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GAMEs oPERAToRs s.A.
skrócone śródroczne jednostkowe spraWożdanie finansowe za l półrocze 2020 roku

{Wszystkie kwoty W tabelach Wyrażone W tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

l. Wybrane dane finansowe

WYBMNE DANE FlNANSOWE

PrzYchody netto z€ sprżedaży prodUktów, towaróW i materiałóW

żVsk (strata) ż dz]ałalnoŚci operacYjnej

EBiTDA*

Zysk (strata) brutto p?ed opodatkowaniem

Zysk (strata) netto

Prżeptywy pieniężne netto ż dżiałalności operacyjnej

Przepływy pieniężn€ netto ż działalności inWestycyjnej

PllFpływy oi.l ,ęlle nello 1d1 dldino.,l ł,u,lsowej

Pru epływy pienjężn€ netto- raz€m

Liczba.kcji
zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (W złlEUR)

Wańość

Aktvwa / Pasywa lażem

Kapitał Własny

zoboWiążania i reżelWy na 2obowiązania

ZoboWiązania długoterminoWe

ZoboWiązania krótkoterminoWe

l półfocze
od 01.01.2020
do 30.06.2020

PtN,o00

l półlocże
od 01.01.2019
do 30.06.2019

PLN,000

l półroaź€

od 01.01.2020
do 30.06.2020

EUR,(x)0

l półrocże
od 01.0x.2019
do 30.06.ż019

4102

1 338

1511

1512

].139

1 578

1125

5 500

8 803

5 202,]7a**
o,22

2474

2 219

2 293

2 206

2 031

5l/

517

535

514

4I4

1 059

301

340

340

256

355

388

1 238

1982

5 z02 l18
0,05

559

Na dzi€ń
30 czerwca 2020

PLN'000

Na dzień
31grudnia 2019

PLN,000

Na dzień
30 cżerwca 2020

EUR,000

Na dżień
31grudnia 2019

EUR,000

71 ?23

a29

16 894

17 331

391

10 863

688

10 175

10 692

17o

fi0

3 968

186

3 783

3 881

88

2 551

162

2 389

2 511

40

408a391

§\
\

PoWYższe dane finansowe za okres 6 miesięcy 2020 i 2019 roku zostały prżeliczone na EUR Według następujących zasad:

_ pożycje aktywóW i pasywóW Według średnie8o k!15u okreś]onego przeż NBP na dzień 30 czerw.a 2020 r, - 4,4660 PLN/EURo olaz na d7ień 31 grudn]a 2019 r. - 4,2585 PLN/EURo,

naośtatnidżieńkażdegom]esiącaokresusprawożdawczego:odlstyczniado30czerwca2o20r,-4,4413pLN/EURorazodlstyczn]ado30cżelwca2019r,-4,2880PLN/EUR
*EBITDA ]iczona jako zysk z działalności operacyjnej powięksżonY o amońyzacię;
*+średniowaźona l]czba akcji obow ążująca W 1 półrocżu 2020 roku
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ll.

GAMEs oPERAToRs s.A.
skrócone śródroczne jednostkowe 5praWozdanie finansowe za l póilocze 2020 lokU

(wsżystkie kwoty W tabelach Wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

Skrócone śródroczne sprawozdanie fi nansowe

skócone śródroczne sprawozdanle finan§owe r Galkowitych dochodóW1.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANlE Z

CAIKOWITYCH DOCHODÓW

6 rniesięcy
od 01.01.2020
do 30.06.2020

PlN,0o0

6 mie§ięcy
od 01.01.2019
do 3o.06.2019

PtN,mo

llkwanał
od 01"04.2020
do 30.06.2020

PLN,fi)o

ll kwartal
od 01.(M.2019
do 30.06.2019

PLN,&x)

