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RAPORT KWARTALNY
ATOMIC JELLY S.A.
za okres 01.01.2022 - 31.03.2022

Autoryzowany Doradca

Raport sporządzony został przez spółkę ATOMIC JELLY S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej również:
Spółka, Emitent), zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect”. Rolę Autoryzowanego Doradcy dla Atomic Jelly S.A. pełni ABISTEMA Kancelaria
Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rącznej 66B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000437337.

Poznań, dnia 16 maja 2022 r.
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1.Model biznesu i dane Emitenta ATOMIC JELLY S.A.
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

Zarząd Emitenta
Imię i nazwisko

Bartosz Rakowski

Stanowisko

Prezes Zarządu

Kadencja
od

do

09.12.2019

09.12.2024

* mandat wygasa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. jako
ostatni pełny rok pełnienia funkcji

Rada Nadzorcza Emitenta

Imię i nazwisko

Stanowisko

Kadencja
od

do

Jarosław Grzechulski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

09.12.2019

09.12.2024

Marcin Kostrzewa

Członek Rady Nadzorczej

09.12.2019

09.12.2024

Grzegorz Czarnecki

Członek Rady Nadzorczej

09.12.2019

09.12.2024

Mirosław Franelak

Członek Rady Nadzorczej

09.12.2019

09.12.2024

Tomasz Stajszczak

Członek Rady Nadzorczej

04.10.2021

09.12.2024

* mandat wygasa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. jako
ostatni pełny rok pełnienia funkcji
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Model biznesu
Do września roku 2019 Emitent działał wyłącznie jako producent (deweloper) gier wydawanych przez
podmioty trzecie (wydawcy). W modelu tym po stworzeniu gry deweloper przekazuje grę wydawcy,
który zajmuje się jej komercjalizacją (sprzedażą) i ponosi związane z tym nakłady. Bardzo często
wydawca finansuje lub współfinansuje przy tym produkcję gry. Model ten ogranicza ryzyko
dewelopera, poprzez brak konieczności ponoszenia nakładów na komercjalizację gry. Model ten nie
wymaga również posiadania przez dewelopera kompetencji niezbędnych do komercjalizacji gry.
Jednocześnie w modelu tym deweloper zmuszony jest dzielić się przychodami z komercjalizacji gry z
wydawcą.

Obie stworzone dotychczas przez Emitenta i wydane gry, to jest:
1. Project Remedium;
2. 303 Squadron: Battle of Britain;
zostały wydane w opisany powyżej modelu, przy czym produkcja gry 303 Squadron: Battle of Britain
została sfinansowana przez jej wydawcę, a Emitent nie miał udziału w przychodach z komercjalizacji
(sprzedaży) gry.

W roku 2019 Emitent rozpoczął również działania w charakterze wydawcy, przy czym działalność ta
jest ograniczona do wydawania gier, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Emitentowi.
Decyzja o podjęciu dodatkowo działalności wydawniczej została podjęta po analizie posiadanych
kompetencji i doświadczeń, która pokazała, że Emitent jest już w stanie wydawać własne gry i tym
samym zwiększyć swoje przychody z działalności na rynku gier komputerowych.

W chwili obecnej, po podjęciu decyzji o prowadzeniu samodzielnie działalności wydawniczej. Emitent
zakłada prowadzenie działalności w oparciu o schemat:
1.

stworzenie preprodukcji gry;

2.

badanie zainteresowania grą;

3.

produkcja gry;

4.

wydanie gry;

5.

portowanie gry;

6.

wydanie gry na dodatkowych platformach.

