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Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Qubicgames S-4.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Qubigames Sp. z o.o. z

siedźiuą w Siedicach (,,Sp łka''), na kt re składa się wprowadzenie do sprawozdania

finansowego, bilans sporządżony na dzie 31 grudnia 2015 r.' rachunek zysk w i strat za rok

obrotowy ko czący się tego dnia oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

odp ow i edz i alno ś ć Zar z qdu

Zarząd Sp łki jest odpowiedzia\ny za prawidłowoś ksiąg rachunkowych, sporządzenie

irzetelną^prezentację tego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z

działalności zgodnie z ustawą z dnia 29września1994r. o rachunkowości (',ustawa o

rachunkowo ści;') oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawcrymi i innymi

obowiąĄącymi przepisami. Zarząd Sp łki jest odpowiedzialny r wnież za kontrolę

*"*nęi."ną, kt rą uzĄe za niezbędn4, abY sporządzane sprawozdania finansowe były wolne

od nieprawidłowości powstaĘch wskutek celowych działa lub błęd w.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, Zarząd Sp łki oraz członkowie Rady Nadzorczej są

zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalrności

spełniĄ wymagania przewidziane w tej ustawie.

odpowiedzialność Biegłego Rewidenta

Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii o tym

sprawozdaniu finansowym oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę

jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do

poituno*i"i rozdziałl7 ustawy o rachunkowości, krajowych standard w rewizji finansowej

wydanych przezKrajową Radę BiegĘch Rewident w w Polsce. Regulacje te nakładają na nas

obowiązek_ postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia

badania w taki spos b, aby uzyskać racjonalną pewnoś , że sprawozdanię finansowe i księgi

rachunkowe stanowiące podstawę je go sporządzenia są wolne od istotnych nieprawidłowości'

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowod w badania

dotyczących twot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wyb r procedur

bajania zaleĘ od naszego osądu, w tym oceny ryZłka wystąpienia istotnej nieprawidłowości

sprawozdania finansowego na skutek celowych działa lub błęd w. Przeprowadzając ocenę

tego ryryka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzenlem oraz

,ut"|ną prezentacją sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do

okoliczności procedur badania, nie zaś w celu wyraŻenia opinii na temat skuteczności działania

kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanie obejmuje r wnież ocenę odpowiedniości

stosowanej polĘki rachunkowości, zasadności szacunk w dokonanych przez Zarząd oraz

ocenę o g lnej prezentacj i sprawozdania fi nansowe go.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskan e przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i
odpowiednią pod stawę do wyrazen i a przez n as opinii z badania.
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Opinia

Nas4rm zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe Qubicgames Sp. z o.o. przedstawia

rzeteinie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 20|5 r. oraz

wynik finansowy ,u rri obroiowy kończący się tego dnia, zostało sporządzone, we wszystkich

isiotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium

Rzeczypospotit"3 rotti"j określonymi w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej

poostu*ie 
^pr"eiisach 

wykonawczych, jest zgodne z wpływającymi na treśó sprawozdania

frrrun.o*.gó przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki oraz zostało sporządzone na

podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg

rachunkowych.

Inne lałestie

Ponadto, zgodnie Z wymogami ustawy o rachunkowości, stwierdzamy, że sprawozdanie

z działa|ności Spółki uwzględnia' we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których

mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości i są one zgodne z informacj ani zawafimi w

sprawozdaniu fi nansowym.

Warszawa, 31 marzec 2016 r.

dentnr 11836
Siczek
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Qubicgames S.A. (dawniej Qubicgames Sp. o.)

Raport uzupełniajqcy opinię z badąnia sprawozdąniafinan
za rok obrotowy konczqcy się 3I grudnia

1 Częsc og lna raportu

1.1 Dane identyfikujące Sp łkę

1.1.1 Nazrva Sp łkil

QubicGames Sp. z o.o.

l.1.2 Siedziba Sp łki

Ul. Katedralna 16
08-t 10 Siedlce

1.1.3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym2

Siedziba sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rej estru Sądowego

Data: 8 luty 2008
Numer rejestru: 0000298599

l.|.4 Rejestracja w Urzędzie Skarbowym i Wojew dzkim Urzędzie StaĘsĘcznym

NIP: 82IŻ515641
REGoN: 141229Ż65

1.2 Dane identyfikujące biegłego rewidenta [podmiot uprawniony do badania
sprawozdar finansowychl

Firma: Axeris Grzegorz Siczek
Siedziba: Warszawa
Adres: Al. Jana Pawła 11261922,00-133 Warszawa
Numer EDG: 530663
Numer NIP: 946-Ż27-|1-17

Axeris Grzegorz Siczek jest wpisany na listę podmiot w uprawnionych do badania sprawozdari
finansowych pod numerem 3730.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono zgodnie Z umową z dnia 1 marca 2016 r.

Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone w siedzibie Sp łki oraz w
siedzibie biegłego rewidenta w okresie od l marca 2016 r. do 23 marca Ż076 r.

Kluczowy biegĘ rewident oraz Axeris spełniają }vym g niezależności od badanej Sp łki w
rozumieniu art' 56 ust.3 i4 ustawy zdnla7 maja 2009 roku o biegĘch rewidentach i ich
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozda finansowych oraz o nadzorze
publicznym.

1 od Ż7 sĘcznia2016 r. Qubicgarnes S.A.
2 od 27 stycznia20l6 r. nr rejestru to 0000598476

Axeris Grzegorz Siczek
Al' Jana Pawła ll 261922 NlP 946-227-11-17 WWW.aXeris.pl
00-133 Warszawa REGON 142954100 kontakt@axeris.pl



Qubicgames S.A. (da

Raport uzupełniaj qcy opinię z ba
za rok obrotowy

1.3 Podstawy prawne

1.3.1 Kapitał zak|adowy

Społka została załoŻona zgodnie z

nieokreślony.

Kapitał zakładowy Społki na dzie 31

l.544 udział w o wartoŚci nominalnej
grudni a 2015 r. wynosił 7]2.000 złoĘch i dzielił się na

500 złotychkaŻdy.

umową Społki Z dnia 8 azerwca 2009 r. na czas

Według stanu na dzieit3I grudnia 2015 r. struktura własnościowa w Sp łce kształtowała się

następująco:

Ilość llość głos w

Wartość Udział
nominalna w kaPitale

udział w zaRadowym

Nazwa udziało\ryca udział w w o/, zł '000 w o/o

50,50/o

13,1o^

13,10/o

ŻI,1o/o

Ż)o^

Jakub Piecrykolan
Krrysztof Szczawinski
Cezary Pietrasik
ERNE Venture

Łukasz Rosinski

780

Ż03

Ż03

3Ż6
3Ż

50,50/o

13,ro/o

13,ro/o

ŻI,|o/o

Ż,I0^

390,0

101,5

101 ,5

1 63,0

16,0

Podwyższenie kapitału z kwoty 609.000,00 zł do 772.000,00 z'ł nastąpiło w wyniku

prrysiąpienia do śp łki ERNE Venture, kt ra objęła w Sp łce 326 udział w o wartości

nomina1nej tor.ooo,oo zł|Jchvłałąnr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp lnik w Sp łki z

dnia 28 sierpnia 2015 r'

Na dzieri 31 marca Ż016 r. kapitał zakładowy Sp łki składał się z:

- 780.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten spos b, Że nakaŻdą l
akcję przypadać będą dwa głosy;

- 6.940'000 akcji serii B. Akcje te nie są uprzywilejowane'

L.3.2 Jednostkipowiązane

Sp łka nie naleĘ do żadnej grupy kapitałowej.

1.3.3 Kierownikjednostki

Funkcj e kierownika j edno stki sprawuj e Zarząd.

SŁJadZarządu Sp łki nadzie 31 grudnia 2015 r. był jednoosobowy. Prezesem Zarządu Sp łki

był Pan Jakub Piecrykolan. Natomiast na dzie sporządzenia sprawozdania finansowego w

skład zar.ządu Sp łki wchodzą następujące osoby:

Pan Jakub Pieczykolan - Prezes Zarządl;

Pan Radomir WoŹniak - Członek Zarządtl- powołany na członka zarządtl na mocy UchwĄ nr

3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp lnik w Sp łki w sprawie przekształcenia Sp łki (w
sp łkę akcyjną).
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Zgodnie zwyŻej przytoczonąuchwałą do Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani:

