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QubicGames S.A. (dawniej QubicGames Sp. z o.o.)
sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 3l grudnia 2015 r.

oŚwIADCZENIE z,Ar.ZĄDU
Zgodnie Z wymogami art' 52 ust' 1 ustawy z dnia29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. IJ. z2O|3 r.
nr 47, poz.330 zp źniejszymi zmianami) Zarząd QubicGames S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe,

nakt re składa się:

1)
2)
3)
4)

wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
bilans sporządzony na dzięit 31 grudnia 2015 r., kt ry po stronie aktyw w i pasyw w wykazuje
sumę 2.558 .097 złotych;
rachunek rysk w i stratza okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia2015 r. wykazujący rysk
netto w kwocie 85'124 złoĘch;
dodatkowe informacje i objaśnienia.
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Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiqg rachunkowych
Siedlce, 3I marca 2016 r.

QubicGames S.A. (dawniej QubicGames Sp. z o.o.)
'Wprowadzenie do sprawozdania
finansowego
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

1.
1.

1

Dane idenĘfikujące Spółkę
Nazwa Spółki
QubicGames S.A. (dawniej QubicGames Sp. z o.o.)

NadzwyczajneZgromadzenie Wspólników Spółki QubicGames Sp. z o.o. z dnia 11
grudnia20l5 r. postanowiłoprzeksńałció QubicGames Sp. Z o.o. w spółkę akcyjną.
Przekształcenie dokonało się pod datą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 27 sĘcmia
Ż016 t. Spółka przekształcona działa pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna (w skrócie
"QubicGames S.A.".

1.

2

Siedziba Spółki
ul. Katedralna 16

08-110 Siedlce

1.

3

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sqdowym
do 27 sĘcznia 2Uló r.
Siedziba

sądu:

Data:
Numer rejestru:

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

XIV Wydział

8 luty 2008 r.

0000298599

od27 sĘcznia 2016 r.
Siedziba

sądu:

Data:
Numer rejestru:

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
Gospodarcry Krajowego Rejestru Sądowego
27 stycznia20l6 r.
0000598476

XIV Wydział

QubicGanes S.A. (dawniej QubicGames Sp. z o.o.)
'Wprowadzenie
do sprawo zilania finansowego
(wszastkie darre liczbowe przedstawiono w złoĘch)

1.

4

Podstawowy przedmiot i czas działalnościSpółki

Przedmiotem działalnościSpółki zgodnie

Z

umową Spółki jest między innymi:

. Działalnośćzllłiązana Z oprogramowaniem l 62'0I.Zl
. DziałalnoŚć wydawnicza w zakresie gier komputerowych l58.2l.Zl
. Działalnośćwydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 158.29.Zl

. Sprzedaż hurtowa pozostałych aĘkułów uańku domowego /46.49.Zl

' Sprzedż detalicnta gier

i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach l47.65.Z/
. Działalnośćzslt iryana z doradzary em w zakresie informatyki / 62.02.Zl
'Pozostała działalnośćusługowa w zakresie technologii informatycmych i komputerowych 162.09.zl
'Przetwarzartie danych' zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalnoŚć 163.ll.Zl
. Działalnośćportali internetowych / 63.l2.Zl

'Pozostała działalnośćusfugowa w zakresie informacji, gdzie ndziej niesklasyfikowana 163.99'Zl
' Sprzedaż detalicma prowadzona pruez domy sprzedaĘ wysyłkowej lub internet l47 .9l.Zl
' Sprzedaż hurtowa komputerów, wządzeńperyferyjnych i oprogramowania 146.5l.2l

' Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicmego i telekomunikacyjnego oraz częścido niego 146.52.z/
' Sprzedaż detaliczra komputerów, wządzenperyferyjnych i oprogramowania prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepacU 47 .41.2/
' Sprzedaż detaliczrra sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach l47 '42'zl
' Sprzedaż deta|icnta pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach l47.78.Zl
' Pozostała sprzedaż detalicmaprowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami /47.99.Zl
. Wydawanie ksiązek /58'll.zl
. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków /58.l4.Zl
. Pozostała działatność,wydawnicza l58.l9.z l
'DziałalnoŚó zllliązana z produkcją filmów, nagrańwideo i programów telewi4{nych /59.ll.z/
' DziałalnośćposĘrodukcyj na zlxłiąz,ana z fimatni, nagraniami wideo i programami telewiryjnymi /59.l2.Zl
' Działalnośćmłiązana z dysĘbucją filmów, nagrań wideo i programów telewiryjnych /59.l3 .Zl
. Kupno isprzedażnieruchomościna własny rachunek /68.10.Z/