Powyższy schemat pozwala na podejmowanie decyzji o przystąpieniu do produkcji gry (o poniesieniu
nakładów na produkcję) po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi na zaprezentowany trailer gry,
stworzony w fazie preprodukcji. Ogranicza to znacznie ryzyko Emitenta i pozwala skupiać się na
tworzeniu tych gier, które dają większą szansę na sukces rynkowy. Jednocześnie należy pamiętać, że
jest to schemat działania, do którego Emitent dąży, ale który nie musi zostać zastosowany do każdej
gry Emitenta. Może się tak stać w szczególności w wypadku podjęcia decyzji o produkcji gry, co do
której Emitent jest przekonany o zasadności przystąpienia do produkcji, bez fazy preprodukcji i
badania zainteresowania grą.
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2. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ATOMIC JELLY S.A.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
Rachunek zysków i strat Emitenta

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 01.01.2022 r.
do 31.03.2022 r.
(w zł)

Za okres
od 01.01.2021 r.
do 31.03.2021 r.
(w zł)

118 279,91 zł

140 284,07 zł

13 304,49 zł

16 123,34 zł

104 975,42 zł

124 160,73 zł

197 393,86 zł

221 375,05 zł

9 375,00 zł

9 375,00 zł

70 752,01 zł

117 181,05 zł

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

533,67 zł

V. Wynagrodzenia

108 933,18 zł

94 819,00 zł

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe

7 800,00 zł

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne

-79 113,95 zł

-81 090,98 zł

0,28 zł

4,54 zł

0,28 zł

4,54 zł

0,36 zł

0,98 zł

0,36 zł

0,98 zł

-79 114,03 zł

-81 087,42 zł

6 798,27 zł

4 544,56 zł

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
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III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V. Inne

6 798,27 zł

4 544,56 zł

-72 315,76 zł

-76 542,86 zł

-72 315,76 zł

-76 542,86 zł

H. Koszty finansowe
I. Odsetki
II. Strata ze 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
(zwiększenia straty)
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)

Bilans Emitenta

Wyszczególnienie

Na dzień 31.03.2022
r.

Na dzień 31.03.2021
r.

A. Aktywa trwałe

37500

I. Wartości niematerialne i prawne

37500

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne

37500

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. 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
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe

3178762,52

2489439,3

I. Zapasy

2302980,17

1953055,43

1840242,86

1488861,92

1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
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3. Produkty gotowe

462737,31

464193,51

II. Należności krótkoterminowe

74904,48

270442,17

1. Należności od jednostek powiązanych
2. Należności od pozostałych jednostek, w których
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Należności od pozostałych jednostek

74904,48

270442,17

795278,65

263079,96

795278,65

263079,96

5599,22

2861,74

3178762,52

2526939,3

3168148,55
258250
2484850

2504311,19
258250
2484850

953500
-456135,69
-72315,76

-162245,95
-76542,86

10613,97

22628,11

10613,97

22628,11

10613,97

22628,11

3178762,52

2526939,3

4. Towary
5. Zaliczki na dostawy i usługi

III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D. Udziały (akcje) własne
AKTYWA RAZEM
A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
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
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3. Pozostałe rezerwy
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
3. Wobec pozostałych jednostek
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
4. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM
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Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie

Za okres
od 01.01.2022 r.
do 31.03.2022 r.
(w zł)

Za okres
od 01.01.2021 r.
do 31.03.2021 r.
(w zł)

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

-72315,76

-76542,86

II. Korekty razem

-107855,54

-109322,99

1. Amortyzacja

9375

9375

-103887,51

-125089,5

-15206,85

-20939,72

2951,73

14902,46

-1087,91

12428,77

-180171,3

-185865,85

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
z wyjątkiem pożyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
(I±II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki

0

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki

21500
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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
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe

21500

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

-21500

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)

-180171,3

-207365,85

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

-180171,3

-207365,85

F. Środki pieniężne na początek okresu

975449,95

470445,81

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:

795278,65

263079,96

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po
korektach
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec
okresu
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek
okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec
okresu
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek
okresu
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
rezerwowych
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec
okresu
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

Za okres
od 01.01.2022 r.
do 31.03.2022 r.
(w zł)

Za okres
od 01.01.2021 r.
do 31.03.2021 r.
(w zł)

3 240 464,31 zł

2 602 354,05 zł

3 240 464,31 zł

2 602 354,05 zł

258 250,00 zł

258 250,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

258 250,00 zł

258 250,00 zł

2 484 850,00 zł

2 506 350,00 zł

0,00 zł

-21 500,00 zł

2 484 850,00 zł

2 484 850,00 zł

953 500,00 zł
0,00 zł
953 500,00 zł
-456 135,69 zł

-162 245,95 zł

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
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5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
korektach
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

