RAPORT KWARTALNY
PUNCH PUNK S.A.
II KWARTAŁ 2021 ROKU

Raport sporządzony został przez spółkę PUNCH PUNK S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej również:
Spółka, Emitent), zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2021 roku)
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”.

Łódź, dnia 16 sierpnia 2021 roku

Punch Punk Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2021 r.

Podstawowe dane o Emitencie:

Firma:

PUNCH PUNK S.A.

Forma prawna:

Spółka Akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Łódź

Adres:

Al. Tadeusza Kościuszki 80/82 lok 301

Telefon:

+48 514 340 927

Adres poczty elektronicznej:

krzysiek@punch-punk.com

Adres strony internetowej:

www. punch-punk.com

NIP:

6891231996

REGON:

180747966

KRS:

0000821012

Zarząd Emitenta
Imię i nazwisko

Stanowisko

Krzysztof Grudziński

Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza Emitenta
Imię i nazwisko

Stanowisko

Bartosz Częścik

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Martyna Witczak

Członek Rady Nadzorczej

Adrian Pawłowski

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Niesyto

Członek Rady Nadzorczej

Witold Janiszewski

Członek Rady Nadzorczej

Opis działalności Emitenta
Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie
Kodeksu Spółek Handlowych. Poprzednik prawny Emitenta został zawiązany aktem
notarialnym z dnia 18.03.2011 roku (Repertorium A 2088/2011) pod firmą AF Concept spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy Emitenta w chwili utworzenia wynosił
5.000,00 zł i dzielił się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy.
Poprzednik prawny Emitenta tj. AF Concept sp. z o.o. został wpisany do Krajowego Rejestru
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Sądowego pod numerem KRS 0000391461 w dniu 15.07.2011 roku na podstawie postanowienia
Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Dnia
4.07.2017 roku w KRS zarejestrowana została zmiana nazwy Spółki z firmy AF Concept sp. z o.o.
na firmę Punch Punk sp. z o.o. Przekształcenie Punch Punk Sp. z o.o. w Punch Punk Spółka
Akcyjna nastąpiło na zasadzie art. 562 §1 i 563 KSH Uchwałą w przedmiocie przekształcenia
spółki Punch Punk Sp. z o.o. w Punch Punk S.A., podjętą dnia 30 października 2019 r. przez
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Punch Punk Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (akt notarialny Repertorium A Nr 2586/2019). Po przekształceniu, Punch
Punk Spółka Akcyjna została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS postanowieniem Sądu
Rejonowego Dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy KRS z
dnia 24.12.2019 r. pod numerem 0000821012. Kapitał zakładowy Emitenta po przekształceniu
w spółkę akcyjną wynosił 516. 050,00 (pięćset szesnaście tysięcy pięćdziesiąt) zł i dzielił się na
5.160.500 (pięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości
nominalnej 0,10 zł każda.
Punch Punk S.A. prowadzi działalność w zakresie tworzenia własnych gier wideo oraz zajmuje
się produkcjami na zlecenie (ang. work for hire). Zamiarem Emitenta jest stworzenie bogatego
portfolia produktowego, dlatego w tym celu Spółka tworzy między innymi gry przygodowe (ang.
adventure), gry pierwszoosobowe (ang. FPP First Person Perspective ), czy gry narracyjne (ang.
story driven) na wszystkie popularne wśród graczy platformy, tj. PC, PS4, Xbox, Nintendo
Switch, czy PS VR. Częścią strategii Emitenta jest tworzenie gier o unikalnej warstwie wizualnej,
bogatej historii oraz rozwój portfolio pod kątem tworzenie gier Virtual Reality (VR – wirtualna
rzeczywistość). Studio w ciągu ostatnich lat pozyskało finansowanie w ramach programów
„Kreatywna Europa” i „GameINN” (“Inteligentny rozwój”) na prowadzoną działalność
produkcyjną i rozwojową. Punch Punk S.A. to studio tworzące gry niezależne. W stosowanym
przez Studio modelu działalności nie występują mikropłatności, które gracz musi ponieść w celu
poprawy jakości rozgrywki. Spółka, jako niezależny producent, tworzy gry oryginalnej oprawie
wizualnej połączonej z silną narracją i filmowym stylem opowiadania, dlatego często zaprasza
do współpracy znane osobistości - twórców muzyki oraz literatury np. Nergala (przy grze
„Apocalipsis: Harry at the End of the World”), Agima (przy grze „Apocalipsis: Harry at the End of
the World” i “This is the Zodiac Speaking”), czy Łukasza Orbitowskiego (przy grze „This is the
Zodiac Speaking” i “AIDA”). W ramach dalszego rozwoju Studia Emitent nawiązał w 2018 roku
współpracę z autorem komiksu „Batman” i laureatem komiksowego Oscara Brianem Azarello.
Celem Emitenta jest tworzenie gier o istotnym potencjale sprzedażowym. Strategia Emitenta
opiera się na rozwoju prowadzonego obecnie modelu biznesowego, obejmującego tworzenie
gier własnych oraz wykonywania produkcji na zlecenie. Spółka zamierza dalej kontynuować
oraz zwiększać zaangażowanie we współpracę z dużymi podmiotami zewnętrznymi (tj.:
PlayWay, Ultimate Games, Movie Games, Manager Games), poprzez rozbudowę działu work for
hire specjalizującego się w portowaniu gier do wirtualnej rzeczywistości oraz produkcji
symulatorów. W obszarze produkcji własnych Spółka zamierza skupić się na rozbudowie działu
wydawniczego operującego na platformach wirtualnej rzeczywistości, celem samodzielnego
wydawania tytułów VR. Emitent koncentrować będzie działania w obszarze pozyskiwania i
tworzenia gier na platformy wirtualnej rzeczywistości, głównie na platformę Play Station VR,
która obecnie charakteryzuje się niewielką konkurencją, przy dużej ilości posiadanych
headsetów (zestawów umożliwiających rozgrywkę). Emitent angażuje się w działania
rozwijające wewnętrzne technologie i know-how, tj. budowanie backkatalogu opartego na bazie
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produkcji