'Wynajem izarządzanie nieruchomościami własnyni lub dzierżawionymi 168.20.z/
. Pozostałe badania ianalizy techniczre /7l.20.Bl
'Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicarych [72.l9.Zl
. Działalnośćw zakresie specjalisĘczrego projektowania l'74.l0.Z/

.Działalnośćzllłiązanaztłumaczeniatrli/74.30'zlB16

. Wynajem idzierŻawamaszyn iwządzeńbiurowych, włączając komputery l77.33'Z/
'Dzierżawa własnościintelektualnej i podobnych produktów, zwyłączeniem prac chronionych prawem
autorskim 177.40.2/
. Działalnośćorganizacji profesjonalnych l94.l2.Z/
. Pozostała działalnośćusługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 196.09.Z/

Spółka zostałautworzona na czas nieokreślony.

1.
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okres objęty sprawozdaniem
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 Ęcznia 2015 r. do
31 grudnia 2015 r., natomiast dane porównawcze obejmują okres od I sĘcznia2014 r' do
31grudnia2014r.

QubicGames S.A. (dawniej QubicGames Sp. z o.o.)
Wprowadzenie do sp raw ozdania finansowego
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

1.6

Zatrożenie konty

n

uacj i działalnościgosp odarczej

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniukonĘnuowania działalności

gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na
działalności.

2.

zagrożenie kontynuowania przez Sp łkę

Znaczące zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

2. I

Podstawa

sp

orzqdzenia sprawozdania Jinans owego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z prakĘką stosowaną przez jednostki
działające w Polsce, w oparciu o zasaĘ rachunkowości wynikając e z przepis w ustawy z dnia
29 września1994 r. o rachunkowości (Dz. IJ. z 2013 r. nr 47 poz' 330 z p źniejszymi
zmianami) i wydanymi najej podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte przez Sp łkę zasady rachunkowości stosowane byb w spos b ciągły i są one zgodne
z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotorym za wyjątkiem
sposobu prezentacji zobowiąza wobec udziałowc w sp łki, kt re od obecnego sprawozdania
prezentowane są jako zobowiązania do jednostek niepowiązanych.

2.2

Prrychody i koszty
Prąychody i koszty są rozpozrawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach kt rych
doĘczą,nieza|eżnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Sp łka prowadzi ewidencję koszt w w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysk w
i strat w wariancie por wnawcrym.
Przychody ze sprzedłży

Przychody ze sprzedaĘ produkt w, towar w i materiał w ujmuje się w rachunku zysk w i
strat, gdy znaczące ryZyko i korzyściwynikające z praw własnoścido produkt w, towar w i
materiał w przekazano nabywcy.

2.3

Wartości niematerialne i prawne

Wartościniematerialne i prawne ujmuje się w księgach wedfug cen ich nabycia lub kosŹ w
poniesionych na ich wytworzenie iumarza metodą liniową w następującym okresie:
Autorskie prawa majątkowe, know_how
Wartośfirmy
Oprogramowanie
Inne

3 - 10 lat
5 lat

odL do 5 lat
odŻ do 5 lat

QubicGames S.A. (dawniej QubicGames sp. z o.o.)
wprowadzenie do sp raw ozdania finansowego
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złoĘch)

2.4

Środki trwałe

Wartoś początkową środkw trwĄch ujmuje się w księgach według cen nabycia lub
koszt w wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amotyzacyjne, a także o odpisy z q4ułu

utraty ich wartości.