456 135,69 zł

162 245,95 zł

456 135,69 zł

162 245,95 zł

456 135,69 zł

162 245,95 zł

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

-456 135,69 zł

-162 245,95 zł

-72 315,76 zł

-76 542,86 zł

3 168 148,55 zł

2 504 311,19 zł

3 168 148,55 zł

2 504 311,19 zł

6. Wynik netto
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE
O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
Niniejszy raport kwartalny ATOMIC JELLY S.A. za okres od 01.01.2022 r. – 31.03.2022 r. został
sporządzony zgodnie z przepisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”.

Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. (z późn.
zmianami) o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Spółka sporządza
rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych jest
sporządzany metodą pośrednią. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski (PLN). W sprawozdaniu
finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik
finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz
przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności
przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się
stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

Stosowane metody wyceny

a) Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen ich nabycia
pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz o amortyzację przeprowadzaną według
stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do
ustawy podatkowej.

b) Środki trwałe
Wartość początkową środków trwałych wycenia się na dzień bilansowy w wysokości cen ich
nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości.
Środki trwałe o wartości przekraczającej 10 tys. złotych amortyzuje się liniowo w okresie
przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym przyjęto je do użytkowania, według stawek zgodnych z Załącznikiem do ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (wykaz rocznych stawek
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amortyzacyjnych) (Dz.U z 2017 r poz. 2343 z późń.zm.) oraz ich ekonomiczną użytecznością.
Podlegają one okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych przez Ministra Finansów.
Środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączenie samochodów osobowych, w roku
podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości
określonej stosownymi przepisami są umarzane jednorazowo w 100% w chwili wydania ich do
użytkowania.
Środki trwałe niskocenne o wartości początkowej do 10 000,00 złotych umarza się jednorazowo w
100 % w chwili wydania ich do użytkowania.

c) Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości.

d) Inwestycje długoterminowe w nieruchomości
Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w wartości godziwej, odnosząc
różnice na wynik.
Spółka tworzy odpisy aktualizujący z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz inwestycji
w nieruchomości.

e) Zapasy materiałów, towarów i produktów gotowych
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień nabycia lub
powstania według cen nabycia a w przypadku produktów gotowych według kosztów wytworzenia. W
celu ustalenia wartości stanu końcowego zapasu danego składnika aktywów jednostka dokonuje
wyceny rozchodu w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników
aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub
wytworzenia. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy jednostka dokonuje wyceny rzeczowych aktywów
obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto
na dzień bilansowy.

f) Należności i udzielone pożyczki
Należności i udzielone pożyczki w złotych polskich wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty
z zachowaniem ostrożności.
Należności i roszczenia w walutach obcych wykazuje się w wartości nominalnej, przeliczonej na złote
polskie według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania operacji, tym, że jeżeli
dowód odprawy celnej SAD wykazuje inny kurs, stosuje się kurs określony w tym dokumencie. Na
dzień bilansowy wartości te przelicza się według średniego kursu NBP.
Należności i roszczenia wykazane są w wartości netto. Wartość należności urealnia się dokonując
odpisów aktualizujących zmniejszających należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub
upadłości, kwestionujących należności oraz zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż 24 mce, jeżeli ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wykazuje, że spłata należności w najbliższym
czasie nie jest prawdopodobna, a także w innych przypadkach, gdy należności i roszczenia nie są
realne.
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g) Zobowiązania
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania w walutach obcych wycenia się po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego
dzień dokonania operacji (chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym Spółkę dokumencie
ustalony został inny kurs). Na dzień bilansowy wartości te przelicza się według średniego kursu NBP.

h) Rezerwy
Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej.

