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1. LIST DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW 
 
Szanowni Akcjonariusze, 
 
przekazuję na Państwa ręce raport prezentujący podsumowanie wydarzeń biznesowych oraz 
wyników finansowych Atomic Jelly w roku 2021. 
 
W minionym roku największy nacisk przełożony został na rozwijanie produkcji „Truck Mechanic 
Dangerous Paths” oraz „Space Mechanic Simulator”. Po przeprowadzeniu intensywnych testów 
podjęta została decyzja, iż projekty wymagają znacznego rozbudowania. Podjęta również została 
decyzja o produkcji prologów do tych gier, aby pozwolić na zapoznanie się graczy z mechanikami 
gry oraz aspektem fabularnym. Dzięki temu nie tylko zwiększy się rozpoznawalność produkcji ale 
również każdy z projektów uzyska tzw. feedback od zdecydowanie szerszego grona 
użytkowników, który wspomoże przygotowanie gier zgodnie z potrzebami graczy. 
 
Pozytywnie przez użytkowników przyjęta została publikacja tzw. karty Steam oraz prezentacja 
trailera „Train Mechanic Simulator 2022”, która jest kontynuacją również należącej do Spółki 
„Train Mechanic Simulator 2017”. Premiera dema gry planowana jest w drugiej połowie 2022 roku 
 
W 2021 roku rozpoczęte zostały prace nad pierwszym portem produkcji Spółki tj. 
przygotowaniem gry „303 Squadron Battle of Britain” na platformę Nintendo Switch, który to 
stanowi pierwszy krok z wejściem Atomic Jelly na rynek konsol przenośnych. Przed projektem 
okres testów oraz tzw. certyfikacji. Po wydaniu planowane jest przygotowanie portów na kolejne 
platformy. 
 
W najbliższym okresie wydane zostaną prologi „Truck Mechanic Dangerous Paths” oraz „Space 
Mechanic Simulator”, które znajdują się na zaawansowanym etapie produkcji. Pozwolą one na 
uzyskanie ww. feedback’u tj. opinii graczy przed wydaniem gry oraz oczekiwań, których nie 
poznaliśmy podczas wcześniejszych testów, które pozwolą nam określić precyzyjnie ilość pracy 
do wykonania przed wydaniem finalnej wersji. Prezentacja ww. produkcji planowana jest na 
drugą połowę 2022 roku.  
 
Zgodnie z opublikowaną informacją, na podstawie umowy partnerskiej prace nad „Rally Mechanic 
Simulator” zostały powierzone Play2Chill S.A., co pozwoli na dalszy rozwój tego tytułu. 
 
Głęboko wierzę, że rok 2022 przyniesie spółce dalszy wzrost. Przed nami kolejne miesiące ciężkiej 
pracy produkcyjnej, czego pierwsze efekty będą widoczne już w najbliższych kwartałach, również 
w postaci trailerów dla nowych produkcji. Ufam, że finalny kształt naszych gier osiągnie sukces 
sprzedażowy jak i zaspokoi oczekiwania odbiorców. 
 
Chciałbym serdecznie podziękować całemu zespołowi Atomic Jelly za silne zaangażowanie 
w działalność Spółki. Dziękuję także za zaufanie Akcjonariuszom, Radzie Nadzorczej oraz 
wszystkim partnerom biznesowym, którzy przyczyniają się do rozwoju Atomic Jelly. 
 
Zachęcam do lektury naszego Raportu za poprzedni rok obrotowy. 
 
 
 
 

___________________________ 
Bartosz Rakowski 

Prezes Zarządu 
Atomic Jelly S.A.  
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2. PODSTAWOWE INFORMACJE 
 
Emitent prowadzi działalność na rynku gier wideo, polegającą na produkcji i wydawaniu gier. 
Emitent jest tym samym tzw. deweloperem oraz wydawcą. Celem Emitenta jest produkowanie 
i wydawanie innowacyjnych oraz oryginalnych gier na komputery, a w przyszłości także 
tworzenie i wydawanie tzw. portów istniejących oraz przyszłych gier na popularne platformy 
konsolowe, takie jak PlayStation, Xbox oraz Nintendo Switch. 
 
Gry Emitenta są sprzedawane na całym świecie w modelu dystrybucji cyfrowej, za pośrednictwem 
dedykowanych platform dystrybucyjnych, w szczególności Steam, która jest jednym z 
największych dystrybutorów gier na świecie, czy też Humble Store, Fanatical oraz w modelu 
dystrybucji fizycznej, poprzez tzw. „sprzedaż pudełkową” w popularnych sklepach, takich jak 
MediaMarkt, RTV Euro AGD, Saturn, Media Expert, itd.  

 
Podstawowe dane o Emitencie: 
 

Firma: Atomic Jelly S.A. 

Forma prawna: 
 

Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: 
 

Polska 

Siedziba: 
 

Poznań 

Adres: 
 

ul. Na Miasteczku 12 lok. B220, 61-144 Poznań 

Telefon: 
 

693 785 128 

Adres poczty elektronicznej: 
 

info@atomic-jelly.com 

Adres strony internetowej: 
 

www.atomic-jelly.com 

NIP: 
 

7831742386 

REGON: 
 

364499492 

KRS: 
 

0000818077 

Źródło: Emitent 

 
 

3. WYBRANE DANE FINANSOWE 
 
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze 
sprawozdania finansowego przeliczono z PLN na EURO według kursów średnich EUR/PLN 
ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:  
Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:  
• na dzień 31.12.2020 r. średni kurs wynosił 4,6148 zł, 
• na dzień 31.12.2021 r. średni kurs wynosił 4,5994 zł. 
 

mailto:info@atomic-jelly.com
http://www.atomic-jelly.com/
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Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych przeliczone po kursie 
reprezentującym średnią arytmetyczną średnich kursów Narodowego Banku Polskiego na ostatni 
dzień każdego z miesięcy:  
- w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2020 r.: 1 EUR = 4,4742 zł  
- w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2021 r.: 1 EUR = 4,5775 zł  
 
Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w złotych przez kurs wymiany. 
 