Działdlność kontyn uowqna

P.rychody

Prżychody netto ze sprżedaży produktóW] usług

Zmiana stenu prodUktóW

Pożostałe przychody

Koszty dziahlnośCi operacyjnej

Amortyzacja

U5łu8i obce

Wyna8rod2€nla

Uberpieczenia społeczne i naąuty

pozostałe koszty

zv§k {strata} t dżialalnośCi operacyjnei

Przychody fina nsowe

Koszty finansowe

zysk (§trala} pned opodatkowanień

Podatek dochodowy

zvsk {§trata| netto ż dżiałalnąści
końtynuowanei

Dzl ąld lność zon iechq n a

zy5k (strata) netto z dzialalności zaniechan€i

zvsk {stlata) netto

3 915

4 7o2

(929)

7Ą2

2 577

17z

1 295

7ss

99

z56

133a

r75

2

15l2

373

1 139

3 936

2 Ą74

1462

LlLa
74

1s36

83

3

71

2 2L9

13

2 206

17s

2 031

2321

3732

(1434)

1481

94

769

420

56

141

8ilo

26

1

865

275

650

7927

1 338

589

759

36

659

53

1

10

1 15a

(40)

1114

101

1 013

10x3

lnne calkowite doóodY

calkowite do.hody ogółem 1 139 2 031 650 1013

catkowite dochody o8ółem 1 139 2 031 650 1013

zysk {strata) netto najedną akcję (zl)

Zwykty o,2z

o,22

0,40

0,40

0.72

0,12

o,2o

0,20
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GAMEs oPERAToRs s.A.
skrócone śródroczne jednostkowe 5praWoudanie finansowe za l półrocze 2020 foku

(Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

2. skrócone śródroczne sprawozdanie u sytqacii finansowei

Na dzleń
30 czerwca 2o2o

PLN,000

Na dzień
31grudnia 2019

PLN,000

wartości niematerialne

RzeazoWe aktywa trwaie

Należności długoterm jnoWe

Aktywa z tttułU odroczonego podatkU dochodoWego

Aktywa obrotowe

Zapasy

Na]eżnościz tytułu dostaW i Usl!g od jednostek pow]ążanych

Należności z t}tułu dostaw i Usl!g od pożostałYch jednostek

Należnościpozostałe

Na eżność z tytułU podalku dochodowego

Środki p]enięźne iich ekwiwa]enty

Aktywa finansowe

829

453

138

125

90

24

16 894

3 310

I112

695

744

1154a

33

688

417

138

l0 175

4 235

9

]75

4Ą9

2,]37

1 948

22

17 7z3 10 863

Na dżi€ń
30 czerwca 2020

Pl,N,000

Na d.ień
31grudnia 2019

PLN,0o0

Kap]tał akcyjny

Kapitał lapasowy

ży5kiżatlzYmene

- w iYm zysk (stlata) netto

zobowiązanie dłu8oterminowe

zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązan]a ż tYtulu dostaw i usłUg

ZoboW]ąz3nia poZostałe

Zobowiązan e z tytuiu podaiku dochodowego

Bierne rozJicżenia międzyoklesoWe

x7 33L

535

15 668

1129

1 139

391

,],22

144

125

10 692

510

5 962

4 2ża

4 231

L7o

42

34

1ż

21

17 723 10 853

L
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GAMEs oPERAToRS s,A.
Skrócone śródroczne iednostkowe sprawozdanie finan§owe za l półrocze 2020 roku

(Wszystkie kwotY W tabelach Wyrażone W tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

3. skrócone śródrocme sprawozdanie z€ zmian W kapitale Wlasnym

l stycźnia - 30.rerwca 2020 roku

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDAN|E ZE ZMlAN W
KAPlTALE WtAsNYM

Kapitalzapasowy zyśklratnymane Kapitałwłasńy
Ęl€ln

Napitał
pod§tawowy

stań na 1stycżnia 2020 roku

całkowite dochody:

Zysklstrata netto za rok obrotowy

Transakcje z Wlaścicielami:

Nadwyźka ceny emisy]nej ponad Wańość
nominalną wYemitovJanych akcji

PodWyższenie kapitaiU

Koszty emisjiakcji

Wypłtsta dYwjdendy

Podział Wyniku rok! ubiegłego

9 706

5 475

5 962

4 231

4 22o

1 139

1 139

(4 231)

10692

1 139

1 139

5 soo

5 ą75

25

(4 231)

stan na 30 czerwca 2020 roku 15 668 L L29

1 stycznia - 30 czerwca 2019 rok!