Cena nabycia i kosŹ wytworzenia środkw trwĄch obejmuje og ł ich koszt w poniesionych
przez jednostkę za okres budowy , montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia p rzyjęcii do
uffiania, w tym r wnież kosŹ obsługi zobowiąza zaciągniętych w celu ich finansowania i
zvliązane z nimir żmice kursowe, pomniejszony o przychody z tego
brtufu.

wa{o-śpoczątkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytwotzenia środkatrwałego

powiększają koszĘ jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, moderniza ji
lub rekonstrukcji' powodującego, że wartoś uĄrtkowa tego środka po zakoirczeniu ulepszenia
przewyższa posiadaną przy przyjęciu do ułwania wartośćuĄrtkową.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęci
następnym miesiącu po przyjęciu środkatrwałego do używania.

e

amoĘzacji następuje w

Przykładowe stawki amorĘzacyjne są następuj ące:

2.
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IJrządzenia techni cznę i masryny
Środki transportu

20% - 40%

Inne środkitrwałe

20% - 40%

20%

Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub koszt w wytworzenia nie wyższych od ich
cen sprzeduĘ netto na dzieri bilansowy.

Wartoś zapas w ustala się w oparciu

o:

MateriĄ - cenę nabycia, przy czlm rozch d wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze
wyszło'
Towary - cenę nabycia, przy czym rozchld wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze
wyszło.
Wyroby gotowe oraz produĘ w toku produkcji - koszty wytworzenia, kt re obejmują koszty
pozostające w bezpośrednim zwiryku z danym produktem oraz uzasadnioną częśkosŻ w
po

średnio rw iązany ch z

wfi

ot zen iem te go produktu.

Zapasy wyka"rywane są w bilansie w wartościnetto, tj. pomniejszone o wartośodpis w
aktualizujących wynikających z ichwyceny wedfug cen sprzedaĘ netto.

QubicGames S.A. (dawniej QubicGames Sp. z o.o.)
Wprow adzenie do sprawo zdania finansowego
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złoĘch)

2.
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Należności,roszczenia i zobowiqzania, inne niż zaklasylikowane jako aktywa
zo b ow iqzania jinan s owe

i

Należrościwykazuje się w kwocie wymaganej zapłaĘ, z zachowartiem zasady ostrożnej
wyceny. Wartośnależrościaktualizuje się uwzględniając stopieri prawdopodobieristwa ich
zapłaĘ poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, za|iczanego odpowiednio do pozostĄch
kosŹ w operacyjnych lub do kosŹ w finansowych - zależnie od rodzaju należności,kt Ę
doty czy odpis aktualinljący'
Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty.

Należnościi zo owiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzieri dokonania
operacji wedfug średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty
na ten dzieri chyba, że w zgloszenil celnym lub innym wiązącym jednosĘ dokumencie
ustalony został inny kurs.

Na dzieri bilansowy należrościi zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po
obowiązującym na ten dzieri średnim kursie ustalonym dla danej waluĘ przez Narodowy
Bank Polski.

2"7

Rezerwy

n

a zo bowiqzania

Na rezerwy składają się zobowiązania,kt rych termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

2.
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Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysk w i strat obejmuje częśbieĄcą.
Bieżące zobowiązanie z sułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami

podatkowymi.
Na podstawie art' 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości, sp łka odstępiła od ustalania aktyw w i
rezerw z$ułu odroczonego podatku dochod wego na dzie 31 grudnia Ż0I4 r.

2.9

R

żnice kursowe

R żnice kursowe wynikające z wyceny na dzie bilansowy aktyw w i pasyw w wyra:żonych
w walutach obcych z wyjątkiem inwestycji dfugoterminowych oraz powstałe w młiązku z
zapłatą należrościi zobowiąza w walutach obcych' jak r wnież Wzy sprzedaĘ walut,
zalicza się odpowiednio do przychod w lub koszt w finansowych, & W uzasadnionych
prąipądkach - do kosŹu wytworzenia produkt w lub ceny nabycia towar w, a także ceny
nabycia lub kosztu wytworzenia środkw trwĄch, środkw trwĄch w budowie lub wartośći
niematerialnych i prawnych.

