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1. Podstawowe informacje  
 

 

1. Podstawowe informacje  

Firma spółki Manager Games Spółka Akcyjna 

Siedziba i adres Warszawa, ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa  

Sąd rejestrowy SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII 
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 

SĄDOWEGO 

KRS 0000775033 

REGON 382754757 

NIP 9721299324 

Adres poczty elektronicznej contact@managergames.pl 

Strona internetowa www.managergames.pl 

Numer telefonu 579 645 190  

Kapitał zakładowy 113 500,00 PLN 

Wartość nominalna akcji 0,10 PLN 

Przeważający przedmiot 
działalności 

działalność związana z oprogramowaniem 

Spółka została utworzona jako GT GOLD S.A. w dniu 17.12.2018 roku aktem założycielskim 
sporządzonym przez notariusza Violettę Dolata w Poznaniu, Rep. A nr 3045/2018. Spółka 
została utworzona na czas nieograniczony.  
 

Dnia 6 marca 2019 r.,  postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka została wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców. 
 

Dnia 29 października 2021r. postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowana została 
m.in. zmiana nazwy spółki na Manager Games S.A. oraz siedziby spółki na Warszawę. 
 

Spółka działa na podstawie KSH i innych przepisów prawa dotyczących spółek prawa 
handlowego, a także postanowień Statutu i innych regulacji o charakterze wewnętrznym. 
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2. Władze Spółki 
 

Skład organów zarządczych i nadzorujących w Spółce na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz dzień 
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania był następujący: 
 

 

 

Zarząd 

 

  

Tomasz Sobiecki - Prezes Zarządu 

 

Rada Nadzorcza  

 

 

Michał Sowiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Piotr Karbowski - Członek Rady Nadzorczej 
Grzegorz Czarnecki - Członek Rady Nadzorczej 

 

 

 

W roku obrotowym 2021 w skład Zarządu spółki wchodziły następujące osoby: 
 

Tomasz Sobiecki  
 

 

W roku obrotowym 2021 w skład Rady Nadzorczej spółki wchodziły następujące osoby: 
 

Michał Sowiński  
Piotr Karbowski  
Grzegorz  Arkadiusz Czarnecki  
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3. Kapitał zakładowy Spółki 
 

Seria 
akcji 

Liczba akcji Udział w 
ogólnej liczbie 

akcji 

Liczba głosów Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

A 1.000.000 88,11% 1.000.000 88,11% 

B 110.000 9,69% 110.000 9,69% 

C 25.000 2,20% 25.000 2,20% 

Suma 1.135.000 100% 1.135.000 100% 

 

Na dzień sporządzenia sprawozdania spółka nie posiada akcji własnych. Kapitał zakładowy 
wynosi 113.500 zł, wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł 
 

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale 
zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na 
dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 

 

Seria 
akcji 

Liczba akcji Udział w 
ogólnej liczbie 

akcji 

Liczba głosów Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

Ultimate 
Games 

505.931 44,58% 505.931 44,58% 

Pozostali 629.069 55,42% 629.069 55,42 

Suma 1.135.000 100% 1.135.000 100% 

 

 

 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku, Spółka nie posiadała jednostek zależnych. Jednostka wchodziła 
w skład Grupy Kapitałowej Ultimate Games S.A. jako jednostka stowarzyszona. 

Ultimate 

Games S.A.

44,58%

Pozostali

55,42%

STRUKTURA AKCJONARIATU
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4. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w 
roku obrotowym 2021. 
 

 

30 września 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad 
ZWZA zawierał następujące punkty: 
 

Proponowany porządek obrad: 
 

1. Otwarcie Zgromadzenia.  
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.  
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.  
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia 
uchwał.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji 
Skrutacyjnej.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/rezygnacji z wyboru Komisji 
Skrutacyjnej.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z 
działalności Spółki za 2020 r.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 
za 2020 r.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej 
z działalności za 2020 r.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 r.  
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania 
obowiązków w 2020 r.  
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z 
wykonania obowiązków w 2020 r.  
14. Wolne Wnioski. 
15. Zamknięcie obrad. 
 

Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte. 
 

