

Brak informacji oraz ryzyka zaprzestania działalności przez spółkę

Informacje o przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz 



Nota 50

W związku z sytuacją epidemiologiczną istniejącą w trakcie sporządzania niniejszego raportu Zarząd spółki wydał oświadczenie o następijącej 

treści:                                                                                                                                                            		                                                                                      

Raport bieżący nr	18	/	2020			

Data sporządzenia:	2020-03-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Zarząd Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "BTC Studios S.A.") w związku z sytuacją epidemiologiczną wynikającą z 

koronawirusa SARS-CoV-2 i pandemii COVID-19 informuje, że na bieżąco monitoruje możliwy wpływ sytuacji na działalność operacyjną, wyniki 

finansowe i perspektywy Spółki i na dzień publikacji niniejszego raportu nie obserwuje bezpośredniej zależności wyników finansowych Spółki 

od skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i wpływu epidemii COVID-19 na działalność Spółki.

BTC Studios S.A. realizuje prace nad grami nieprzerwanie. Jednak pomimo, że prace przy produkcji gier Spółki są realizowane w całości w 

obszarze IT, wobec czego nie wymagają obecności fizycznej pracowników lub osób współpracujących przy produkcji gier, BTC Studios S.A. 

dostrzega możliwe ryzyko związane z koniecznością zmiany kultury pracy i sposobu przeprowadzania spotkań na w pełni zdalne, co może 

wydłużyć czas potrzebny do zakończenia projektów.

Jednocześnie z uwagi na koronawirusa SARS-CoV-2 Spółka nie może odbyć kluczowych spotkań z przedstawicielami nadawców TV, którzy na 

swoich kanałach emitują seriale dla dzieci, do których Spółka posiada licencję na produkcję, wydanie, dystrybucję, sprzedaż oraz promocję 

gier wideo. Spotkania miały się odbyć w Paryżu. Nadawcy TV mają pełnić kluczową rolę przy promocji gier BTC Studios S.A.a poprzez 

udzielenie wsparcia marketingowego przy popularyzacji gier BTC Studios S.A.a na swoich stronach społecznościowych. Odsunięcie ww. 

spotkań w czasie przełoży się na przesunięcie terminu rozpoczęcia działań marketingowych dla gier BTC Studios S.A.a.

Wobec powyższego Zarząd BTC Studios S.A.a uważa, że obecna sytuacja może mieć wpływ na realizację założonego przez BTC Studios S.A.a 

harmonogramu dotyczącego wydawania gier.

W przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe i sytuację gospodarczą BTC Studios S.A.a, Zarząd BTC 

Studios S.A.a będzie informował osobnymi raportami bieżącymi niezwłocznie po wystąpieniu takich zdarzeń

Informacje o przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 