JEDNOSTXOWE SPMWOŻDANIE ZEZM|AN W
|(AP|TALE Wł-ASNYM

Kapltał
podstawowy Kapital uapa5owy

kel'itał właśnv
zvski żatrżvman€

ftlzem

stan na 1stYcznia 2019 roku

całkowire do.hody:

zY9k/strata netto za rok obrotowy obrotowego

Transakcje z właścicielami:

Nadwyźka ceny emisyjnej ponad wańość
nominalną WYemitoWanych akcji

PodWyższenie kapitalU

Kosżty emisjiakcj]

Wypłatts dY\rv]dendy

Podżiał wyniku rokU Ubiegle8o

3 502

2 o3L

2 o37

4 75l
2 031

2o31

stan na 30 czerwca 2019 roku 7ą9

Lż
strona 7 z 2t

510

25

25

535

500 749

5 533 6 1az



GAMEs oPERAToRs s.A.
skrócone śródrocżne jednostkowe spraWożdanie finansowe za l półrocze 2020 roku

(Wszystkie kwoty W tabelach wyraźone W tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

4. skróGone śródroczne §prawożdanie z prz€pĘwów pieniężnych

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANlEZ PRZEPŁYWÓWPlENlĘŻNYCH

6 miesięcy
odm.m.2020
do 30.06.2020

PLN,000

6 mieslęcy
od 01.01,2019
do 30.06.2019

plN,000

pRzEPtYWY ŚRoDKÓW PtENlĘŻNYCH z DztAłALNoŚcl opERAcYJNEr

zysk / strata brutto

Korekty

Amortyżacja

Zmiana sidnu pr.yahodów przY§zlYch okresów i rozljczeń międzyokresowych

Zysk (strata) ż dziatalności inwestycyjnej

lnne korekty

zmlana w kapltale obrolowym

Zmiana stanu zapasóW

zmióna stanu należności

zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z Wyjątkiem pożyczek ikredytÓW

Środki pieniężne wy8enerowane na drialalności operaryinej

Podatek dochodowy zapłacony

odsetki otrżymane/zapłacone

P.zepłwy pieniężne netto z dzlałalnośai operacyjnej

PRZEPŁYWY ŚRoDKÓW P|ENIĘŻNYCH z DzlAłALNoŚcl lNWE5TYCYJNEJ

L WptyYry

LikWidacja lokat

ll. Wydatki

ilabycie rzeazowych aĘWóW tlwałych iWańości niematerialnych

Przepływy pi€niężn€ netto ż dźiatalności inwesłcyinej {1_1l)

PRZEpŁYWY ŚRoDkÓW plEN|ĘżNYCH z DzlAłALNośq F|NAN§oWU

l. Wpływy

Wńwy netto z podwyższenia kapitałU

ll, Wydatkl

Kosżty emisjiakcji rozliczone z kapitałem zapasowym

Przepływy pienięźne netto z dzialalnośCi finansowei (1_1l)

PRZEPŁYIł/Y PlENlĘŻNE NETTo RAZEM

B|LANSoWA zMIANA STANU ŚRoDKÓW PlENlĘŹNYGH, W TYM

- zmiana stanu środków pienięźnych z §tułU różnic kuBowych

śRooKl P|ENIĘżNE NA PoczĄTEK oKREsu

śRoDKl P|ENIĘżNE NA KoNlEc oKREsU (F +/- D), WTYM

- o o8ranicżonel ńożliwoŚci dysponowanaa

1 512

2L2

172

97

(63)

L7

421

925

{733)

229

2lĄ4
(629)

63

l 578

1925

1 925

200

2oa

1725

5 500

5 500

2 206

(33)

74

1107)

(1487)

\1411)

(582)

572

685

1126)

559

3 0o3

3 562

5 500

8 803

8803

2 73-I

11 540

559

559

strona 8 z 21

/,-



lll.

