
BTC Studios Spółka Akcyjna

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2019 do 31.12.2019



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki
Nazwa: BTC Studios Spółka Akcyjna
Siedziba: Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

6311Z, 5821Z, 6201Z, 6110Z, 6202Z, 6203Z, 7311Z, 7739Z, 7733Z

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 8951885344
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS 0000377083

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek
Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych 
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad 
rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały Zarządu 
Spółki. 
Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, 
metod i wzorów dopuszczonych Ustawą o rachunkowości z dn. 29.09.1994 r (Dz. U. z 2018 
poz. 395 z późn. zmianami) i wprowadzono je do stosowania.

METODY WYCENY
1. Składniki majątkowe, których okres użytkowania wynosi więcej niż rok i których cena 
nabycia lub koszt wytworzenia nie przekracza 10.000,00 zł, są zaliczane do kosztów 
bieżącego okresu jako koszty zużycia materiałów. 
2. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł spółka zalicza do 
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji 
bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalany jest okres 
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ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o 
okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od 
miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. 
3. Spółka stosuje liniową metodę amortyzacji.
4. Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się 
według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o 
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
5. Wyroby gotowe wyceniono wg technicznego kosztu wytworzenia. 
6. Należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty.
7. Należności i zobowiązania zagraniczne wyceniono na dzień bilansowy po 
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy 
Bank Polski. 
8. Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie wyceniono wg wartości 
nominalnej. 
9. W trakcie roku niedokonywano zmian metod rachunkowości i wyceny.

Ustalenia wyniku finansowego:
10. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
11. Zgodnie z art. 42 ust.1 ustawy na wynik finansowy Spółki składa się: -wynik 
działalności operacyjnej Spółki, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów 
operacyjnych, - wynik z operacji finansowych, -obowiązkowe obciążenia wyniku 
finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim 
zrównanych. 
12. Zgodnie z zasadą memoriału opisaną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości w 
księgach rachunkowych ujmujemy wszystkie przypadające na rzecz jednostki przychody i 
obciążające je koszty związane z tymi przychodami, które dotyczą danego roku 
obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. 
13. Wynik z operacji finansowych powstaje z różnicy pomiędzy przychodami finansowymi 
a kosztami finansowymi, z wyjątkiem odsetek, prowizji oraz dodatnich i ujemnych różnic 
kursowych. 
14. Na mocy art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wyrażone w walutach obcych operacje 
gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia 
odpowiednio po kursie: - faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru 
operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub 
zobowiązań, -średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego 
ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne 
zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego, a także w przypadku pozostałych operacji. 
Jeżeli aktywa i pasywa wyrażone są w walutach, dla których NBP nie ogłasza kursu, to kurs 
tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której 
kurs jest ogłaszany przez NBP. 
15. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty 
przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, przy uwzględnieniu 
stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku 
podatkowego.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:
16. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości 
wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 
poz. 395 z późn. Zmianami), oraz z zastosowaniem Rozporządzenia Ministra Finansów z 
dn. 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania metod wyceny, 
zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
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17. W trakcie roku nie dokonywano zmian metod rachunkowości i wyceny.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:
18. Nie stosowano innych zasad rachunkowości niż opisanewyżej.

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy
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Aktywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

BILANS

A. AKTYWA TRWAŁE 21 042 491,07 1 375 507,10

I. Wartości niematerialne i prawne 6 584 687,39 1 375 507,10

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

2. Wartość firmy

3. Inne wartości niematerialne i prawne 6 488 550,00 1 375 507,10

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

5. Prace rozwojowe- gry w trakcie realizacji 96 137,39

II. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe

a) grunty (w tym prawo użytkowania 
wieczystego gruntu)

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej

c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transportu

e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

1. Od jednostek powiązanych

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale

3. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe 14 400 895,68

1. Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe 14 400 895,68

a. w jednostkach powiązanych 14 400 895,68

- udziały lub akcje 14 400 895,68

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

b. w pozostałych jednostkach, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

c. w pozostałych jednostkach
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- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 56 908,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

56 908,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE 397 615,22 1 174 727,99

I. Zapasy

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy i usługi

II. Należności krótkoterminowe 18 659,45 1 168 081,93

1. Należności od jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- 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:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Należności od pozostałych jednostek 18 659,45 1 168 081,93

