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PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Informacje ogólne
Firma
Siedziba
Adres
Adres strony internetowej
Adres e-mail
Numer KRS
REGON
NIP

CreativeForge Games Spółka Akcyjna
Warszawa
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 95, 02-777 Warszawa
www.creativeforge.com
ir@creativeforge.pl
0000406581
145937349
5213625821

Podstawa prawna utworzenia Spółki
CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie została utworzona na podstawie aktu
zawiązania spółki akcyjnej pod firmą CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z
dnia 21 listopada 2011 r. sporządzonego w formie aktu notarialnego przez notariusza Sławomira
Namielskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie (Repertorium A nr 4030/2011).
Wpis Emitenta do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu 28 grudnia 2011 r.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Przedmiot działalności Spółki
Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja własnych, wieloplatformowych gier komputerowych w
obszarze gier taktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem turowych gier taktyczno-strategicznych.
Rozgrywka w grach typu turowego, w przeciwieństwie do gier czasu rzeczywistego (RTS), odbywa się
kolejnych „rundach”, w ramach których gracze mają do wykonania określoną liczbę ruchów lub konkretne
działania do przeprowadzenia. W Spółce pracuje wielu branżowych weteranów, osoby, które wcześniej
pracowały między innymi nad grami z serii „Call of Juarez”, „Dead Island”, „Shadow Warrior 2”, „Hard
Reset” czy „Dying Light”, w takich firmach jak Techland, Flying Wild Hog czy CI Games.
Spółka jest jedynym właścicielem praw do produkowanych gier, a obecny model przychodowy zakłada,
że przy sprzedaży swoich gier korzysta z usług wydawcy, który partycypuje w uzyskanych przychodach
ze sprzedaży gier.
W 2014 roku Spółka ukończyła produkcję pierwszej gry „Ancient Space” i rozpoczęła jej sprzedaż za
pośrednictwem szwedzkiego wydawcy Paradox Interactive AB. „Ancient Space”, to gra strategiczna czasu
rzeczywistego, w której gracz dowodzi flotą statków kosmicznych. Gra została wydana na urządzenia PC
i Mac. W 2015 roku Spółka podpisała umowę wydawniczą na swoją drugą grę „Hard West”, z firmą
Gambitious Digital Entertainment. W czwartym kwartale 2015 roku Spółka ukończyła produkcję gry i
rozpoczęła jej sprzedaż. „Hard West”, to turowa gra strategiczno-taktyczna osadzona w realiach Dzikiego
Zachodu, na produkcję której zebrano ponad 94 tys. CAD w trakcie kampanii crowdfundingowej
Kickstarter, co wzbudziło duże zainteresowanie mediów. Gra jest wysoko oceniana przez największe
światowe portale internetowe. Gra została wydana na urządzenia PC, Mac i Linux. W lutym 2016 roku
miała miejsce premiera fabularnego dodatku do gry „Scars of Freedom”.
Od 2016 roku Spółka prowadzi prace nad nową, wysokiej jakości grą w segmencie taktycznostrategicznym, pod tytułem „Phantom Doctrine”, która jest unikatową produkcją, która będzie wydana na
wiele różnych systemów operacyjnych i platform dystrybucji (komputery PC, konsole XBOX One i
PlayStation 4). Termin wydania nowej gry planowany jest na 14 sierpnia 2018 roku. Od publicznego
ogłoszenia w sierpniu 2017 roku, gra jest promowana na globalnych targach oraz prywatnych pokazach
prasowych w Europie, Ameryce Północnej i Australii.
W drugim kwartale 2018 roku Spółka rozpoczęła preprodukcję kolejnej gry taktycznej, tym razem czasu
rzeczywistego. Pozwoli to wykorzystać rozległe, specjalistyczne doświadczenie zespołu deweloperskiego
w gatunku, a jednocześnie dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców. Gry taktyczne czasu
rzeczywistego, to gatunek z ogromnym potencjałem sprzedażowym, czego dowodzą dane historyczne, a
jednocześnie ogromną szansą na przejęcie rynku, ponieważ nie powstają w nim obecnie, według
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najlepszej wiedzy Spółki i jej partnerów, żadne tytuły segmentu AAA. Oznacza to, że gatunek znajduje się
w miejscu, w którym taktyczne gry turowe były przed wydaniem XCOM w 2012 roku. To daje CreativeForge
Games S.A. szansę na stworzenie największego i najlepszego benchmarkowego - produktu.
Struktura organizacyjna
Spółka nie posiada jednostek zależnych – nie tworzy Grupy kapitałowej ani do żadnej nie należy.
Wielkość zatrudnienia
Według stanu na 30 czerwca 2018 roku Spółka nie zatrudniała pracowników w rozumieniu prawa pracy.
Spółka współpracuje z ponad 40 osobami na podstawie umów cywilnoprawnych.
Struktura akcjonariatu
Według stanu na dzień sporządzenia raportu struktura akcjonariuszy Emitenta przedstawia się
następująco:

Liczba akcji

Udział w
kapitale
zakładowym

Liczba
głosów na
WZ

PlayWay SA
Andrzej Goczoł
wraz z Arezzo Capital Sp. z o.o.
Łukasz Żarnowiecki
Trigon TFI
Jarosław Dąbrowski

1 275 000

47,81%

1 275 000

Udział w
ogólnej
liczbie
głosów na
WZ
47,81%

280 000

10,49%

280 000

10,49%

225 000
217 500
194 000

8,44%
8,16%
7,27%

225 000
217 500
194 000

8,44%
8,16%
7,27%

Rockbridge TFI
Pozostali

165 000
310 500
2 667 000

6,19%
11,64%
100,00%

165 000
310 500
2 667 000

6,19%
11,64%
100,00%

Posiadacz akcji

Łącznie:
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2. WYBRANE DANE FINANSOWE
Poniższe tabele prezentują wybrane dane finansowe Spółki za II kwartał 2018 roku wraz z danymi
porównywalnymi.
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
Wybrane kwartalne dane (tys. zł)

Wyszczególnienie
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk / strata ze sprzedaży
EBITDA

II kw. 2018
01.04–
30.06.2018
(w tys. zł)

II kw. 2017
01.04–
30.06.2017
(w tys. zł)

I-II kw. 2018
01.01–
30.06.2018
(w tys. zł)

I-II kw. 2017
01.01–
30.06.2017
(w tys. zł)

875,9

997,8

1 785,6

245,7

-111,4

-107,2

-206,0

-1 751,1

-95,4

-79,4

-156,4

-1 695,9

Zysk / strata na działalności
operacyjnej

-123,6

-107,0

-211,9

-1 751,1

Zysk / strata brutto

-189,3

-227,5

-289,5

-1 894,0

Zysk / strata netto

-189,3

-227,5

-289,5

-1 894,0

28,2

27,6

55,5

55,2

30.06.2018

30.06.2017

Amortyzacja

Wyszczególnienie
Aktywa razem

16 438 198,41

8 705 949,03

Aktywa trwałe

235 589,20

317 004,69

0

0

Należności długoterminowe
Aktywa obrotowe

15 758 209,21

8 388 944,34

Należności krótkoterminowe

1 136 454,34

1 153 439,59

Środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne

6 877 294,51

2 693 168,82

Kapitały własne

7 999 714,18

1 217 181,44

Kapitał podstawowy

613 410,00

460 000,00

Zobowiązania długoterminowe

5 552 326,98

5 442 313,67

- w tym kredyty i pożyczki

5 552 326,98

5 442 313,67

Zobowiązania krótkoterminowe

2 864 948,62

1 780 910,76

- w tym kredyty i pożyczki

2 296 070,53

1 743 867,50
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3. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Jednostkowe sprawozdanie finansowe CreativeForge Games S.A. za II kwartał 2018 składa się
następujących części:
• bilansu na dzień 30.06.2018 wraz z danymi porównywalnymi;
• rachunku zysków i strat za okres 01.03-30.06.2018 oraz 01.01-30.06.2018 wraz z danymi
porównywalnymi;
• zestawienia zmian w kapitale własnym za okres 01.03-30.06.2018 wraz z danymi porównywalnymi;
• rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.03-30.06.2018 wraz z danymi porównywalnymi.
Bilans na dzień 30.06.2018 (zł) wraz z danymi porównywalnymi
Na dzień 30.06.2018
(w zł)

Na dzień 30.06.2017
(w zł)