Pan Andrzej Wojno - na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

Pan Eryk Mirosław Nyckowski - na stanowisko członka Rady Nadzorczej;

Pan Piotr Seweryn Gniadek - na stanowisko członka Rady Nadzorczej;

Pan Łukasz Rosiński - na stanowisko członka Rady Nadzorczej;

Pan Piotr Mariusz Rozmus - na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

l.3.4 Przedmiotdziałalności

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie Z umową Spółki jest w szczególności:

o Działalnośó twiązana Z oprogramowaniem'

o Działalnośc w zakresie oprogramowanla, pozostała,

o Działalnośc edycyjna w zakresie oprogramowania'

o Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego'

Przetw arzanie danych,

Działalno ś zw tązana z bazami danych'

Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych.

Informacj e o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy

Sprawozdanie finansowę za rok obrotowy ko czący się 31 grudnia 2014 r. było badane przez

Axeris Grzegorz Siczek.

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone w dniu 30 czerwca 2015 r. przez Zgromadzenie

Wsp lnik w, kt re postanowiło, że zyskzaubiegĘ rok obrotowy w kwocie 131.130 złotych

zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegĘch.

Bilans zamknięcia na dzie 31 grudnia Ż0I4 r. zostaŁ prawidłowo wprowadzony do ksiąg jako

bilans otwarcia roku badanego.

Sprawozdanie finansowe zostało zŁoŻone w Sądzie Rejestrowym w dniu 15 lipca Ż0I5 r.

Zakres prac i odpowiedzialności

Niniejszy raport został przygotowany dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sp łki

Qubicgames S.A. z siedzibą w Siedlcach ponieważ w dniu 11 grudnia Ż015 r.
Nadzrvyczajne Zgromadzenie Wsp lnik w podjęło uchwałę w sprawie przekształcenia
Sp łki w sp łkę akcyjną. Postanowieniem Sądu z dnia 4 marca2016 r' Sp łka Qubicgames
Sp. z o.o. została przekształcona w sp łkę akcyjną. Niniejszy raport doĘczy sprawozdania

finansowego sp łki Qubicgames sp. z o.o.) na kt re składa się wprowadzenie do

sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzie 31 grudnia 2015 r., rachunek rysk w

i strat zarok obrotowy konczący się tego dnia oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.4

1.5
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Qubicgames S.A. (dnłniej Qubicgames Sp. .)

Raport uzupełniajqcy opinię z bądąnią sprawozdaniafinan
zą rok obrotov',y kończqcy się 3I grudnia

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień

ustawy o iachunkowości, krajowych standardów rewizji finansowej wydanych prz

Radę BiegĘch Ręwidentów w Polsce.

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie

i rzetelną 
_ 

prezentację sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z

działalności zgodnie'z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości oraz

wydanymi nu 1"1 podstawie przepisami wykonawczymi oraz z innymi obowiązującymi

przepisami.

Nasrym zadaniembyło, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii i sporządzenie

.upo.tu uzupełniająóego' odnośnie tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg

rachunkowych stanowiących podstawę j e go sporzą dzenia'

ZarządSpółki złozyłw dniu wydania niniejszego raportu oświadczenie o rzetelności i jasności

sprawozdania finansowego przedstawionego do badania oraz niezaistnieniu zdarze'tt

wpływających w sposób znaczący na danę wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok

badany.

W trakcie badania sprawozdania finansow ego Zarząd Spółki złoĘł wsrystkie Żądane przez nas

oświadczenia, wyjaśnienia i informacje orazudostępnił nam wszelkie dokumenĘ i informacje

niezbędne do wydania opinii i przygotowania raportu.

Zakres planowanej i wylonanej pracy nie został w żaden sposób ograniczony. Zakres i sposób

przeprowadzonego badania wynika ze sporządzonej przez nas dokumentacji roboczej,

znajdującej się w oddziale Axeris.