 

7-9.10.2022r. Gra Drill Deal została zaprezentowana na stoisku producenta gry – A2Softworks 
podczas targów PGA w Poznaniu. Gracze mogli spróbować swoich sił w grze na 
przygotowanych stanowiskach. 
 

10.12. 2021 Spółka opublikowała zapowiedź gry Car Mechanic Manager 2023. 
https://store.steampowered.com/app/1518180/Car_Mechanic_Manager_2023/ 
 

W grudniu 2021r. Spółka podpisała porozumienie rozwiązujące umowę z INC S.A. obejmującą 
pełnienie roli Autoryzowanego Doradcy oraz przeprowadzenie emisji akcji. Decyzja 
podyktowana była zmianą otoczenia rynkowego. 

https://store.steampowered.com/app/1518180/Car_Mechanic_Manager_2023/
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Zdarzenia istotne, jakie nastąpiły po roku obrotowym do dnia zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego 

 

W styczniu 2022r. Spółka podpisała umowę z Q Securities S.A. obejmującą świadczenie usług 
w zakresie wprowadzenia akcji Spółki do ASO New Connect. 
 

21-22.02.2022 Spółka zaprezentowała się na trwających w tych dniach Ultimate Games 
Investor Days. 
 

09.03.2022. Spółka wydała grę Drill Deal: Oil Tycoon na Steam. Zaplanowane jest również 
wydanie gry na konsole Nintendo Switch, Xbox i PlayStation.  
https://store.steampowered.com/app/1083300/Drill_Deal__Oil_Tycoon/ 
 

14.04.2022 Spółka opublikowała zapowiedź gry Bike Mechanic Simulator 2023.  
https://store.steampowered.com/app/1636170/Bike_Mechanic_Simulator_2023/?beta=1 

 

 

5. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe, ujawnione w rocznym 
sprawozdaniu finansowym 

 

 

 

Wybrane Dane Finansowe 2021 2020 

   

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 565 755,21 299 177,12 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -204 489,02 -34 819,95 

Zysk (strata) brutto - 204 107,82 -34 819,95 

Zysk (strata) netto - 204 107,82 -34 819,95 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 645 421,66 - 563 233,61 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 9 200,00 0,00 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0,00 1 710  000,00 

Przepływy pieniężne netto – razem - 654 621,66 1 146 766,39 

Aktywa / Pasywa razem 1 628 782,58 1 743 840,90 

Aktywa trwałe 8 280,02 0,00 

https://store.steampowered.com/app/1083300/Drill_Deal__Oil_Tycoon/
https://store.steampowered.com/app/1636170/Bike_Mechanic_Simulator_2023/?beta=1
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Aktywa obrotowe 1 620 502,56 1 743 840,90 

Kapitał własny 1 536 214,03 1 740 321,85 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 92 568,55 3 519,05 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 92 568,55 3 519,05 

Dane w zł 

 

6. Przewidywany rozwój Spółki 
 

 

Manager Games S.A. skupia się na produkcji gier o charakterze manager-tycoon.  Spółka ma 
prawa do gier: Car Mechanic Manager, ESport Manager oraz Dracula Hotel na platformach PC 
i Switch. W marcu 2022r. premierę na PC miała gra Drill Deal – Oil Tycoon. Do czasu 
sporządzenia sprawozdania sprzedaż wyniosła 6 tys. kopii gry na Steam, gra ma 82% 
pozytywnych recenzji. Przygotowana jest także premiera gier na konsole Nintendo, Xbox  
i PlayStation. 
 

Na etapie produkcji są gry Car Mechanic Manager 2023 oraz Bike Mechanic Simulator 2023. 
Premiera tych tytułów planowana jest w 1 poł 2023r. Trwają prace nad GDD gry City Rebuilder, 
gotowy jest już trailer gry. Za produkcję gry będzie odpowiadał zespół A2Softworks, który 
wcześniej pracował nad grą Drill Deal – Oil Tycoon. Przygotowaliśmy także preprodukcji gry 
Depth Tycoon. Kolejne tytuły będą wdrażane do właściwej produkcji w takim stopniu by 
wpływy z wydawanych tytułów pozwalały na pokrycie ich kosztów z zachowaniem płynności 
finansowej Spółki. 
 

7. Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki 
 

 

Ryzyko walutowe 

Ze względu na fakt, iż Spółka ponosi koszty wytworzenia w PLN, natomiast zdecydowana 
większość przychodów będzie realizowana w walutach obcych, powstaje ryzyko związane ze 
zmianą kursów walutowych. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku kształtowanie się 
kursu USD/PLN, ponieważ transakcje w tej walucie będą miały najistotniejszy wkład w 
strukturę przychodów. Ryzyko na tym polu występuje głównie w odniesieniu do należności. 
Inwestorzy powinni brać pod uwagę fakt, iż Spółka nie stosuje instrumentów finansowych 
zabezpieczających ryzyko walutowe. 
 

Ryzyko zmienności stóp procentowych  
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie posiada umów kredytowych 
opartych na zmiennej stopie kredytowej. W sytuacji, w której Zarząd Spółki podejmie decyzję 
o finansowaniu części działalności kredytem bankowym lub pożyczkami, powstanie ryzyko 
związane ze zmianą stóp procentowych. Wzrost stóp procentowych spowoduje wzrost kosztów 
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obsługi zadłużenia oraz zmniejszenie efektywności działalności poprzez zmniejszenie zysków. 
Z drugiej strony obniżenie się poziomu stóp procentowych skutkowałoby obniżeniem kosztów 
finansowania oraz zwiększeniem zysków. Należy wskazać, iż Spółka nie posiada realnego 
wpływu na kształtowanie się stóp procentowych.  
 

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi  
Polski system prawny charakteryzuje się wysoką częstotliwością zmian. Na działalność Spółki 
potencjalny negatywny wpływ mogą mieć nowelizacje m.in. w zakresie prawa handlowego, 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Spółka 
na bieżąco przeprowadza badania na zgodność stosowanych aktualnie przepisów przez Spółkę 
z bieżącymi regulacjami prawnymi.  
 

Ryzyko związane z opodatkowaniem (regulacje podatkowe) i interpretacją przepisów 
podatkowych  
Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką 
częstotliwością zmian. Niejednokrotnie brak jest ich klarownej wykładni, co może powodować 
sytuację odmiennej ich interpretacji przez Spółkę i organy skarbowe. W przypadku zaistnienia 
takiej sytuacji urząd skarbowy może nałożyć na Spółkę karę finansową, która może mieć 
istotny negatywny wpływ na jej wyniki finansowe. Ponadto organy skarbowe mają możliwość 
weryfikowania poprawności deklaracji podatkowych określających wysokość zobowiązania 
podatkowego w ciągu pięcioletniego okresu od końca roku, w którym minął termin płatności 
podatku. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej od będącej podstawą 
wyliczenia zobowiązania podatkowego przez Spółkę interpretacji przepisów podatkowych, 
sytuacja ta może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki.  
 

  

Ryzyko związane z utratą płynności finansowej  
Spółka może być narażona na sytuację, w której nie będzie w stanie realizować swoich 
zobowiązań finansowych w momencie ich wymagalności. Spółka jest narażona na ryzyko 
związane z niewywiązywaniem się przez kluczowych klientów ze zobowiązań umownych 
wobec Spółki, w tym nieterminowe regulowanie zobowiązań przez platformy internetowe, przy 
użyciu których dystrybuowane są produkty Spółki. Takie zjawisko może mieć negatywny 
wpływ na płynność Spółki i powodować m.in. konieczność dokonywania odpisów 
aktualizujących należności. Jednostka w celu minimalizacji ryzyka zamrożenia płynności 
finansowej, dokonuje analizy struktury finansowania Spółki, a także dba o utrzymanie 
odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, niezbędnego do terminowego regulowania 
zobowiązań bieżących. 
 