Do wyceny pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych, prryjęto następujące kursy:

EUR
USD

Kursy zastosowane dla pozycji
bilansu
31. r2.20r5
31. r2.20r4
4,2615
4,2623
3,901 1
3,507Ż

QubicGames S.A. (dawniej QubicGames sp. z o.o.)
wprow adzenie do sp raw ozdania finansowego
(wszystkie danę liczbowe przedstawiono w złoĘch)

2.
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fnsfiumenty finansowe

2. 10.1 KlasyJikacja instrument

w

finansowych

Instrumenty finansowe ujmowane są oruz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczeg łowych zasad llznawania, metod
wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrument w finansowych. Zasady wyceny
i ujawniania aktyw w finansowych opisane w poniższej nocie nie doĘczą instrument w

Finans w

finansowych wyłączonych

z Rozporządzenia w tym w szczeg lnościudział w i akcji w

i zobowiąza wynikających z um w leasingowych i
ubezpieczeniowych' należnościi zobowiąza z $uła dostaw i usług oraz instrument w
finansowych wyemitowanych przez Sp łkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.

jednostkach podporządkowanych, praw

P o

dział instrument w finan s owych

Aktywa finansowe dzieli się na:
. aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
. poĘczki udzielone i należlościwłasne,
. aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
o aktywa finansowe dostępne do sprzedaĘ.
Zobowiązania

fi nansow

. zob ow iązania

e dzieli się

fi nan sow e pr

na

:

zeznac zone do obrotu,

. pozostałe zobowiązania finansowe.

2. 10.2 Zasady ujmowania i wyceny instrument wJinansowych
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzie zawarcia kontraktu w
cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatk w lub przekazanych w
zamian innych składnik w majątkowych, zaśzobowiązania finansowe w wartościgodziwej
uzyskanej kwoĘ lub wartości otrzymanych innych składnik w majątkowych.Prry ustalaniu
wartościgodziwej na ten dzie lvłzględnia się poniesione przez Sp łkę koszty transakcji.

AkĘwa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku
wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich rozliczenia.

regulowanym

Jakub Piec4tkolan

Jakub Piecrykolan

Prezes Zarzqdu

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiqg rachunkowych

Siedlce, 3I marca 2016

r.

QubicGames S.A. (dawniej QubicGames Sp. z o.o.)
Bilans
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złoĘch)

AKTYWA

Nota

Aktywa trwałe

31.12.2015

r 069 613

31.12.2014
1

089 200

WartoŚci niematerialne i prawne
Ko szty zakonczony ch prac r orw ojowych

4r2 679

s50 239

Autorskie prawa majątkowe
Inne wartościniematerialne i prawne

530 750

396

7

50

4 565

9 490

947 994

956 479

Rzeczowe aktywa trwałe
Srodki trwałe
utządzenia technic znę i maszyny

46 193

środkitransportu

75 426

tzl
Aktywa obrotowe

1

Zapasy
PoĘrodukty i produkty w toku

619

488 484

r 034 7s0

Produkty gotowe

184 492

20 132

ttz

s89

132 721

934

2t8

380 639
3

80 818

t 219 242

761 457

191 s8 I

160 570

NależnoŚci kr tkoterminowe
NalezroŚci od j ednostek pow iązany ch
ztl1tułu dostaw i usług

4.t

inne

NalezroŚci od pozostaĘch j ednostęk

zsułu dostaw i usług
z$ułu podatk w' dotacji,

4.1

ceł, ubezpieczęft społecznych i

4r3

zdrowotnych oraz innych Świadczen
inne

6

l2r

4 361

926

t96 355

167 6t7

38 754
38 754

443

34 t33

4 701

2 558 097

2023418

dochodzone na drodze sądowej

Inwestycje

Kr

kr

tkoterminowe

tkoterminowe aktywa finansowe
Środki pienięzrę i inne aktywa pienięzre

Kr

5.1

tkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA RAZEM

Bilans na|eĘ analizować łącmie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami,
ktore stanowią integralną częśćSprawo zdania finansowego.
10

443

QubicGames S.A. (dawniej QubicGames
Bilans

Sp .

z o.o.)