i) Kapitały
Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.
Kapitał podstawowy wykazuje się w wartości ustalonej w umowie Spółki wpisanej do KRS.
Zadeklarowane lecz niewniesione wkłady ujmuje się jako należne wpłaty na rzecz kapitału
podstawowego.
Udziały i akcje wycenia się: według ceny nabycia w razie odpłatnego nabycia oraz według wartości
nominalnej nie wyższej jednak niż ich wartość bilansowa przed przeniesieniem własności - w razie
nieodpłatnego nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości.
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Zobowiązania wycenia się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień
średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Kapitał podstawowy Spółki wycenia się według wartości nominalnej, określonej w Umowie Spółki.
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego
dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności. Przychody ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy Spółka przekazała
nabywcy znaczące korzyści wynikające z praw własności do tych aktywów oraz przestała być trwale
zaangażowana w zarządzanie przekazanymi aktywami, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej
kontroli.
Przychody odsetkowe są ujmowane przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą.
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w
walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą
należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się
odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu
wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
W bieżącym okresie sprawozdawczym spółka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości.
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Atomic Jelly S.A. za okres od 01.01.2022 r. –
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31.03.2022 r. nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawiony do badań sprawozdań
finansowych.
W skład Atomic Jelly nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne
sprawozdania finansowe.

3. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA
DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM
KWARTALE
W pierwszym kwartale 2022 roku tj. w okresie 01.01.2022r – 31.03.2022 r. Atomic Jelly S.A. osiągnął
przychody ze sprzedaży w wysokości 118.279,91 PLN i są one niższe od przychodów zrealizowanych
w analogicznym okresie roku 2021 o blisko 15%. W pierwszym kwartale br Spółka Atomic Jelly S.A.
zanotowała wynik ze sprzedaży na poziomie -79113,95 PLN, a wynik z działalności operacyjnej w
wysokości -79.114,03 PLN. Pierwszy kwartał 2022 r. Emitent zakończył stratą netto w wysokości
72.315,76 zł, co było spowodowane poziomem poniesionych wydatków. Koszty, jakie Spółka poniosła
we wskazanym okresie sprawozdawczym wyniosły 197.393,86 zł. W ocenie Zarządu istotnymi
zdarzeniami, które miały wpływ na zrealizowane wyniki finansowe w pierwszym kwartalne 2022 r.
były realizowane przedsięwzięcia biznesowe oraz projekty, które swą przychodowość będą
wykazywać w późniejszych okresach sprawozdawczych. W pierwszym kwartale 2022 roku Atomic
Jelly S.A. koncentrował się głównie na sprzedaży bieżących tytułów gier z posiadanego portfolio oraz
procesie produkcyjnym bieżących i przyszłych tytułów.
4. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, KTÓRE NASTĄPIŁY W OKRESIE,
KTÓREGO DOTYCZY RAPORT
W pierwszym kwartale 2022 roku Spółka Atomic Jelly S.A. skupiła się na realizacji wyznaczonych
celów. Okres od stycznia do marca 2022 roku bez wątpienia był czasem intensywnych działań
produkcyjnych, marketingowych oraz produktowych. Prace były skoncentrowane nad projektami z
gatunku symulator: Space Mechanic Simulator oraz Truck Mechanic: Dangerous Paths. Zarząd
Emitenta pragnie podkreślić iż odbiór wskazanych tytułów jest bardzo pozytywny, co niesamowicie
cieszy Spółkę i dodaje motywacji do dalszych działań.
Naszą ambicją jest wydawanie 1-2 średnio budżetowych gier rocznie, z czego produkcja przynajmniej
jednej z nich będzie samodzielna. Chcemy także rozwijać nasze projekty na wiele dostępnych
platform: PC oraz konsole Nintendo Switch, PlayStation i Xbox. W naszych planach jest także
stopniowe powiększanie zespołu spółki wraz z rozwojem kolejnych projektów. Głęboko wierzymy, że
rok 2021 przyniesie spółce dalszy wzrost. Przed nami kolejne miesiące ciężkiej pracy produkcyjnej,
czego pierwsze efekty będą widoczne już w najbliższych kwartałach. Ufamy, że finalny kształt naszych
produktów osiągnie sukces sprzedażowy. Liczymy także na to, że będzie to widoczne w przyszłych
wynikach finansowych spółki. Realizując założona strategię w dniu 31.01.2022 roku Spółka zawarła
umowę z Play2Chill S.A. z siedzibą w Warszawie („P2C”), której przedmiotem jest produkcja oraz
dystrybucja komputerowej (PC) gry wideo „Rally Mechanic Stimulator” („Gra”). Na podstawie
zawartej umowy Spółka udzieliła P2C pełnej, wyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na
korzystanie z praw autorskich do Gry. Właścicielem praw autorskich do Gry pozostanie Emitent,
natomiast kody źródłowe, jak również prawa z nimi związane należeć będą do P2C. Zgodnie z zawartą
umową P2C jest uprawniona do wykonania lub zlecenia portowania Gry i wydania na innych
platformach niż PC, jak również jej promowania i marketingu. W zamian za wykonanie i dystrybucję
P2C otrzyma określony udział w dochodzie netto (pomniejszonym o koszty) ze sprzedaży Gry który
wyniesie 75%, jednocześnie Emitent zachowa 25% udział, w przypadku, gdy przekroczy on kwotę
1.000.000,00 zł, udział Emitenta wynosił będzie 20%. Udział w dochodzie będzie przysługiwał Spółce
przez cały okres komercyjnej sprzedaży praw do Gry przez P2C. Planowana suma kosztów wyniesie
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nie mniej niż 680.000,00 zł i zostanie pokryta w całości przez P2C. Warunki umowy nie odbiegają od
standardowych stosowanych w branży gamedev.
W dniu 21 marca 2022 r. Emitent opublikował raport roczny za 2021 rok wraz z raportem i opinią
biegłego rewidenta.
5. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI PO ZAKOŃCZENIU OKRESU,
KTÓREGO DOTYCZY RAPORT
Ustalono daty premiery darmowego prologu gry „Truck Mechanic: Dangerous Paths” na dzień
2 czerwca 2022 r. Prolog jako fabularny wstęp do historii z głównej gry pozwala graczom zapoznać się
z grą oraz wzmocnić działania marketingowe.
6. OPIS STANU I HARMONOGRAM REALIZACJI I INWESTCYJI EMITENTA, W SYTUACJI GDY
DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMCJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13
A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO
lp