na

zlecenie,

oraz

tworzenie

mechanik

gier

w

trybie

kilku

graczy.

Punch Punk zamierza zwiększać potencjał wydawniczy tytułów Indie oraz zleceń work for hire,
poprzez rozwój studia deweloperskiego oraz kontynuację polityki opartej na pozyskiwaniu
znanych IP i opieraniu tytułów o znane popkulturowe motywy, celem lepszej promocji
produktów i budowania jakości premium w obszarze wydawanych produktów.
I.

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Rachunek zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie

A

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,

Od
01.04.2021
do
30.06.2021

Od
01.04.2020
do
30.06.2020

Od
01.01.2021
do
30.06.2021

Od
01.01.2020
do
30.06.2020

143 944,44

205 704,28

364 280,72

852 943,75

104 027,33

66 352,10

271 459,62

211 158,27

39 917,11

139 352,18

92 821,10

641 785,48

190 778,99

267 008,89

484 943,27

875 562,54

1 828,56

1 796,93

3 657,12

2 101,76

659,79

2 695,94

7 612,99

7 660,59

83 671,93

31 253,27

193 474,08

386 966,58

2 392,50

13 061,80

2 626,69

13 061,80

96 590,50

211 753,51

263 064,33

451 776,80

5 635,71

6 447,44

14 317,26

13 923,01

190,80

72,00

w tym: od jednostek powiązanych

B.

I.

Przychody netto ze sprzedaży produktów

II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
zmniejszenie - wartość ujemna)

III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Koszty działalności operacyjnej
I.

Amortyzacja

II.

Zużycie materiałów i energii

III.

Usługi obce

IV.

Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy

V.

Wynagrodzenia

VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C.

Wynik ze sprzedaży (A-B)

D.

Pozostałe przychody operacyjne

E.

I.

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II.

Dotacje

III.

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

IV.

Inne przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne
I.

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II.

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III.

Inne koszty operacyjne

F.

Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)

G.

Przychody finansowe
I.

-46 834,55

-61 304,61

-120 662,55

-22 618,79

0,24

1,46

0,90

1,70

0,24

1,46

0,90

1,70

0,01

0,62

1 175,64

183,59

0,01

0,62

1 175,64

183,59

-46 834,32

-61 303,77

-121 837,29

-22 800,68

0,00

0,00

0,00

0,00

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
a) od jednostek powiązanych, w tym:
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- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
b) od jednostek pozostałych, w tym:
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II.

Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych

III.

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych

H.

IV.

Aktualizacja wartości inwestycji

V.

Inne

Koszty finansowe
I.

120,16

Odsetki, w tym:

78,29

0,17

368,89

116,39

246,85

0,00

- dla jednostek powiązanych
II.

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych

III.

Aktualizacja wartości inwestycji

IV.

Inne

I.

Wynik brutto (I+/-J)

J.

Podatek dochodowy

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

L.