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złoĘch)

PASYWA

Nota

31.12.2015

31.12.2014

772 000
677 706
(26e e 16)

609 000

Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy
Zy sW (Strata) z lat ubiegĘch

7.1

ZysW(Strata) netto

85 t24

9A 906
(401 046)
13

l

130

9r4

429 990

923 28t
898 I 88

896 504
837 728

25 093

58 776

28t

896 504

tt7 978
5t 639

349 019

I 264

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zob ow iązania d łu goterm in owe
Wobec j edno stek pow iązany ch
Wobec pozost aĘ chj ednostek
kredyty i poĘczki

z$uŁu emisji dfuzrych papier

8.1

8.2

w wartościowych

inne zobow iązania finansowe

923

Zob ow iązania kr tkote rm i n owe
Wobec j ednostek pow iązany ch

zĘĄułu dostaw i usług

9.t

inne

Wobec pozost aĘ chj ednostek
kredyry i poĘczki

8.2

inne zobow iązania finansowe

z$ułu dostaw

34 677

i usług

z Ęrtałupodatk w, ceł, ubezpi eczen i innych świadczen

Rozlic zenia

m

9.1

iędzyo kres owe

Inne r ozliczenia międzyokresowe
- dfugoterminowe
-

kr tkoterminowe

PASYWA RAZEM

Jakub Piecrykolan

I 869

It7 978

349 019

2st 923

347 90s

r23 033

2r8 724

t28 890
25r 923

347 90s

2 5s8 097

20234r8

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiqg rachunkowych

Radomir Wo
Członek Zarzqdu

Siedlce,

3 I

marca 2016

r.

Bilans naleĘ analizować łącnie z dodatkowymi informacjami i objaŚnieniami,

kt re

stanowią integralną częsc Sprawo zdania finansowego.

ll

13 152
32 992

21 002
t0 660

Jakub Piecrykolan

Prezes Zarzqdu

3

1 006

129 181

QubicGames S.A. (dawniej QubicGames Sp. z o.o.)

Rachunekrysk wistrat

(wszystkie dane liczbowę przedstawiono w złotych)

01.01.2015 -

Przychody netto ze sprzedaży i

zr

01.01 .2014 -

31.12.2015

31.12.2014

803 877

823 s79

803 877

823 s79

(260 e73)
(2r 048)
(le0 38s)

(1s8 827)

wnane z nimi

Przychody netto ze sprzedaĘ produkt w
Pr4lchody netto ze sprzedaĘ towar w i materiał w

Koszty działalnościoperacyjnej

ArnoĘzacja
ZuĘcie materiał w i energii
Usfugi obce
Podatki i opłaĘ

(r

Wynagrodzenia

l

806)

(223 s44)
(16 177)

Ubezpieczenia społe c7l.Le i inne świadczenia
Pozostałe kos zty rodzajowe

(8 7e4)

(341 187)
(2 0s3)
(2s7 601)
(

1e 7et)

(37 s24)
6t 4s7)

(20 378)
(808 63 l )

ZysW(Strata) ze sprzed aży

42 420

14 948

Pozost ałe przychody operacyj ne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw w trwaĘch
Dotacje

3t 220

(7

61 516

Inne prqt chody operacyJ ne
92 736

Is7

105

12

25r

169 356

Pozostałe koszty operacyj ne
Inne koszty operacyjne

ZysW (Strata)

z działalnościoperacyj nej

(1s0)

(2)

(ls0)

(2)

135 006

184 302

Przychody finansowe
Odsetki:

224

I 094

Inne

1318

Koszty finansowe
Odsetki

(37 667)

(33 s3s)

- w tym dla jednostek powiqzanych

Inne

ZysW(Strata) brutto
1l

Podatek dochodowy
Pozosta łe o bo w iązkowe zm

n

iej sze

n

ia zy skul zwiększen ia

st

(8 22e)

(e 733)

(4s 8e6)

(43 268)

90 428

t4t 034

(s

(e e04)

3

04)

raty

ZysW(Strata) netto

85 r24

Rachurek zysk w i strat należry analizowaćłącnie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami,

kt

re stanowią integralną częśćsprawozdania finansowego.

t2

13

1 130

QubicGames S.A. (dawniej QubicGames Sp. z o.o.)
Rachunek ryskrÓw i strat
(wszystkię dane liczbowe przedstawiono-w złoĘch)

Nota

01.01 .2015 -

01.01 .2014 -

31.12.2015

1
Jakub Piecrykolan

Prezes Zarzqdu

Jakub Pieczykolan
Os oba odpowiedzialna za prowadzenie

ksiqg rachunkowych
Radomir W i
Członek Zarzqdu

Siedlce, 3I marca 2016 r.