Ryzyko nieosiągnięcia przez grę sukcesu rynkowego  
Rynek gier komputerowych cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Spółka wyszukuje 
nisze rynkowe i wypełnia je nowymi produktami. Istnieje w związku z tym ryzyko, że nowe 
gry Spółki ze względu na czynniki, których Spółka nie mogła przewidzieć, nie odniosą sukcesu 
rynkowego, który pozwoliłby na zwrot kosztów poniesionych na produkcję gry lub na dobry 
wynik finansowy nowego tytułu. Taka sytuacja może negatywnie wpłynąć na wynik finansowy 
Spółki. Ryzyko to jest wpisane w bieżącą działalność Spółki. W celu minimalizacji 
przedmiotowego czynnika ryzyka Spółka zakłada produkcję i dystrybucję kilku gier rocznie. 
Dywersyfikacja produkcji i dystrybucji jest jednym z głównych założeń modelu biznesowego 
Spółki.  
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Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych  
Spółka jest narażona na wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak awarie (np. sieci 
elektrycznych, zarówno w obrębie wewnętrznym, jak i zewnętrznym), katastrofy, w tym 
naturalne, działania wojenne, ataki terrorystyczne, epidemie i inne. Mogą one skutkować 
zmniejszeniem efektywności działalności Spółki albo jej całkowitym zaprzestaniem. W takiej 
sytuacji Spółka jest narażona na zmniejszenie przychodów lub poniesienie dodatkowych 
kosztów, a także może być zobowiązana do zapłaty kar umownych z tytułu niewykonania bądź 
nienależytego wykonania umowy z klientem. 
 

Ryzyko związane ze strukturą przychodów  
Produkty oferowane przez Spółkę charakteryzują się specyficznym cyklem życia, tzn. 
przychody rosną wraz ze wzrostem popularności, a ta uzyskiwana jest stopniowo po 
wprowadzeniu danej gry do obrotu. Przychody i wyniki Spółki mogą w początkowym okresie 
wykazywać znaczne wahania pomiędzy poszczególnymi okresami (miesiącami, kwartałami). 
Ponadto przychody będą pochodzić od niewielkiej liczby bezpośrednich odbiorców 
(dystrybutorów), co oznacza, że wpływy od pojedynczego odbiorcy będą zapewniać więcej niż 
10% przychodów ze sprzedaży w danym okresie. Utrata jednego z odbiorców może 
powodować znaczne obniżenie przychodów w krótkim terminie, trudne do zrekompensowania 
z innych źródeł. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na 
perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Spółki. 
 

Ryzyko roszczeń z zakresu praw autorskich  
Spółka, nawiązując współpracę z poszczególnymi osobami realizuje prace w większości 
poprzez kontrakty cywilnoprawne: umów o świadczenie usług czy umów o dzieło. Zawierane 
przez Spółkę umowy zawierają odpowiednie klauzule dotyczące nie tylko sposobu działania, 
ale również przeniesienia autorskich praw majątkowych do wykonywanych dzieł na Spółkę, 
jak również zakaz konkurencji czy postanowienia zobowiązujące do zachowania poufności w 
odniesieniu do wszelkich informacji udostępnionych wykonawcy, a nie upublicznionych przez 
Spółkę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do skutecznego przeniesienia praw autorskich 
koniecznym jest dokładne wskazanie pól eksploatacji, których to przeniesienie dotyczy, przy 
czym niemożliwym jest dokonanie tego w oparciu o ogólną klauzulę wskazującą na „wszystkie 
znane pola eksploatacji”. Z uwagi na dużą liczbę umów zawieranych przez Spółkę 
zawierających klauzulę przenoszącą prawa autorskie, istnieje ryzyko kwestionowania 
skuteczności nabycia tych praw, a tym samym potencjalne ryzyko podniesienia przez osoby 
roszczeń prawno-autorskich.  
 

