Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.

Objaśnienia do bilansu

1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na
początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wart

1.2

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

1.3

Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy

1.5

Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu

1.6

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

1.7

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku
obrotowego,

1.8

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej udziałów

Zmianę wartości aktywów trwałych stanowi załącznik nr 1
Pozycja nie występuje
Pozyzja nie występuje
Pozyzja nie występuje
Pozyzja nie występuje

Pozyzja nie występuje

Właściciel udziału/akcji

ilość udziałów/akcji

udział

763 698

76 369,80

KGK Invest Group

100 000

10 000,00

8,06%

pozostali

377 302

37 730,20

30,40%

1 241 000

124 100,00

100,00%

suma
wartość 1 udziału/akcji

1.9

wartość nominalna

Movie Games S.A.

61,54%

0,1

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia
zmian w kapitale (funduszu) własnym,

Stan na początek roku
obrotowego

Rodzaj kapitału
Zapasowy

Zwiększenia

Stan na koniec roku
obrotowego

Agio

3 898 590,60

1 858 883,80

5 757 474,40

Rezerwowy

0,00

0,00

0,00

Z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

0,00

3 898 590,60

1 858 883,80

5 757 474,40

Razem
1.10

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

1.11

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

1.12

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

1.13

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń,

1.14

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

Strata zostanie pokryta zyskiem przyszłych lat.
Pozycja nie występuje
Pozycja nie występuje
Pozycja nie występuje
Pozycja RMK czynne

1.15

1.16

Kwota

Subskrypcja roczna

697,52

Pozostałe

548,86

W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami
Pozycja nie występuje
Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem
zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
Pozycja nie występuje

1.17

W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

1.18

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

Nie dotyczy
a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62),
b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62).
Pozycja nie występuje

2.

Objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Rodzaje działalności

kwota

sprzedaż towarów
sprzedaż usług
RAZEM
Struktura terytorialna

2.2

udział w %
0,00

0,00%

43 000,00

100,00%

43 000,00
kwota

udział w %

kraj

0,00

0,00%

eksport

0,00

0,00%

Gdy jednostki sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
Jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariancie porównawczym

2.3

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

2.4

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

2.5

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrot. lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

2.6

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

2.7

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

2.8

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

2.9

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

Pozycja nie występuje
Pozycja nie występuje
Pozycja nie występuje
Różnice między wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania zawarte zostały w części: Dodatkoweinformacje i objaśnienia
Pozycja nie występuje
Pozycja nie występuje

Nakłady na

poniesione

planowane

niefinansowe aktywa trwałe

0,00

0,00

ochronę środowiska

0,00

0,00

2.10

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

2.11

Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art.. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych

2.12

Pozycja nie występuje
wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zaksresie określonym w art.. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, o której mowa w art.5 tej ustawy
Pozycja nie występuje

Pozycja nie występuje

3.

Wyjaśnienia dla pozycji sprawozdania, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny
Nie dotyczy

4.

Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

4.1

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą
bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy
zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny;
Pozycja nie występuje

5.

Informacje o transakcjach, zatrudnieniu i wynagrodzeniach

5.1

Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik
finansowy firmy

5.2

Istotne transakcje (wraz z kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, członkami zarządu oraz innymi osobami

5.3

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe,

Pozycja nie występuje

Pozycja nie występuje

Zatrudnienie w grupach

Ilość osób

pracownicy biurowi

2,00

Zarząd

1,00
0,00
RAZEM

3,00

Dane podano w przeliczeniu na pełne etaty.

5.4

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla
każdej grupy osobno),
Wynagrodzenie
wypłacone osobom należącym do organów zarządczych

Łącznie
17 815,00

wypłacone osobom należącym do organów
nadzorujących

0,00

5.5

Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy
osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty;

5.6

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy:

Pozycja nie występuje

Wynagrodzenie za:
badanie sprawozdania finansowego

Łącznie
7 000,00

inne usługi poświadczające

0,00

usługi doradztwa podatkowego

0,00

pozostałe usługi

0,00
RAZEM

7 000,00

6.

Informacje o zmianach w polityce rachunkowości i sprawozdaniu finansowym

6.1

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błęgu oraz kwocie korekty

6.2

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

6.3

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli
wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

6.4

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrot.

Nie dotyczy
Pozycja nie występuje

W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania
W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania

7.

Dane o jednostkach powiązanych i wspólnych przedsięwzięciach

7.1

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

7.2

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,

Nie dotyczy

Spółka dokonała następujących transakcji z jednostkami powiązanymi:
Tytuł
NAZWA SPÓŁKI
udzielenie pożyczki

2021
Pixel Crow sp. z o.o.
200 000 zł

Na dzień bilansowy Spółka nie wykazywała sald z podmiotami powiązanymi
Tytuł
NAZWA SPÓŁKI
Udzielenie pożyczki

100 000 zł

otrzymanie zwrotu pożyczki

100 000 zł

otrzymanie odsetek pod pożyczki
Tytuł
NAZWA SPÓŁKI
Udzielenie pożyczki

Tytuł
NAZWA SPÓŁKI

7.3

2021

Mill Games S.A.

1 233 zł
2021
True Games S.A.
100 000 zł

2021
Movie Games VR S.A.

Udzielenie pożyczki

30 000 zł

Udzielenie pożyczki

70 000 zł

Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien
zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu o
Pozycja nie występuje

7.4

Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

7.5

Informacje o:

Nie dotyczy
a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako
jednostka zależna
Movie Games Spółka Akcyjna
ul. Krucza 16/22
00-526 Warszawa
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższy szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako
jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a)

7.6

nazwa i adres siedziby zarządu lub siedziny statutowej jednostki oraz firma prawna każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną
odpowiedzialność majątkową
Nie dotyczy

8.

Połączenie jednostki z inną jednostką

8.1

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:
Nie dotyczy

9.

Informacje co do możliwości kontynuowania działalności jednostki

9.1

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane
Nie dotyczy

10. Pozostałe informacje które mogą wpłynąć na ocenę finansową jednostki
10.1

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy
ujawnić te informacje.
W pierwszych miesiącach 2022 r. wybuchł konflikt rosyjsko-ukraiński. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w
sprawozdaniu finansowym za rok 2021, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. W chwili publikacji niniejszego sprawozdania
finansowego sytuacja wciąż ulega zmianie i nie można przewidzieć przyszłych skutków konfliktu na koniunkturę w branży oraz sytuację finansową w Polsce i
na świecie. Do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu na sprzedaż lub realizację umów.
Jednocześnie utrzymuje się, rozpoczęty w 2020 roku stan epidemii COVID-19 o trudnych do przewidzenia skutkach gospodarczych mogących wynikać z
pojawiających się wariantów wirusa i wprowadzanych ograniczeń.
Kierownictwo będzie monitorować potencjalny wpływ istniejących zagrożeń i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić negatywne skutki dla
jednostki.

11. Identyfikacja osób podpisujących sprawozdanie finansowe