Rachunek zysk w i strat należy ana|izowaćłącnie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami,
kt re stanowią integralną częśsprawozdania finansowego.

l3

31.12,2014

QubicGames S.A. (dawniej QubicGames Sp. z o.o.)
Dodatkowe informacje i objaśnienia
(wszystkie danę liczbowe przedstawiono w złoĘch)

1.

WartoŚci niematerialne i prawne
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych
Koszty
zakoriczonych
prac
rozwojowych

Autorskie Inne wartości
prawa niematerialne

majątkowe

i prawne

Razem

630 000

46 135

I 287 512

200 000

I 366

201 366

830 000

47 501

8)

(233 2s0)

(36 64s)

(137 s60)

(66 000)

Wartośćbrutto
8.O.01.01.2015

6r I 377

Zwiększenia
Zmniejszenia

ts.2.3 1.12.2015

61 1 377

l

488 878

Umorzenie

B.O.01.0r.2015
Zwiększenia
Zmniejszenia

8.2.3 1.12.2015

(61

(1e8

13

6e8)

zer)

(331 033)
(20e 8s r )

(zee 2s0)

(42 e36)

(s40 884)

396 7 s0
530 7s0

9 490

4 565

956 479
947 994

(6

Wartośćnetto
B.O.01.01.2015
B.2.31.12.2015

sso 239
412 679

Koszty zakoilczonych prac ronvojowych byb amoĄlzowane w roku 2015
stawką 22,5yo.

t4

QubicGames s.A. (dawniej QubicGames sp. z o.o.)
Dodatkowe informacje i objaśnienia
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złoĘch)

2.
2.

I

Rzeczowe aktywa trwałe
Zmiana stunu środkw trwałych

Urządzenia
techni czne i

maszyny

Środki Inne środki
transportu
trwałe

Razem

Wartośćbrutto

B.O.0l.0t.20ls
Zwiększenia

169 482

85 815

3ss 297
40 020

209 502

185 815

395 3t7

(t4e 3s0)
(r3 ese)

(73 226)

I

40 020

Zmniejszenia

8.2.31.12.2015
Umorzenie

B.O.01.0t.201s
Zwięks zenia
Zmniejszenia

8.2.31.12.2015

(163

30e)

(37 t63)

(l

10 38e)

-

(222 57 6)
(s

l

122)

(273 6e8)

Wartośćnetto
B.O.01.01.2015
B.Z"

2.3

3

1.12.2015

20 132
46 t93

ttz

589

75 426

Środki trwałe nieamortyzowane

Nie doĘcry

15

132 721

rzt

619

QubicGames S.A. (dawniej QubicGames Sp. z o.o.)
Dodatkowe informacje i objaśnienia
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

3.

Zapasy
Zapasy wykazane zostaĘ w bilansię w wartości nętto.
W pierwszym roku od wprowadzenia produktu społka rozpozrraje

50%o podatkowych kosŻ w
produkcji.
Pozostałe 50%o r ozliczane j est w roku:
- drugim (24Yo) oraz
- trzecim (16%o) oraz
- czlntartym (10%) od wprowadzenia produktu.
Stosowany model został opracowany na podstawie danych historycmych. Weryfikacja modelu
została przeprowadzona na podstawie przychod w ze sprzedażry szerokiej gamy produkt w
wprowadzonych na rynek.

4.

Należnościkrritkoterminowe

4. I Struktura wiekowa należłościkr tkoterminowych
jednostek

o

z tytułu dostaw i usług od pozostaĘch

3\.12.2015

okresie spłaty:

Do

12 miesięcy

191

s81

I

tet

58;

rco s7;

464

r83
602)

433 t72
(272 602)

Powyzej 12 miesięcy

Stan naleznościbrutto

odpis

aktua|izuj ący wartośćnależności
Stan naleznościnetto

31.12.2014

(272

60 570

191 58 I

160 570

Jednostki

Pozostałe

powiązane

jednostki

4. 2 odpisy aktualizujqce wartość należnościkr tkoterminowych

B.O.01.01.2015

(272 602)

ZwięksZenia
Rozwią4anie

B.Z.
3.