235 589,20

317 004,69

43 501,52

100 719,35

192 087,68

216 285,34

III. Należności długoterminowe

-

-

IV. Inwestycje długoterminowe

-

-

V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

-

-

15 758 209,21

8 388 944,34

I. Zapasy

7 632 073,28

4 519 924,14

II. Należności krótkoterminowe

1 136 454,34

1 153 439,59

III. Inwestycje krótkoterminowe

6 877 294,51

2 693 168,82

IV. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

112 387,08

22 411,79

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz)
podstawowy

444 400,00

-

-

-

16 438 198,41

8 705 949,03

7 999 714,18

1 217 181,44

613 410,00

460 000,00

11 412 116,61

4 138 500,00

-

-

-

-

-3 736 263,93

-1 487 298,53

-289 548,50

-1 894 020,03

-

-

8 438 484,23

7 488 767,59

Wyszczególnienie
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe

B. Aktywa obrotowe

D. Udziały (akcje) własne
AKTYWA RAZEM

A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Kapitał (fundusz) zapasowy
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
IV. Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata) netto
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania

20 077,26

-

II. Zobowiązania długoterminowe

5 552 326,98

5 442 313,67

III. Zobowiązania krótkoterminowe

2 864 948,62

1 780 910,76

1 131,37

265 543,16

16 438 198,41

8 705 949,03

IV. Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM
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Rachunek zysków i strat za okres 01.04 – 30.06.2018 (zł) wraz z danymi porównywalnymi

Wyszczególnienie

A. Przychody netto ze sprzedaży i
zrównane z nimi, w tym:
I. Przychody ze sprzedaży
produktów
II. Zmiana stanu produktów
(zwiększenie – wartość dodatnia,
zmniejszenie – wartość ujemna)

Za okres od
01.04.2018 do
30.06.2018
(w zł)

Za okres od
01.04.2017 do
30.06.2017
(w zł)

Za okres od
01.01.2018 do
30.06.2018
(w zł)

Za okres od
01.01.2017 do
30.06.2017
(w zł)

875 926,31

997 760,91

1 785 612,64

245 740,04

203 729,99

482 794,99

258 270,22

751 696,24

672 196,32

514 965,92

1 527 342,42

-505 956,20

987 350,03

1 104 956,09

1 991 598,37

1 996 813,46

28 180,42

27 608,16

55 535,74

55 216,41

53 743,78

39 753,04

71 119,05

101 084,42

211 054,30

188 890,62

287 876,96

289 187,75

-

370,00

918,00

411,19

626 061,97

772 568,86

1 502 436,64

1 465 155,97

68 309,56

75 765,41

73 711,98

85 757,72

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
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów
i materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (AB)
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 ze zbycia 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

-111 423,72

-107 195,18

-205 985,73

-1 751 073,42

16 998,05

173,21

35 086,00

4,81

16 998,05

173,21

35 086,00

4,81

29 193,89

-

41 084,92

-

29 193,89

41 084,92

-123 619,56

-107 021,97

-211 984,65

-1 751 068,61

181,75

-

1 133,93

-

-

-

-

-

181,75

1 133,93

H. Koszty finansowe

65 826,80

120 501,51

78 697,78

142 951,42

I. Odsetki

63 124,59

29 816,25

63 124,59

50 225,51
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2 702,21

90 685,26

15 573,19

92 725,91

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-189 264,61

-227 523,48

-289 548,50

-1 894 020,03

J. Podatek dochodowy
K. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)

-189 264,61

-227 523,48

-289 548,50

-1 894 020,03

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.04 – 30.06.2018 (zł) wraz z danymi
porównywalnymi

Wyszczególnienie

Za okres od
01.04.2018 do
30.06.2018
(w zł)

Za okres od
01.04.2017 do
30.06.2017
(w zł)

Za okres od
01.01.2018 do
30.06.2018
(w zł)

Za okres od
01.01.2017 do
30.06.2017
(w zł)

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

8 774 342,69

1 444 704,92

862 236,07

3 111 201,47

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

8 774 342,69

1 444 704,92

862 236,07

3 111 201,47

II. Kapitał (fundusz) własny na
koniec okresu (BZ)

7 999 714,18

1 217 181,44

7 999 714,18

1 217 181,44

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

7 999 714,18

1 217 181,44

7 999 714,18

1 217 181,44
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Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.04 – 30.06.2018 (zł) wraz z danymi porównywalnymi

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

Za okres od
01.04.2018 do
30.06.2018
(w zł)

Za okres od
01.04.2017 do
30.06.2017
(w zł)

Za okres od
01.01.2018 do
30.06.2018
(w zł)

Za okres od
01.01.2017 do
30.06.2017
(w zł)