Wynik netto (K-L-M)

119,99

78,29

122,04

116,39

-46 954,48

-61 382,06

-122 206,18

-22 917,07

-46 954,48

-61 382,06

-122 206,18

-22 917,07

Bilans
Wyszczególnienie

AKTYWA
A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jendostek
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
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki

Stan na
30.06.2021

863 151,45
840 155,22

Stan na
30.06.2020

16 568,28

840 155,22
22 996,23
22 996,23

16 568,28
16 568,28

22 996,23

16 568,28
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4.
V.
1.
2.

- inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
Inne inwestycje Długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe
Wyszczególnienie

B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
3. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych
świadczeń
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE
AKTYWA RAZEM:

Wyszczególnienie

Stan na
30.06.2021

Stan na
30.06.2020

4 291 003,26
3 759 785,66

5 386 252,63
3 114 385,76

2 354 693,77
1 405 091,89

3 114 385,76

169 519,68

607 057,66

169 519,68
16049,62
16049,62

607 057,66
469208,45
469208,45

59 095,55

49 516,41

94 374,51

88 332,80

310119,54
310119,54

1289509,97
1289509,97

310119,54
310119,54

1289509,97
1289509,97

51578,38

375299,24

5 154 154,71

5 402 820,91

Stan na

Stan na
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30.06.2021

PASYWA
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
- na udziały (akcje) własne
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowa
- krótkoterminowa
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
3. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
PASYWA RAZEM:

30.06.2020

4 365 564,93
556 050,00
4 236 715,09

5 073 082,45
516 050,00
3 356 430,10

1 497 551,59

-304 993,98
-122 206,18

-274 032,17
-22 917,07

788 589,78

329 738,46

344 689,78

321 405,13

344 689,78

321 405,13
160 880,00

64 237,15
64 237,15

17 551,16
17 551,16

203 715,45
66 129,99
10 607,19

132 290,97
104,00
10 579,00

443 900,00
443 900,00
443 900,00
443 900,00
0,00
5 154 154,71

8 333,33
0,00
8 333,33
0,00
8 333,33
5 402 820,91

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)
Wyszczególnienie

Od
01.04.2021

Od
01.04.2020

Od
01.01.2021

Od
01.01.2020
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do
30.06.2021

do
30.06.2020

do
30.06.2021

do
30.06.2020

I.

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ
Zysk (strata) netto

-46 954,48

-61 382,06

-22 917,07

II.

Korekty razem

213 027,57

-350
590,64
1 796,93

-122
206,18
201 248,39

A.

III.
B.
I.

3 657,12

-541
765,06
2 101,76

-102
821,10
365 564,23

-641
785,48
39 220,23

-23 529,01

-139
352,18
-236
896,21
28 326,73

-15 000,22

67 331,01

-40 671,00

-4 465,91

-50 617,64

-8 632,58

1.

Amortyzacja

2.

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3.

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

4.

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

5.
6.

Zmiana stanu
rezerw
Zmiana stanu zapasów

-49 917,11

7.

Zmiana stanu należności

325 316,13

8.
9.

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

10.

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
INWESTYCYJNEJ
Wpływy
1.
2.
3.

1 828,56

466,00
166 073,09

-411
972,70

79 042,21

-564
682,13

0,00

0,00

0,00

0,00

330 254,85

15 317,08

643 448,28

15 317,08

330 254,85

15 317,08

643 448,28

15 317,08

-330 254,85

-15 317,08

-643
448,28

-15 317,08

0,00

1 708
431,51
1 658
431,51
50 000,00

0,00

1 708
431,51
1 658
431,51
50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
-zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki

4.
II.

- inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki
1.
2.
3.

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe

4.
III.
C.
I.

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
FINANSOWEJ
Wpływy

3.

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
instrumentów kapitałowych
Kredyty i
pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych

4.

Inne wpływy finansowe

1.
2.

II.

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

Wydatki
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III.

1.

Nabycie udziałów (akcji) własnych

2.

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włascicieli

3.
4.

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału
zysku
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

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

D.

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)

E.

BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM

50 000,00

0,00
-164 181,76

50 000,00

1 658
431,51
1 231
141,73

0,00
-564
406,07

1 658
431,51
1 078
432,30

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F.

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

474 301,30

58 368,24

G.