3 1.

12.2015

Inwestycje

kr

(272 60Ż)

tkoterminowe

31.12.2015

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach

6. I

Kr

31.12.2014

38 754
38 754

443
443

tkoterminowe roz|iczenia międryokresowe (czynne)
31.12.2015

[Jbezpie czenia

4 133

Pozostałe

31.12.2014
4 701

30 000

34 133

4

70t

6.2 Kr tkoterminowe rozliczenia międryokresowe (bierne)
31.12.2015
Przycho dy

pr

zyszĘch

okre

s w (r ozliczenie

t84 549

dotacj i)

Pozostałe

l6

31.12.2014
246 065

67 374

101 840

25r 923

347 905

QubicGames S.A. (dawniej QubicGames Sp. z o.o.)
Dodatkowe informacje i objaśnienia
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

7.
7.

1

Kapitał własny
Struktura własnościkapitału zakładowego

Udziałowiec / Akcjonariusz

Ilośćudział w

Jakub Pieczykolan
Krzysztof Szczawinski
Cezary Pietrasik

ERNE Venture
Łukasz Rosiriski
Razem

7.2

Wartość
nominalna
udział w

Udzia\

a/o

780

390 000

50,52yo

203
203

101 500

13,r50/o

326

163 000

101 s00

13,r5yo

2l,llyo

32

16 000

2,070/0

r 544

]7Ż 000

100,00%

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Zarząd Sp łki proponuje następujący Spos b podziałuzysku zarokobrotowy 2OI5:
Zysk zostani ę przęZnaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

7.3

Zmiana kapitał w zapasowych i rezerwowych
Kapitał
zapasowy

B,O.01.01.20t5

8.

8. I

Kapitał
rezerwowy

90 906

Zwtększenia
Zmniejszenra

586 800

B.Z. 31.12.2015

677 706

Zob ow iązania d łu g ote rm in ow e
Struktura wiekowa zobowiqza długoterminowych wobec jednostek powiqzanych
31.12.2015

Przypadajqce do spłaQ:

powyzej I roku do 3 lat

powyżej3do5lat
powyżej 5 lat

Prrypadajqce do spłaty:
do 1 roku (ujęte jako zobowiązania krotkotęrminowe)

8.2

Struktura wiekowa zobowiqza długoterminowych wobec pozostałych jednostek

Z tytułu emisji
Kredyty i
poży czki
Prrypadajqce do spłaty:
powyzej I roku do 3 lat

powyżej3do5lat

dłużnych

papier w
wa

rtościowych

rnne

finansowe

883 188

ls

rnne (z tytułu

zobowiązania

leasingu
finansowego)

Razem

Ż5 093

908 281

000

15 000

powyzej 5 lat
898 r88

25 093

923 28t

Prrypadajqce do spłaty:
do I roku
uj ęte

3t 662

5L 639
j ako zobow iqzania lłotkoterminow e

t7

83 301

QubicGarnes S.A. (dawniej QubicGames Sp. z o.o.)
Dodatkowe informacje i objaŚnienia
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w zło5lch)

9.
9. 1

Zobowiązania kr tkoterminowe
Zobowiązaniakr tkoterminowe wobec pozostaĘch jednostek z tytułu dostaw i usług w kwocie 2l,002
złowch są wymagalne do 12 miesięcy od dnia bilansowego.

9.2

Łączna kwota zobowiąza zabezpieczonych na majątku społki wynosi 59.770 zł i dotyczy zobowiazaft
z tytułu leasingu średk w transportu. Kwota ta jest wykazana jako inne zobowiania finansowe i
podzielona na częśćdługo i kr tkoterminową.

Struktura przychodrlw ze sprzedlaĘ

10.

01.01.2015 31.12.2015

01.01.2014 31.12.2014

Kraj

400 000

Eksport

403 877

803 877

390 000
433 s79
823 579

01.01.2015 31.12.2015

01.01.2014 31.12.2014

(5 304)

(e e04)

(5 304)

(e e04)

Strukturą terytorialna

Przychody ze sprzedaży produktriw

Przychody ze sprzedaży towar w i materiałriw
Kraj
Eksport

11.