GAMEs oPERAToRs s.A.
skrócone śródroczne jednostkowe sprawożdanie finansowe za l półrocu e 2020 roku

{wszystkie kwoty W tabelach wvraźone W tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

lnformacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego GAMES

oPERAToRs S.A. za l pdrocze 2020 roku

lnformacie o8ólne o Jednostce

Games operators spółka Akcyjna powstała W Wyniku przek52taicenia spółkiGames operators sp, z o,o. w spółkę akcyjną na

podstaWie uchwałY NódżWyczajne8o Z8romadzenia WspólnikóW 5półkiGames operators 5p, z o.o. ż dnia 5 marca 2019 roku

iakt notarialny Rep. A nr 1146/2019) sporządzonego przed notariusżem Jadwiga Zacharzewska W Kancelarii Notarialnej

Jadwiga Zachafżewska Anńa Niżyńska Notariusze spólka cywilna,

Zgodnie ze statutem Spółka została zaWiążana na czas nieokreślony,

siedziba spótki mieści 5ię W Warszawie, przy ul, Bukowiń5kiej 22B Iok, 501,

Postanowieniem sądu Rejonowego Młasta stołecznego Wa15?awy, Xlll Wydżiał Gospodarcży Krajowe€o Rejestru sądoweBo

5półka zo§taia Wpisana do KrajoWego Rejestru sądoWeBo - Rejestru PrzedsiębiorcóW pod numerem KRs 0000786056,

spółka po5iada numer NlP 5272755761 oraz symbol REGoN 363454286,

spólka działa na podstawie przepisóW ustawy ż dnia 15 Września 2000 r, Kodeks spółek handloWYch oraz W oparciu o stetut,

Na dżień 30 czerwca 2020 roku oraz na dzeń zatWierdzenia do publikacji niniejszego spraWozdania skład organow

2arządczych inadzolujących W Spóice był następującv:

. zarząd:

Bartłomiej Gajewski
Jakub Ananicz

. Rada Nadzorcza:

Jakub Rafał

Aleksy Uchański
piotr karbowski
.Jakub MarszałkoWski
Mańyna Jagodziń§ka

P l eze' Zalząd,J,

cztonek Zarządu

cztonek Rady Nadżorcżej,

cżlonek Rady Nadzorcżej,

członek Rady Nadzorczej,

członek Rady Nadżorczej,

członek Rady Nadzorcżej,

Na dzień 30 czerwca 2020 roku struktura akcjonariatu Jednostki była nastepująca:

Akcjonariusz licźba akcji
Udzial w kapitale
podstawowym

Udzial w ogólnei
Llcźba Elosow- liczble 8losow

Bańiomie] GajeWsk;

RockbridgeTF]sA

PożostaIi

2 249 000

2 001 000

318 689

7813].1

42,a4%

37,40%

5s6%

14,60%

2 249 oao

2 001 000

318 689

781311

42,o4%

37,4o%

5,96%

14,60%

5 350 (x)0 5 350 000

Na dzień żatwierdzenia niniejszeso rapońu do publikacji struktura akcjonariatu Jednostki była następująca:

udzial w kapitale
podstawowym

Udział w ogólnei
ucźDa Elosow- llclDle glosowAkcjonariusz Li€zba akcii
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GAMEs oPERAToRs s.A,
skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za l półrocze 2020 roku

(w§zystkie kwoty W tabelach Wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

Bartłomiej Gajewski

Rockbr]dge TFl sA

pożostali

2 ż4900o

2 001000

318 689

781311

2 249 o0o

2 001000

318 689

781311

Ą2,0Ą%

37,40%

5,96%

14,60%

42,o4%

3-I,40%

5,96%

14,60%

RAZEMI 5 350 000 5 350 000

Wańość kapitału zakładoweBo na dzień bilansowy ina dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszeBo rapońu Wynosiła
535 000 zł, Kapitał akcYjny 5półki dzjelit 5ię na 5 350 000 akcji o Wartości 0,1 żł każda, następujących serij;

5 000 000 akcii seriiA,

250 000 akcjisefii B,

100 000 akcji serii c,

lnformacre o Grupie Kapitalowei1.1.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku spółka nie posiadała jednostek zależnych i nie tworzyła GrUpy Kapitałowej.