Axeris Grzegorz Siczek
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Raport

Analtza finansowa Sp łki

Og ln a analiza spraw ozdania finansowego

2

2.1

2.1.1 Bilans

AKTYWA 3I.12.2015 7o sumy 31 .12.2014 7o sumy

zł'000 bilansow zł'000 bilansow

Aktywa trwałe
Wartości nięmaterialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe

Aktywa obrotowe
Zapasy

Nalezności krotkoterminowe

Inwestycj e krotkotęrminowe
Krotkotermin o We ro Z liczenta mię dzyokre s o we

948,0

121,6

37,r

4r7

956,5 47,3

132,7 6,5

I 069,6

l 219,Ż

196,4

3 8,8

34,r

47,8

47,7

717

1,5

r13

I089,Ż 53,8

7 6r,5 37 ,7

167,6 8,3

0,4

4,7 0,Ż

1 4g 9,5 58,2 934,2 46,Ż

SUMAAKTYWOW Ż 558,I 100,0 2 023,4 100,0

PASYWA 3I.12.2015 7o sumy

zł '000 bilansow
- % sumy

zł '000 bilansow

Kapitał własny
Kapitał zakładowy

Kapitał Zapasowy

Zyskl(Strata) z lat ubiegłych
Zyskl(Strata) netto

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Z ob ow iązania długoterm i n o we

Z o b ow iązania krotkotermi n owę

Rozliczenia międryokresowe

77Ż,0

677 ,7
(269,9)

85, 1

30,2

26,5

10,6

313

609,0 30,1

90,9 4,5

(401,0) 19,8

13 1, r 6,5

r 264,9

923,3

1 19,0

25r,9

49,4

36,r

4,6

9,9

430,0 21,,3

896,5 44,3

349,0 77,Ż

347 ,9 17,Ż

I 293,Ż 78,750,6 I 593,4

SUMA PASYWOW 2 558,1 100,0 Ż 023,4 100,0
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2.1.2 Rachunek rysk w i strat

1.01 .2014 - % przychod w

3l.12.2014 ze sprzedaży

zł'000

1.01.2015 - o/, przychod w

3l.12.2015 ze sprze daży

zł'000

Przychody netto ze sprzedaży i zr wnane z nimi

Przychody netto Ze sprzedaŻy produkt w

Koszty działa|n ości operacyj n ej

Amorty zacja

ZuĘcie materiałow i energii

Usługi obce

Podatki i opłaty

Wynagrodzenia

Ubezpięczenia społecznę i inne świadczęnia

Pozostałe koszĘ rodzaj owe

Zy s k/(Str ata) ze s p rzedaży

Pozost ałe przychody operacyjne

Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw w trwaĘch

Dotacje

Innę przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne
Inne koszty operacyjne

Zysk/(Strata) z działalności operacyj nej

Przychody finansowe

Koszty finansowe
odsętki
Inne

Zysk/(Struta) brutto

Podatek dochodowy

Pozostałe obowiązkowe Zmniej szenia zysku/zwiększenia

803,9

(261,0)

(21,0)

( 190,4)

( I 1,8)

(223,5)

(16,2)

(37,5)

100,0

32,5

Ż,6

23,7

1,5

Ż7,8

Ż,0

4,6

823,6

(158,8)

(8,8)

(341,2)

(Ż,0)

(257,6)

( 19,8)

(20,4)

100,0

Ig,3

1,1

41,4

0,2

3r,3

Ż,4

2,5

(7 6t,4)

42,5

3r,2

61,5

94,7

5,3

3,9

716

(808,6)

I 5,0

L57,7

I2,2

98,Ż

I,B

19,l

1,5

92,7

(0,2)

1 1,5

0,0

169,3 20,6

(0,Ż)

135,0

r,3

(37 ,7)

(8,2)

0,0

I6,B

0,1

4,7

1,0

I 84,3 22,4

(3 3,5 )

(9,8)

4,1

1,2

(45,9)

90,4

(s,3)

5,7

I 1,2

0,6

(43,3)

I4l ,0

(9,9)

5,3

17, I
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2.2 Wybrane wskaźniki finansowe