Podatek dochodowy od os b prawnych

11. I

Struktura podatku dochodowego od os

b

prownych

Podatek dochodowy bieżący
Podatek dochodowy u Źrodła
Zmtana stanu odroczonego podatku dochodowego

11.

2

Wyliczenie podatku dochodowego od os b prawnych

Społkaw okresie od

il

l stycznia}}l5

do 31 grudnia2}l5 nie płaciłazaliczkowo podatku
01.01.2015 31.12.2015

01.01.2014 31.12.2014

Zyskl(Strata) brutto

90 428

I4t 034

Wydatki nie stanowiące kosztow uzyskania przychodu
odpis aktualizujący na nalezroŚci
ZmianawartoŚctrozltczet'rmiędzyokresowychbiernych
Pozostałe rożnice
Razem

36 IT4

Ż5 73l

2s 146
6t 260

r42 598
t68 329

Podatkowe koszty produkcji, netto
Pozostałę
Razem

(36s 306)

(304 70s)

(4s2 280)

(30 174)
(610 87e)

Dochod do opodatkowania

(300 sez)

(301

Kwoty, ktore zmniej s zają podstawę opodatkowillia
(86

Podatek dochodowy

18

e7 4)

s

l6)

QubicGames S.A. (dawniej QubicGames Sp. z o.o.)

Dodatkowe informacje i objaśnienia
(wszystkie dme liczbowe pmdstawiono w złotych)

12.

Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym
Nie dotyczy

13.

Zllarzenia doĘczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego
Nie dotycry

14.

Zatrudnienie
Przeciętny stan zatrudnięnia w roku obrotowy

Kobiety MężczyŹri

Razem

Pracownicy

.
15.

l stycznia 20 t 5 do 3 l grudnia 2015 Sp łka wsp Ęracowała w spos b stały
lub okresowy z 19 osobami (w 2014 z
osobami)
W okresie od

l

Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla os b wchodzących w
skład organ w zarządzających i nadzorujących
Wynagrodzenia członk w Zuządu wyniosły od l stycznia do 3l grudnia 2O|5 łącznie 20,9 tys zł (w
roku 2014 wynagrodzenie członkÓw Zarząd wynosiło 20,l tys)' W latach 2014 oraz2013 sp łka nie
posiadała Rady Nadzorczej.

16.
17-

Poniesione w ostatnim roku i planowane nakładv na niefinansowe aktywa trwałe.
Poniesione nakłady są r wne zwiększeniom tych aktyw w.
Planowane nakłady są porÓwnywalne do poniesionych.

Transakcje z jednostkami powiązanymi (w rozumieniu ustawy o rachunkowoŚci)
Nie dotyczy

18.

Wvnagrodzeniebiegłegorewidenta

19.

Informacja o istotnych zdarzeniach po dniu bilansowym

Wynagordzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finasowego wyriosło l0 tys. zł'
Wynagordzenie biegłego rewidenta za inne usługi poŚwiadczające wyniosło 3
Ęs. zł.

W dniu 27 stycmia2016r. Sp łkazakorlcryłaproces przekształceniaizostałazarejestrowanaznową
formą prawnąjako sp łka akcyjna w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000598476.
Sp łka jest w trakcie procesu prrygotowywania emisji swoich akcji na rynek NewConnect.

20.
2l.
22.
23.
24.

Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Nie dotycry
Zobowiązania warunkowe
Nie dotycry
Transakcje przeprowadzane na zasadach nierynkowych
Nie dotyczy
Ustanowione przez Sp łkę zabezpieczenia majątkowe

Sp łka wystawiła węksel zllłiązany z umową leasingu Środk w transportu'

DziałalnoŚćzaniechana
Nie dotycry

t9

QubicGames S.A. (dawniej QubicGames Sp. z o.o.)
Dodatkowe informacje i objaśnienia
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

25.

Łączenie się sp łek

26.

Kontynuacj a działalności

Nie dotyczy

W opinii Zarządu kontynuacja działalnościsp łki nie j est zagroŻona.

2-u

/
Jakub Pieczykolan
Prezes Zarzqdu

Jakub Piecrykolan
Os oba odpowiedzialna za prow adzenie
ksiqs rącłtunkowych

Radomir Wozri
Członek

Siedłce,3] marca 20]6 r.

20