Ryzyko związane z nielegalnym udostępnianiem produktów  
 Dystrybucja produktów (gier) odbywa się za pomocą kanałów cyfrowych, co zwiększa ryzyko 
związane z nielegalnym rozpowszechnianiem produktów Spółki bez jej zgody i wiedzy. 
Pozyskiwanie przez konsumentów produktów Spółki w sposób nielegalny może negatywnie 
wpłynąć na poziom sprzedaży Spółki oraz wyniki finansowe. Jednostka zabezpiecza swoje 
produkty przed nielegalnymi pobraniami oraz rozpowszechnianiem, poprzez zastosowanie 
istniejących technologii oraz korzysta z usług podmiotu zewnętrznego, który zapewnia ochronę 
przed piractwem. Mając na uwadze ciągły rozwój technologiczny, w tym powstanie programów 
komputerowych, umożliwiających nielegalne pobieranie gier, Spółka nie może zapewnić, że 
stosowanie przez niego zabezpieczenia oraz świadczona przez jednostkę zewnętrzna usługa, są 
w pełni skuteczne. Opisane ryzyko może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację 
finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki. Opisany powyżej czynnik ryzyka nie ma oraz 
nie miał w przeszłości wpływu na działalność prowadzoną przez Spółkę. 
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Ryzyko uzależnienia od kluczowych dystrybutorów  
Dystrybucja gier odbywa się przez jednego z kluczowych odbiorców, tj. Valve Corporation, 
Apple Inc., Nintendo Europe GmbH i Google Inc., którzy są jednocześnie jednymi z 
największych dystrybutorów gier i aplikacji na świecie. Ewentualna rezygnacja któregoś z 
wymienionych odbiorców z oferowania gier Spółki, może mieć znaczący negatywny wpływ na 
działalność operacyjną i wyniki finansowe Spółki. Ponadto umowy o dystrybucję dotyczą 
określonych produktów Jednostki, których specyfikacja jest elementem umowy. Istnieje ryzyko 
nieprzyjęcia przez kontrahenta produktu Spółki do dystrybucji, co może ograniczyć wynik 
finansowy Jednostki realizowany na sprzedaż danego produktu. Z uzależnieniem od 
kluczowych odbiorców związane jest także ryzyko niewywiązywania się lub nienależytego 
wywiązania się z warunków umów, co może skutkować utratą kluczowych klientów lub 
nałożeniem na Spółkę kar umownych za brak realizacji lub nieterminową realizację umów. 
Opisane ryzyko może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy 
rozwoju i wyniki Spółki.  Opisany powyżej czynnik ryzyka nie ma oraz nie miał w przeszłości 
wpływu na działalność prowadzoną przez Spółkę.  
 

Ryzyko niepromowania gry przez dystrybutorów  
Na sprzedaż produktów Spółki duży wpływ mają wyróżnienia gier na platformach 
sprzedażowych i promocja produktów przez kluczowych dystrybutorów gier Spółki. 
Jednocześnie Spółka nie ma wpływu na przyznawanie przez dystrybutorów wyróżnień. Istnieje 
zatem ryzyko nieprzyznania takich wyróżnień dla gry Spółki, co może wpłynąć na zmniejszenie 
zainteresowania określonym produktem Spółki wśród konsumentów, a co za tym idzie, na 
spadek sprzedaży określonego produktu. Opisany powyżej czynnik ryzyka nie ma oraz nie miał 
w przeszłości wpływu na działalność prowadzoną przez Spółkę.  
 

 

Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych trendów 

Rynek gier komputerowych cechuje się niską przewidywalnością. Istnieje ryzyko pojawienia 
się nowych, niespodziewanych trendów, w które dotychczasowe produkty Spółki nie będą się 
wpisywać. Podobnie nowy produkt Jednostki, stworzony z myślą o dotychczasowych 
preferencjach konsumentów, może nie zostać dobrze przyjęty ze względu na nagłą zmianę 
trendów. Niska przewidywalność rynku powoduje także, że określony produkt Spółki, np. 
cechujący się wysoką innowacyjnością, może nie trafić w gusta konsumentów. Wskazane 
sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Jednostki. Opisane ryzyko może mieć 
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki 
Spółki, Opisany powyżej czynnik ryzyka nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Spółkę.  
 

 

Ryzyko związane ze światowymi kampaniami na rzecz aktywnego trybu życia  
Swoiste zagrożenie dla działalności Spółki stanowią ogólnoświatowe kampanie promujące 
walkę z nadmiernym poświęcaniem czasu na rzecz gier komputerowych oraz zdrowy, aktywny 
styl życia. Nie można wykluczyć, że w wyniku takich kampanii bardziej popularny stanie się 
model aktywnego spędzania wolnego czasu, co może wiązać się z zmniejszeniem popytu na 
produkty oferowane przez Jednostkę. Opisane ryzyko może mieć negatywny wpływ na 
działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki oraz cenę akcji. Opisany 
powyżej czynnik ryzyka nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na działalność prowadzoną 



  

 

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Manager Games S.A. za rok obrotowy 2021 

 

 

str. 12 

 

przez Spółkę. 
 