-189 264,61

-227 523,48

-289 548,50

-1 894 020,03

II. Korekty razem
III. Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy

-1 049 948,61

-252 912,20

-1 931 248,44

610 532,21

-1 239 213,22

-480 435,68

-2 220 796,94

-1 283 487,82

-

-

-

-

II. Wydatki
III. Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
finansowej
I. Wpływy

42 081,69

27 356,07

42 081,69

58 009,74

-42 081,69

-27 356,07

-42 081,69

-58 009,74

-

2 329 800,00

7 559 600,00

2 329 800,00

-

-

-

-

-

2 329 800,00

7 559 600,00

2 329 800,00

-1 281 294,91

1 822 008,25

5 296 721,37

988 302,44

-1 281 294,91

1 822 008,25

5 296 721,37

988 302,44

8 158 589,42

871 160,57

1 580 573,14

1 704 866,38

6 877 294,51

2 693 168,82

6 877 294,51

2 693 168,82

II. Wydatki
III. Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto
razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu
środków pieniężnych
F. Środki pieniężne na początek
okresu
G. Środki pieniężne na koniec
okresu (F+/-D)
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4. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU,
W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI)
RACHUNKOWOSĆI
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą
o Rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie
ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o
odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających
w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości.
Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Przy ustalaniu okresu
amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka
trwałego.
Stosując uproszczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości wartości niematerialne i
prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500,00 zł obciążają koszty
działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.
Na składniki aktywów, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że w dającej się przewidzieć
przyszłości nie będą przynosić w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych,
dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.
Zapasy
Wytworzone przez jednostkę gry komputerowe, przeznaczone do sprzedaży, wycenia się w okresie
przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich
wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w
ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty
operacyjne.
Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie,
z zachowaniem zasady ostrożności.
Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego
kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatnie
lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty
na ten dzień zastosowanym przez bank lub kursem Prezesa NBP z dnia poprzedzającego płatność, a
kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody
lub koszty operacji finansowych.
Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego
kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do
pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności, której
dotyczy odpis aktualizacji.
Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
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Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i
innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi,
pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - 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 Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten
dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu
faktycznie zastosowanego w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub
zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji.
Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten
dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży
banku stosowanego na dzień ich rozchodu.
Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu
ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.
Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone
odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
Kapitały
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się, jako aktywa, w pozycji „C. należne wpłaty
na kapitał (fundusz) podstawowy”.
Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego
zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji,
a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału
zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości
nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.
Na dzień bilansowy kapitały własne, z wyjątkiem akcji własnych, wycenia się w wartości nominalnej. Akcje
własne wyceniane są według ceny nabycia.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje
czynnych rozliczeń międzyokresowych.
Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich
powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i
ich wiarygodny szacunek jest możliwy.
Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący
okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz
z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można
oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.
Na dzień bilansowy rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat
nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z których strata wynika.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość
otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach
sprawozdawczych.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
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W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów
i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości,
jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w
przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które
spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej
możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic
przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w
przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu
stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Instrumenty finansowe
Spółka stosuje zasady uznawania, metody wyceny, zakres ujawniania i sposób prezentacji instrumentów
finansowych, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie
szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów
finansowych.
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to
jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników
majątkowych.
Zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w wartości
godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych.
Przy ustalaniu wartości godziwej aktywów oraz zobowiązań finansowych na dzień nabycia, uwzględnia się
poniesione przez jednostkę koszty transakcji.
Instrumenty
finansowe

Opis

Przeznaczone do
obrotu

Pożyczki
udzielone
należności
własne

i

Nabyte w celu odsprzedaży w okresie do
3 miesięcy, w celu osiągnięcia korzyści
ekonomicznych wynikających z
krótkoterminowych zmian cen oraz
wahań innych czynników rynkowych albo
krótkiego czasu trwania nabytego
instrumentu.
Niezależnie od terminu wymagalności
(zapłaty), aktywa finansowe powstałe na
skutek wydania bezpośrednio drugiej
stronie kontraktu środków pieniężnych
oraz obligacje i inne dłużne instrumenty
finansowe nabyte w zamian za wydane
bezpośrednio drugiej stronie kontraktu
środki pieniężne.
Pożyczki udzielone i należności własne,
które
jednostka
przeznacza
do
sprzedaży w krótkim terminie, tj. 3
miesięcy, zalicza się do aktywów
finansowych przeznaczonych do obrotu.