Wyszczególnienie 
Średni kurs EUR/PLN na dzień bilansowy 

(31 grudnia) 

Średnia arytmetyczna kursów średnich 
EUR/PLN  

z ostatniego dnia każdego miesiąca roku 
obrotowego 

2020 4,6148 4,4742 

2021 4,5994 4,5775 

Źródło: NBP 
 

Wybrane pozycje bilansu Emitenta: 
 

Wyszczególnienie 
Stan na dzień 
31.12.2020 r. 

Stan na dzień 
31.12.2021 r. 

Stan na dzień 
31.12.2020 r. 

Stan na dzień 
31.12.2021 r. 

 PLN PLN EUR EUR 

Aktywa trwałe  46 875,00  9 375,00 10 157,54 2 038,31 

Aktywa obrotowe  2 563 204,70 3 238 751,55 555 431,37 704 168,27 

Aktywa/pasywa razem 2 610 079,70 3 248 126,55 565 588,91 706 206,58 

Kapitał własny 2 602 354,05 3 240 464,31 563 914,81 704 540,66 

Kapitał podstawowy  258 250,00 258 250,00 55 961,26 56 148,63 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należność krótkoterminowe 249 502,45 59 697,63 54 065,61 12 979,44 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 470 445,81 975 449,95 101 942,84 212 082,00 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 7 725,65 7 662,24 1 674,10 1 665,92 

Źródło: Emitent 
 
Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Emitenta 
 

Wyszczególnienie 

Za okres 
od 01.01.2020 

r. 
do 31.12.2020 

r. 

Za okres 
od 01.01.2021 

r. 
do 31.12.2021 

r. 

Za okres 
od 01.01.2020 

r. 
do 31.12.2020 

r. 

Za okres 
od 01.01.2021 

r. 
do 31.12.2021 

r. 

 PLN PLN EUR EUR 

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, tow. i mat.  

638 045,01 434 245,84 142 605,38 94 865,28 

Koszty działalności operacyjnej  736 590,82 727 419,05 164 630,73 158 911,86 

Amortyzacja 34 673,04 37 500,00 7 749,55 8 192,24 

Zysk/strata na sprzedaży -98 545,81 -293 173,21 -22 025,35 -64 046,58 
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Zysk/strata na działalności operacyjnej -95 237,41 -295 417,98 -21 285,91 -64 536,97 

Zysk/strata brutto -98 207,58 -293 889,74 -21 949,75 -64 203,11 

Zysk/strata netto -98 207,58 -293 889,74 -21 949,75 -64 203,11 

Źródło: Emitent 
 

Wybrane pozycje z rachunku przepływów pieniężnych Emitenta: 
 

Wyszczególnienie 

Za okres 
od 01.01.2020r. 
do 31.12.2020 

r. 

Za okres 
od 01.01.2021 

r. 
do 31.12.2021 

r. 

Za okres 
od 01.01.2020 

r. 
do 31.12.2020 

r. 

Za okres 
od 01.01.2021 

r. 
do 31.12.2021 

r. 

 PLN PLN EUR EUR 

Przepływy pieniężne 
z działalności operacyjnej 

-608 377,89 -426 995,86 -135 974,67 -93 281,45 

Przepływy pieniężne 
z działalności inwestycyjnej 

-75 000,00 0,00 -16 762,77 0,00 

Przepływy pieniężne 
z działalności finansowej 

0,00 932 000,00 0,00 203 604,59 

Przepływy pieniężne netto 
razem 

-683 377,89 505 004,14 -152 737,45 110 323,13 

Źródło: Emitent 
 
 
 

4. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU ATOMIC JELLY S.A. 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
Niniejszym oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane 

porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub 

standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób 

prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, 

oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym 

opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 
 
 
 

___________________________ 
Bartosz Rakowski  

Prezes Zarządu  
Atomic Jelly S.A. 
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OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA DO BADANIA 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
Niniejszym oświadczam, iż wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego 

jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzony został zgodnie z przepisami, w tym 

dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, a także iż firma audytorska oraz 

członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego 

i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. 

 
 
 
 

______________________________ 
Bartosz Rakowski  

Prezes Zarządu  
Atomic Jelly S.A. 

 
 

5. ZAŁĄCZNIKI 
 
1) Sprawozdanie Finansowe 

Załącznik nr 1 - „Sprawozdanie finansowe ATOMIC JELLY S.A. za rok obrotowy od 01.01.2021 
r. do 31.12.2021 r. wraz z zasadami sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego” 
 

2) Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki 
Załącznik nr 2 – „Sprawozdanie Zarządu z działalności ATOMIC JELLY S.A. za rok obrotowy od 
01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.” 
 

3) Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z Badania Sprawozdania Finansowego 
Załącznik nr 3 – „Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania 
finansowego ATOMIC JELLY S.A. rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.” 
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