Ryzyko związane ze stanem epidemii oraz pandemii  
 

Rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowało negatywne skutki dla 
globalnej gospodarki. W dalszej perspektywie może to prowadzić do zmian w obszarze decyzji 
zakupowych konsumentów i powodować spadek popytu na ogólnie zdefiniowaną rozrywkę. 
Jednocześnie wprowadzone w wielu krajach ograniczenia wpłynęły na wzrost popularności 
gier wideo. Dodatkowo, sprzedaż produktów i usług Grupy odbywa w znacznym stopniu za 
pomocą kanałów cyfrowych, co niweluje potencjalne negatywne skutki związane z 
obostrzeniami mobilności konsumentów. Kierownictwo Jednostki nie odnotowało 
zauważalnego wpływu na sprzedaż. Jednakże przewidzenie dalszych kierunków rozwoju 
sytuacji oraz jej skutków nie jest możliwe. Jednostka będzie nadal monitorować potencjalny 
wpływ epidemii i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki 
dla Jednostki. 
 

Ryzyko związane z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy  
 

W dniu 24 lutego 2022 r. rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. W związku z trwającym 
konfliktem zbrojnym należy mieć na uwadze, iż przedmiotowe zdarzenie w znacznym stopniu 
oddziałuje na gospodarkę Europy i świata, w związku z czym istnieje ryzyko negatywnego 
wpływu konfliktu na działalność Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 
Spółka nie zidentyfikowała realnego zagrożenia dla swojej działalności Grupy. Jednostka nie 
jest stroną umów z podmiotami biorącymi udział w niniejszym konflikcie zbrojnym, w tym nie 
współpracuje z wykonawcami pochodzącymi z Ukrainy lub Rosji, a sprzedaż produktów Spółki 
na terytorium Rosji i Ukrainy stanowi niewielki odsetek w całości przychodów. Jednostka na 
bieżąco monitoruje potencjalny wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy 
na swoją działalność i rynki międzynarodowe w perspektywie kolejnych okresów i, w razie 
ewentualnej materializacji niniejszego czynnika ryzyka, podejmie niezbędne działania 
zmierzające do minimalizacji negatywnych skutków konfliktu dla działalności Jednostki. 
 

 

 

____________________ 

 

Prezes Zarządu  
Tomasz Sobiecki 

 

 

 

8. Pozostałe informacje 

 

 

Zgodnie z art. 49 ust. 2  Ustawy o rachunkowości sprawozdanie Zarządu z działalności powinno 
obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej Spółki. Poniżej 
zamieszczono nie omówione wcześniej wymagane informacje. 
 

Art. 49 ust 2 pkt. 3) Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.  
W roku obrotowym 2021 Spółka nie prowadziła żadnych badań w dziedzinie badań i rozwoju 
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Art. 49 ust 2 pkt. 5) Nabycie udziałów własnych, a w szczególności cel ich nabycia, liczba 
i wartość nominalna ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie 
nabycia oraz cenie sprzedaży tych akcji w przypadku ich zbycia. 
 W roku obrotowym 2021 Spółka nie nabywała, ani nie sprzedawała akcji 
 

 

Art. 49 ust 2 pkt. 6) Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady).  
Spółka nie posiada oddziałów (zakładów). 
 

 

 

 

 

 

9. Oświadczenia Zarządu 

 

 

Oświadczenie Zarządu Manager Games S.A. w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego 
za 2021 rok Zarząd Manager Games S.A. oświadcza, że według najlepszej wiedzy Zarządu 
Spółki, sprawozdanie finansowe za 2021 rok i dane porównywalne za 2020 rok wraz z 
sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, sporządzone zostały zgodnie z 
przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i 
jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy a także, że sprawozdanie 
zarządu z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis 
podstawowych ryzyk i zagrożeń.  
 

 

____________________ 

Prezes Zarządu  
Tomasz Sobiecki 

 

 

Oświadczenie Zarządu Manager Games S.A. w sprawie biegłego uprawnionego do badania 
rocznych sprawozdań finansowych Zarząd Manager Games S.A. oświadcza, że biegły 
uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania sprawozdania 
finansowego za 2021 rok, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że spełniał warunek 
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
krajowego.  
 

 

____________________ 

Prezes Zarządu  
Tomasz Sobiecki 