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 26 599,42

- do 12 miesięcy 26 599,42

- powyżej 12 miesięcy

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych

13 681,02 596,11

c) inne 4 978,43 1 140 886,40

d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe 358 286,04 854,33

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 358 286,04 854,33

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje
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- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 358 286,04 854,33

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 343 367,64 792,83

- inne środki pieniężne 14 918,40 61,50

- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 20 669,73 5 791,73

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) 
PODSTAWOWY

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

AKTYWA RAZEM 21 440 106,29 2 550 235,09
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 10 837 722,55 1 391 529,60

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 557 000,00 557 000,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2 936 571,43 2 936 571,43

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 
emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów 
(akcji)

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

11 166 520,68

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej 11 166 520,68

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 300 000,00 300 000,00

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

- na udziały (akcje) własne

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 402 041,83 -1 564 950,11

VI. Zysk (strata) netto -1 720 327,73 -837 091,72

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna)

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA

10 602 383,74 1 158 705,49

I. Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy

- długoterminowe

- krótkoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe 4 258 500,00 87 925,00

1. Wobec jednostek powiązanych 69 925,00

2. Wobec pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

3. Wobec pozostałych jednostek 4 258 500,00 18 000,00

a) kredyty i pożyczki 18 000,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) zobowiązania wekslowe

e) inne 4 258 500,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 6 343 883,74 367 383,68
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1. Wobec jednostek powiązanych 4 088 111,54

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności, w tym:

20 631,54

- do 12 miesięcy 20 631,54

- powyżej 12 miesięcy

b) inne 4 067 480,00

2. Wobec pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Wobec pozostałych jednostek 2 255 772,20 367 383,68

a) kredyty i pożyczki 110 514,48 102 228,34

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności:

2 143 765,60 185 242,78

- do 12 miesięcy 2 143 765,60 185 242,78

- powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

f) zobowiązania wekslowe 66 770,00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych

1 492,12 5 260,35

h) z tytułu wynagrodzeń 7 772,60

i) inne 109,61

4. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe 703 396,81

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 703 396,81

- długoterminowe 432 617,00

- krótkoterminowe 270 779,81

PASYWA RAZEM 21 440 106,29 2 550 235,09

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

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

20 144,09 1 068 967,34

- od jednostek powiązanych

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

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 468 779,48 1 861 566,84

I. Amortyzacja 316 529,00 779 551,43

II. Zużycie materiałów i energii 178,05 3 518,14

III. Usługi obce 135 500,90 658 229,15

IV. Podatki i opłaty, w tym: 3 214,00 350,00

- podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia 3 483,00 46 814,32

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w 
tym:

1 552,28

- emerytalne 512,40

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 9 874,53 371 551,52

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -448 635,39 -792 599,50

D. Pozostałe przychody operacyjne 820 646,89 403 396,26

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych

II. Dotacje 625 510,92

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 374 589,54

IV. Inne przychody operacyjne 195 135,97 28 806,72

E. Pozostałe koszty operacyjne 2 139 595,22 418 963,67

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych

969 460,47

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 155 036,75

III. Inne koszty operacyjne 15 098,00 418 963,67

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -1 767 583,72 -808 166,91

G. Przychody finansowe 6 480,25 75 778,45

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

a) od jednostek powiązanych, w tym:
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- w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

b) od jednostek pozostałych, w tym:

- w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

II. Odsetki, w tym: 1 550,00

- od jednostek powiązanych

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w 
tym:

- w jednostkach powiązanych

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

V. Inne 6 480,25 74 228,45

H. Koszty finansowe 16 132,26 104 703,25

I. Odsetki, w tym: 16 132,26 16 532,24

- dla jednostek powiązanych 4 180,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w 
tym:

- w jednostkach powiązanych

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

IV. Inne 88 171,01

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -1 777 235,73 -837 091,71

J. Podatek dochodowy

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty)

-56 908,00

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -1 720 327,73 -837 091,71

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

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

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

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

1 391 529,50 2 228 621,32

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek 
okresu

557 000,00 557 000,00

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

a) zwiększenie (z tytułu)

- wydania udziałów (emisji akcji)

b) zmniejszenie (z tytułu)