1.2. Grupa Kapitałowa Playway s.A.

Na dżień 30 czerwca 2020 rokU Games operator5 s.A. jest jedno§tką stowarzyszona z P|ayway s.A.

1.3 Podstawowa drialalność Jednostki

Dżiatalność Wydawnicza w zakre§ie gie. komputerowych.

2. Przyięte.asaąrachunkowości

Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MiędżynarodowYmi standardami
sprawozdaWczoŚci Finansowej {,,MssF") oraz Ms5F zatwierdzonymi przez Unię Europejską (,,UE"), W tym przede Wszystkim
mających zastosowanie do sprawozdawczości śródrocznej (MsR 34),

skrócone śródroczne sprawożdanie finansowe nie zawiera Wszystkich informacji, które ujawniane są W rocznym
sprawozdaniu finansowym §porządzonym z8odnie z MssF. Niniej§ze 5krócone śródroczne sprawozdanie 

'inansowe 
należy

czytać lącznie z historycznymi danymi finansowymi Game§ operators s.A.

Rokiem obrotowym lednostki jest rok kalenda.zowy,

2.1. Waluta funkcionalna i spfawozdawcza

Pozycje zawarte W sprawozdaniach finansowych Wycenia 5ię W wa|ucie podstawowego środowiska gospodarczego,
w którym Spólka prowadzi działalność (,Waluta funkcjonalna"). sprawozdanie finansowe pr€zentowane iest W tysiącach
PLN (chyba, że w nocie informacji dodatkowej Wskazano inaczej). Polski nowy żłoty (PLN)jest walutą funkcjonalną iWalutą
prezentacji Jednostki. Wybór Walutv funkcjonalnej W przypadku jednostki prowadżącej działalność na rynkach
międzynarodowych i idenMikacja waluty, którą należy uznać za Walutę używaną W podstawowYm środowisku
ekonomicznym, w jakim prowadzi działalność spółka jest decyzją §ubiektywną, spólka monitoruje istotne zmiany
W środóWisku ekonomicznym. które moBłyby Wpłynąć na zmianę Wyboru waIuty funkcjonalnej Jednostki.

Transakcje W Walutach obcych Wykazuje 5ię W księgach W wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie Według ku15u
Średnie8o NBP, W momencie realizacji róźnice kursowe od należności i zobowiązań Wykazywane są jako pozostał€
przychody finansowe Iub pozostałe kosżty finansowe i W rachunku zyskóW i §trat ujmowane są Wynikowo.

Poszczególne pozycje aktywóW i pesywóW na koniec okresu 5praWożdawcze8o, wyrażone W walutach innych niż polski ztoty,
wvcenia się po kur5ie Średnim NBP z ostatniego dnia okresu 5prawozdawczeBo, Różnice kursowe Wynikające z przeliczenla
zagranicznych ŚrodkÓW pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego uznaje się za przychody i koszty flnansowe.
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Liczby w spraWożdaniu finansowym żostały zaokrąglone do tysięcy żtotych polskj.h iTPLN),

2,2. zatwierdzenie sprawożdania finansowego

Niniejsze skrócone Śródrocżne.ied nostkowe 5prawozdanie finansowe zostało żatwierdzone do publikacji przez zarzad Jednostki
W dniU J0 Wlżesnia 2o2o rokl]

2.3. Podstawa sporządżenia sprawozdania finansowego oraz ośWiadcżenie o zgodności

Zar2ąd Jednostki oŚWiadcża, iż 5krócone śródroczne §prawozdanie finansowe Games operator5 s.A, zoslaio 5po.ządżone
Wed]e najlepszej Wiedży, Wedlus stanu na dżień 3o czerwca 2020 roku, ż8odnie z obowiązującymi zasadami ra.hunkowości,
Skrócone Śródroczne spraWozdanie finansowe spółki od2Wierciedla sytuację majątkową ifinansową oraz wynik finansowy
,ednosLkl W spo5óo próWd,,iwy, lzete'ny iJasny,