1. Rentowność sprzedaży netto

zysk netto x 100% l0,6Yo 15,9% I4,5%

przychody netto

2. Rentownoś kapitału własnego

ąvsk netto x 100% 7,2o/o 43,9yo 5l,3%

kapitał własny - zysk netto

3. Srybkoś obrotu na|eżności

80,0 71,5 81,3

przychody netto

4. Stopa zadłużenia

50,6% 78,7Yo 78,8%

suma pasyw w

5. Wskaźnik płynności

aktywa obrotowe 4,0 1,3 1,1

zabowiązaniakr tkoterminowe

. Aktywa obrotowę nie zawierają należrości o okresię spłaĘ powyżej 12 miesięcy.
o Zobowiązania kr tkoterminowe obejmują kr tkoterminowe rezerwy na zobowiązarlia, zobowiązania

l<r tkoterminowe (z wyłączeniem zobowiązai o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy) oraz

inne kr tkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
. Przychody netto obejmuj ąprzychody netto ze sprzeduĘ produkt w, towar w i matęriał w.
. Średni stan należności z brtułu dostaw i usług stanowi średnią arytmeĘczną należności ztytllłu

dostaw i usług od jednostek powiązanych orazpozostaĘch jednostek z bilansu otwarcia oraz bilansu

zamknięcia.

Lt'
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3 Częsc szczegołowa raportu

PrawidłowoŚć stosowanego systemu rachunkowoŚci

Sp łka posiada aktualną dokumentację opisującą zasady rachunkowości, przyjęte przezZarząd

Sp łki, w zakresie wymaganym przepisami art' 10 ustawy o rachunkowości.

W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego dokonaliśmy wyrywkowego

sprawdzenia prawidłowości działania systemu rachunkowości. Naszej ocenie podlegaĘ

w szczeg lności:

. zasadnoś i ciągłoś stosowanych zasad rachunkowości,

o prawidłowoś udokumentowania operacji gospodarczych,

o rzetelnoś , bezbłędnoś i sprawdzalnoś ksiąg rachunkowych, w tym powiązania zapis w
z dowodami księgowymi oraz sprawozdaniem finansowym,

. zgodność: prryjęĘch zasad ochrony dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych

i sprawozdari finansowych z ustawą o rachunkowości.

w trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdziliśmy znaczących nieprawidłowości

dotyczących systemu rachunkowości, kt re nie zostĄby usunięte, a mogĘ mie istotny

wpływ na badane sprawozdanie finansowe. Celem naszęgo badania nie było wyrazenie

kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowości.

Inwentaryzacja składnik w maj ątkowych

Sp łka nie przeprowadziła w roku obrotowym inwentaryzacji należności z t;rtułu dostaw i

usfug określonych w art.Ż6 ustawy o rachunkowości. Podczas badania zostaĘ przeprowadzone

alternatywne procedury potwierdzenia tych należności polegające na zbadaniu płatności do

dniu bilansowym. Żadnę istotne nieprawidłowości doĘczące wyceny należności z Ęfi,fta
dostaw i usług na dzie 31 grudnia Ż0I5 r. nie zostĄ zidentyfikowane.
Na wartość zapas w na dzien 31 grudnia Ż015 r. składała się przede wsrystkim wartość

skapitalizowanych wynagrodzeri opisanych w opinii.
Na dzieri 31 grudnia Ż015 r. została przeprowadzana inwentaryzacja środk w trwĄch wyniki
inwentaryza cja zostaĘ wprowadzone do ksiąg rachunkowy ch na dzie 3 l grudnia Ż0l5 r.

Wprowadzenie do sprawo zdania finansowego

Dane zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego zostaĘ przedstawione' we

wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i prawidłowo. Wprowadzenie do sprawozdania
finansowego stanowi integralną częś spraw ozdania finansowego.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dane zavłarte w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego

zostaĘ przedstawione' we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i prawidłowo. Dane te

stanowią inte gralną czę ś spraw ozdania fi n ansowego.

3.1

3.2

3.3

3.4

Axeris Grzegorz Siczek
Al. Jana Pawła ll 261922 NlP 946'227'11-17 WWW.aXeris.pl
00-133 Warszawa REGON 142954100 kontakt@axeris.pl

10



3.5 Sprawozdanie z działalnoŚci Sp łki

Sprawozdanie z działalności Sp łki uwzględnia, we wsrystkich istotnych aspektach,

irrformac;e, o kt rych mowa w art.49 ustawy o rachunkowości i są one zgodne z informacjami

zavłaĘmi w sprawozdaniu finansowym.

3.6 Informacja o opinii niezależnego biegłego rewidenta

W oparciu o przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego Sp łki sporządzonego na

dziefi3I grudnia Ż0I5 r. wydaliśmy opinię bezzastrzeŻefi'

Warszawa, 3 1 marzec 2016 r.

ent nr 11836
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