- umorzenia udziałów (akcji)

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec 
okresu

557 000,00 557 000,00

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2 936 571,43 2 936 571,43

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

a) zwiększenie (z tytułu)

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej

- podziału zysku (ustawowo)

- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 
minimalną wartość)

b) zmniejszenie (z tytułu)

- pokrycia straty

2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 2 936 571,43 2 936 571,43

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 
początek okresu - zmiany przyjętych zasad 
(polityki) rachunkowości

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 11 166 520,68

a) zwiększenie (z tytułu) 11 166 520,68

b) zmniejszenie (z tytułu)

- zbycia środków trwałych

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 
koniec okresu

11 166 520,68

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 
początek okresu

300 000,00 300 000,00

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 
rezerwowych

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 
koniec okresu

300 000,00 300 000,00

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach

a) Zwiększenie (z tytułu)

- podziału zysku z lat ubiegłych

b) Zmniejszenie (z tytułu)

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach

-1 564 950,11 -279 385,00

a) Zwiększenie straty (z tytułu) -837 091,72 -1 285 565,11

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -837 091,72 -1 285 565,11

b) Zmniejszenie straty (z tytułu)

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 402 041,83 -1 564 950,11

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

6. Wynik netto -1 720 327,73 -837 091,72

a) zysk netto

b) strata netto 1 720 327,73 837 091,72

c) odpisy z zysku

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10 837 722,55 1 391 529,60

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

10 837 722,55 1 391 529,60

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej

I. Zysk (strata) netto -1 720 327,73 -837 091,72

II. Korekty razem 1 626 461,33 832 199,15

1. Amortyzacja 316 529,00 779 551,43

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 568,78

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 969 460,47

5. Zmiana stanu rezerw -14 435,00

6. Zmiana stanu zapasów

7. Zmiana stanu należności 1 149 422,48 17 089,31

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

-89 669,43 18 454,71

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -775 182,81 -262 231,84

10. Inne korekty 55 901,62 290 201,76

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I±II)

-93 866,40 -4 892,57

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej

I. Wpływy 64 756,17

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych

64 756,17

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach

- zbycie aktywów finansowych

- dywidendy i udziały w zyskach

- spłata udzielonych pożyczek 
długoterminowych

- odsetki

- inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki 279 508,16

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych

279 508,16

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne

3. Na aktywa finansowe, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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b) w pozostałych jednostkach

- nabycie aktywów finansowych

- udzielone pożyczki długoterminowe

4. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I–II)

-279 508,16 64 756,17

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej

I. Wpływy 750 000,00 67 500,00

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i 
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału

750 000,00

2. Kredyty i pożyczki 67 500,00

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki 19 193,73 127 203,69

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

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

4. Spłaty kredytów i pożyczek 69 244,72

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego

57 958,97

8. Odsetki

9. Inne wydatki finansowe 19 193,73

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I–II)

730 806,27 -59 703,69

D. Przepływy pieniężne netto, razem 357 431,71 159,91

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, 
w tym:

159,91

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu 854,33 694,42

G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 358 286,04 854,33

- o ograniczonej możliwości dysponowania 14 918,40 88,15

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok -1 777 235,73 -837 091,72

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe 
różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów 
rachunkowych a dochodem/stratą dla celów 
podatkowych), w tym:

626 510,92 374 589,54

Pozostałe 626 510,92 374 589,54

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku 
bieżącym, w tym:

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku 
bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat 
ubiegłych w tym:

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania 
przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą 
dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów 
podatkowych), w tym:

2 400 553,69 795 035,58

Pozostałe 2 400 553,69 795 035,58

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania 
przychodów w bieżącym roku, w tym:

3 568,78

Pozostałe 3 568,78

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów 
w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w 
tym:

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

J. Podstawa opodatkowania podatkiem 
dochodowym

-2 192,96 -413 079,60

K. Podatek dochodowy

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Marta Garbarz dnia 2020-05-20

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

Dane finansowe spółki zależnej Game Oliver SIA nie podlegające konsolidacji

Rachunek_zyskow_i_strat_Game_Oliver_SIA_w_PLN_i_EUR.pdf

Dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego

NOTY_INFORMACJA_DODATKOWA3.pdf

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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