Gra

Platforma

Planowana data
wydania*

1.

Truck Mechanic - Dangerous Paths

PC

4Q2022*

2.

Space Mechanic Simulator

PC

4Q2022*

Zarząd zaznacza, że planowany termin wydania gry może ulec zmianie. Wszystkie produkty muszą być
dopracowane, przejść pozytywnie testy oraz musi być zbudowana społeczność gry na zadawalającym poziomie.
Na termin wydania mogą mieć wpływy czynniki niezależne od Emitenta jak sytuacja makroekonomiczna
związana z kryzysami ekonomicznymi, wywołanymi pandemią, zakłóceniami w cyklu dostaw, wojną w Ukrainie,
sankcjami wprowadzonymi na Federację Rosyjską czy Republikę Białorusi.
*

7. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ
Nie dotyczy. Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych.
8. PODEJMOWANE PRZEZ EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM INCJATYWY NASTAWIONE
NA WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
Nie dotyczy. Emitent w okresie objętym niniejszym Raportem nie podejmował inicjatyw
nastawionych na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań.
9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY
Emitent nie tworzy Grupy kapitałowej
10. INFORMACJA NA TEMAT PRZYCZYN BRAKU SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Nie dotyczy
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11. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA
Informacje dotyczące akcjonariuszy jednostki - emitenta

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz
w głosach na walnym zgromadzeniu na dzień sporządzenia raportu.

Seria akcji

Liczba akcji

Liczba głosów

Akcjonariusz

Udział
w kapitale
zakładowym
(w proc.)

Playway S.A.

686 232

686 232

26,57

26,57

Bartosz Rakowski

165 000

165 000

6,39

6,39

Pozostali

1 731 268

1 731 268

67,04

67,04

Suma

2 582 500

2 582 500

100

100

Źródło: Emitent

13. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie zatrudnia pracowników
w rozumieniu prawa pracy w oparciu o umowę o prace w przeliczeniu na pełne etaty.
Spółka współpracuje z 12 osobami w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Bartosz Rakowski – Prezes Zarządu
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