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM

310 119,54

1 289
509,97

874 525,61 211 077,67
310 119,54

1 289
509,97

ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
Wyszczególnienie

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach
1. Kapitał podstawowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału podstawowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- wydania udziałów (emisji akcji)
- inne
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia udziałów (akcji)
- inne
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu
2.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- podziału zysku (ustawowo)
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- inne
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
- inne
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-…
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-…
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-wpłat na emisję akcji

Stan na
30.06.2021

Stan na
30.06.2020

4 487 305,11

3 598 447,93

4 487 305,11
556 050,00

3 598 447,93
516 050,00

556 050,00
4 236 715,09

516 050,00
3 356 430,10

4 236 715,09
0,00

3 356 430,10
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 497 551,59
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b) zmniejszenia (z tytułu)
-rejestracja kapitału
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-…
b) zmniejszenia (z tytułu)
-…
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-…
b) zmniejszenia (z tytułu)
-rozliczenie z zysku
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

II.

0,00
-246 496,93

1 497 551,59
-424 644,67

246 496,93

424 644,67

246 496,93
58 497,05
58 497,05

424 644,67

304 993,98
-304 993,98
-122 206,18

150 612,50
150 612,50
274 032,17
-274 032,17
-22 917,07

122 206,18

22 917,07

4 365 564,93

5 073 082,45

INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM
INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Niniejszy raport kwartalny PUNCH PUNK S.A. za okres od 01.04.2021 r. – 30.06.2021 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”.
Sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. oraz dane
porównawcze za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. zostało sporządzone w oparciu
o zasady rachunkowości wynikające z przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o Rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz.217 z późniejszymi zmianami).
Poniżej omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).
Środki trwałe w ciągu roku wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem dokonywanych
odpisów amortyzacyjnych. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową począwszy od
następnego miesiąca po przyjęciu środków trwałych do używania przy zastosowaniu okresu
ekonomicznej użyteczności. Amortyzacja niskocennych środków trwałych o wartości nie
przekraczającej 3.500,00 zł dokonywana jest jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.
Środki trwałe niewielkiej wartości mogą być odnoszone w koszty Spółki bezpośrednio po
oddaniu ich do używania. W przypadku zmiany technologii, wycofania z używania lub innych
przyczyn powodujących trwałą utratę wartości, dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów
operacyjnych, odpisów aktualizujących wartość środka trwałego. Wartości niematerialne i
prawne podlegają umarzaniu i amortyzowaniu metodą liniową przy zastosowaniu okresu
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ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne o wartości mniejszej niż 3.500,00 zł
są umarzane jednorazowo w miesiącu nabycia lub rozpoczęcia pobierania korzyści z
wykorzystywania tych praw. W innych kwestiach dotyczących wyceny, o ile to możliwe Spółka
stosuje zasady określone dla środków trwałych.
Wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości zaliczane do inwestycji w ciągu roku oraz
na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem dokonywanych odpisów
amortyzacyjnych. Pozostałe inwestycje długoterminowe wyceniane są według ceny rynkowej,
inwestycje krótkoterminowe według ceny rynkowej lub wartości godziwej. Krajowe środki
pieniężne i kredyty bankowe wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.
Środki pieniężne i kredyty w walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych w
wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według kursu zakupu lub sprzedaży
ustalonego dla danej waluty przez bank dewizowy, z którego usług Spółka korzystała.
Znajdujące się w kasie środki pieniężne są uzgadniane w drodze spisu z natury na ostatni dzień
każdego roku obrotowego, natomiast zgromadzone na rachunkach bankowych w drodze
uzyskania od banków potwierdzenia ich stanu. Ewentualne różnice są wyjaśniane i rozliczane w
księgach roku, za który sporządza się bilans. Stan produkcji w toku wyceniana jest wg kosztu jej
wytworzenia uwzględniając art. 28 ust.3 Ustawy o Rachunkowości, czyli koszt wytworzenia
produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz
uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Należności i
zobowiązania wyceniane są w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na
koniec roku obrotowego zobowiązania podlegają powiększeniu o naliczone i niezapłacone
odsetki. Należności są wyceniane zgodnie z zasadą ostrożności z uwzględnieniem odpisów
aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń
międzyokresowych kosztów kiedy dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych (art.39
ust. 3 ustawy o rachunkowości). Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują te
wydatki, które zostały już przez jednostkę poniesione, ale są uznane za koszt w przyszłym
okresie rozliczeniowym, ponieważ dopiero wtedy Jednostka uzyska z nich korzyści
ekonomiczne. Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów kiedy
dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych (art.39 ust. 3 ustawy o rachunkowości).
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują te wydatki, które zostały już przez
jednostkę poniesione, ale są uznane za koszt w przyszłym okresie rozliczeniowym, ponieważ
dopiero wtedy Jednostka uzyska z nich korzyści ekonomiczne.
Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów kiedy dotyczą one
przyszłych okresów sprawozdawczych (art.39 ust. 3 ustawy o rachunkowości). Czynne
rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują te wydatki, które zostały już przez jednostkę
poniesione, ale są uznane za koszt w przyszłym okresie rozliczeniowym, ponieważ dopiero
wtedy Jednostka uzyska z nich korzyści ekonomiczne. Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń
międzyokresowych kosztów kiedy dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych (art.39
ust. 3 ustawy o rachunkowości). Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują te
wydatki, które zostały już przez jednostkę poniesione, ale są uznane za koszt w przyszłym
okresie rozliczeniowym, ponieważ dopiero wtedy Jednostka uzyska z nich korzyści
ekonomiczne.
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III.

KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE
WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I
WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

W II kwartale 2021 r. Emitent koncentrował się nad pracami nad swoimi nowymi grami „Aida”
oraz „Moonshine VR”.
Ponadto w celu dywersyfikacji źródeł przychodów oraz wzmocnienia pozycji finansowej Spółki
prowadzone, równolegle prace nad produkcjami na zlecenie, w tym „Eggs VR”, „Godzilla VR”,
„Barn Finders VR”, „Yacht Mechanic Simulator”, „Fishing Adventure VR”, Drug Dealer VR”.
Wskazać należy, że Emitent wygenerował w II kwartale 2021 r. przychody w wysokości
143.944,44 zł, oznacza to spadek w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2020. Spółka
zamknęła II kwartał 2021 r. ze stratą w wysokości 46.954,48, co spowodowane jest faktem, że
Spółka nie wydała żadnej nowej gry w II kwartale 2021 roku, ponosiła natomiast koszty
związane z produkcją nowych tytułów.

IV.

STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH
PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH
W RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2021.
V.

OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ
HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

I

INWESTYCJI

EMITENTA

ORAZ

W II kwartale 2021 r. realizacja działań i inwestycji przebiegała zgodnie z przyjętym
harmonogramem, m.in. realizował pracę nad Moonshine VR,, „Drug Dealer VR”, „Yacht Mechanic
Simulator”, „Godzilla VR”,„Eggs VR”,„Bicycle Mechanic Simulator”. Emitent nie ukończył gry
„Fishing Adventure VR” w II kwartale 2021 r.
VI.

INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ
INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Emitent na mocy umowy z dnia 16 września 2020 r. otrzymał dofinansowanie z programu NCBR
(Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020. Numer umowy POIR.01.02.00-00-0183/20-00. Tytuł projektu
brzmi: ”Opracowanie narzędzia do efektywnego tworzenia unikalnej warstwy artystycznej
oddającej stylistykę komiksową w grach 3D". W myśl umowy dofinansowania, Emitent otrzyma
kwotę dofinansowania do projektu COSMOS (ang.: Comic Stylistic Master Software) w wysokości
do 1.775.706,00 PLN, co stanowi 60% wydatków na prace rozwojowe (całkowity koszt projektu
to 2.959.510,00 PLN). Celem projektu jest sporządzenie rozwojowego narzędzia do tworzenia
unikalnego języka wizualnego w modelu gier 3D odwzorowujące uzyskaną w ramach projektu
stylistykę charakterystyczną dla komiksów (COSMOS). Pierwszym tytułem, dla którego
narzędzie zostanie wykorzystane jest gra „Moonshine” w wersji na PC oraz w wersji na VR.
Narzędzie przyjmie formę oprogramowania zależnego, tj. wtyczki kompatybilnej z silnikiem
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Unity.
VII.

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK
PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ
Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII.

WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH
PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYN ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W
ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKO ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ
Nie dotyczy.

IX.

WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA
NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ
Nie dotyczy.

X.

INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM
AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO
NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Akcjonariusz

Seria
akcji

PLAYWAY S.A.
SZEWCZYK MAREK
TRZEBIŃSKI JAKUB
Pozostali Akcjonariusze
Pozostali Akcjonariusze
RAZEM

XI.

Liczba akcji

Liczba
głosów

Udział
w kapitale
zakładowym
(w proc.)

Udział
w ogólnej
liczbie głosów
(w proc.)

A

597 685

597 685

10,75

10,75

A
A
A
B
A,B

466 500
286 815
3 809 500
400 000
5 560 500

466 500
286 815
3 809 500
400 000
5 560 500

8,39
5,16
68,51
7,19
100

8,39
5,16
68,51
7,19
100

INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W
PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Forma zatrudnienia

Liczba zatrudnionych

Liczba pełnych etatów

Umowa o pracę

10

10

Umowa o dzieło, zlecenie i inne

6

----

Dane na koniec II. Kwartału 2021 r.

Krzysztof Grudziński – Prezes Zarządu
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