Utrzymywane do
terminu
wymagalności

Niezakwalifikowane
do
pożyczek
udzielonych i należności własnych
aktywa finansowe, dla których zawarte
umowy/kontrakty
ustalają
termin
wymagalności
spłaty
wartości

Wycena
Wartość godziwa*
Różnica z przeszacowania wartości
godziwej odnoszona jest na wynik
finansowy.

Skorygowana cena nabycia

Wartość godziwa*
Różnica z przeszacowania wartości
godziwej odnoszona jest na wynik
finansowy.

Skorygowana cena nabycia
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nominalnej oraz określają prawo do
otrzymania w ustalonych terminach
korzyści ekonomicznych, pod warunkiem
że jednostka zamierza i może utrzymać
te aktywa do czasu, gdy staną się one
wymagalne i nastąpi ich wykup oraz
nabyte dłużne instrumenty finansowe z
opcją sprzedaży (put) lub opcją kupna
(call), które odpowiednio dają stronom
kontraktu prawo wykupu instrumentu
przed upływem terminu wymagalności,
pod warunkiem że jednostka – pomimo
posiadania opcji sprzedaży - zamierza i
może utrzymać instrument do terminu
wymagalności.
Dostępne
sprzedaży

do

Pozostałe
aktywa
finansowe,
niespełniające warunków zaliczenia do
wcześniejszych kategorii.

Wartość godziwa*

Różnica z przeszacowania wartości
godziwej odnoszona jest na wynik
finansowy.
* składniki aktywów finansowych, dla których nie istnieje cena rynkowa ustalona w aktywnym obrocie
regulowanym albo dla których wartość godziwa nie może być ustalona w inny wiarygodny sposób, wyceny
dokonuje się według:
• aktywa finansowe, dla których jest ustalony termin wymagalności - w wysokości skorygowanej ceny
nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej,
• aktywa finansowe, dla których nie jest ustalony termin wymagalności - w cenie nabycia ustalonej
w sposób określony przy wprowadzaniu instrumentów finansowych do ksiąg.
Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy wyżej opisanych aktywów finansowych odnoszone są
odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.
Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości
godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny
nabycia.
Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy zobowiązań odnoszone są odpowiednio do przychodów
i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.
W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia
(z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz
pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do
przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.
Wbudowany instrument pochody wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według
wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą
na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.
Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości
godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.
Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów
pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części
stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części niestanowiącej
efektywnego zabezpieczenia.
Wynik finansowy
Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik
na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy
rachunku zysków i strat.
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5. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ
EMITENTA W OKRESIE KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM
NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O
NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
W II kwartale 2018 r. Spółka koncentrowała swoje działania nad ukończeniem produkcji gry Phantom
Doctrine, której premiera została ustalona na 14 sierpnia 2018 r. W tym okresie Spółka rozpoczęła również
preprodukcję kolejnej gry taktycznej, tym razem czasu rzeczywistego. Premiera ww. gry planowana jest na
2021 rok.
Ponadto, w analizowanym okresie Spółka koncentrowała się na finalizacji działań prowadzących do debiutu
spółki na rynku NewConnect, który odbył się w dniu 25 maja 2018 r.
W ramach przeprowadzonej na przełomie lutego/marca 2018 r. prywatnej oferty nowych akcji, cena
emisyjna jednej akcji wynosiła 12 zł, po zamknięciu notowań 25 maja 2018 r. kurs akcji wyniósł ponad 30 zł,
co oznacza ponad 250% wzrost kursu akcji Spółki. Skala wzrostów pokazuje, jak dużym zaufaniem Spółkę
obdarzyli inwestorzy.
Po okresie, którego dotyczy niniejszy raport Spółka kontynuowała działania dotyczące premiery gry
Phantom Doctrine, dlatego zachęcamy do zapoznania się bliżej ze Spółką i jej działalnością poprzez
odwiedziny na naszej stronie internetowej http://www.creativeforge.pl/.

6. INFORMACJA ODNOŚNIE PROGNOZ FINANSOWYCH
Spółka nie publikowała prognoz na 2018 rok.

7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA
Zarząd CreativeForge Games S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane dane finansowe
i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz
odzwierciedlają w sposób rzetelny i prawdziwy obraz sytuacji finansowej Spółki.

Łukasz Żarnowiecki
Prezes Zarządu

Mateusz Zawadzki
Wiceprezes Zarządu

Warszawa, 10 sierpnia 2018 roku
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