Prezentowane skrócone Śródroczne 5praWożdanie finansowe zostato 5porżąduone Zgodnie z Międzynarodowym
standardami SprawozdawczoŚci Finansowej (MssF) W szcze8ólności W żgodności z MsR 34,,śródroczne ipra*ozd"nia
finansowe" przyjętymi prżez Unię Europejską, opublikowanymi ioboWiązującymi W cza5ie przy8otoWyWania półrocznego
5praWożdania finan5oWe8o,

Podcżas sporżądzania skróconego Śródrocznego 5praWoZdania finansoWe8o prżestrzegano tych samych zasad {poIityki)
rachunkoWoŚci i metod obliczeniowych co W §prawożdaniu finansowym za rok 2019 i naleźy te dane czytać lącznie.
lednostka stowarzysżona jest to jednostka, na którą inwestor WyW]era znaczący Wpływ, lnwestycje W jednostkach
stowarzysżonych Wyceniane są W 5prawożdaniu finansowym WedłU8 metody praW Własności, Wedłu8 której inwestycja jest
pocżątkowo ujmowana Wedłu8 kosztu, a następnje po dniu nabycja jej Wartość jest kory8owana odpowiednio o zmianę
Udzialu inwestora W aktywach netto jednostki, W której dokonano inwestycji. Zysk lUb 5trata inwestora obejmuje jego udział
W zysku lub stracie jednostki, W której dokonano inwestycji, a inne całkowite dochody inwestora obelmują jego uaział
W inny.h całkowitych dochodach jednostki, W której dokonano inWestyc.ii.

2.4. NoWe standardy, interpretacje i żmiany opublikowanych stóndardóW

Zasady (polityki) rachunkowości zaśtosowane do sporżądzenia śródrocznego skrócone8o jednostkowego sprawożdania
finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporżądzaniU historycznych danych finansowych Spółki za rok, który
rozpocżął §ię 1 stycżnia 2019 roku,

Żatwierdzając niniejsze skrócone śródrocżne spraWożdanie f]nansoWe spóika nie zastosowala następu]ących standardóW,
żmian §tandardóW ] interpretacji, które nie zostały jeszcże zatwierdzone do stosowania W UE:

żmiany do MssF 9 lnstrumenty finansowe, MsR 39 lnstrumenty finansowe: ujmowanie i Wycena i MssF 7
lnstrumeńty finansowei ujawnianie informacji Reforma wskaźników stóp procentowych obowiążujące w
odniesieniu do okresóW sp.awozdaWczych rozpoczynających 5ię w dniu lub po 1 stycznia 2020 r,,

zmiany do MssF 3 polącżenia jednostek gospodarczy.h , obow|ązujące w odniesieniu do oklesów
spraWozdawczych rożpocżyna]ących się W dn]u Iub po 1 stycznia 2020 r,,

ZmianV W odWołaniach do założeń Koncepcyjnych M55F - obowiąZujące w odniesieniu do okresóW
sprawozdawczych rozpoczynających slę w dniu lub po 1stycznia 2020 r,,

MssF 14 odrocżone 
'aida 

z re8ulowanej działainości - obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynają.ych się 1stycznia 2016 r, lub po tej dacie. Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać procesU
żatwierdzania te8o tymczasowe8o standardu do stosowania na terenie UE do cżasu Wydania ostatecżnej Wersji
standardu,

MssF 17 Umowy ubeżpieczeniowe - obowlązujące w odniesieniu do okresóW 5praWozdaWcżych rozpoczvnajacvch
5ię W dniu lub po 1 stycżnia 2023 ..

spółka jest W trakcie analizy szacunków, jak istotny Wpływ na spraWozdanie finansowe spółki będą miały WYmienione WYzei
standardy i zmianV do standardóW,
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GAMEs oPERAToRs s.A.
skrócone śródrocżne jednostkowe spraWozdanie finansowe za l półfocze 2020 roku

(wszystkie kwoty W tabelach Wyrażone W tysaącach PLN, o ile nie podano inaczej)

2,5. okre§ obięty sprawozdaniem i danymi po.ównYwalnymi dla pretentowanego sprawozdania flnansoweto

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansow€ żostało sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 roku iobejmuje okres 6

mie5ięcy,

Dla danych prezentowanych W sprawozdaniu ż sytuacji finansowej oraz pozycjach pożabi|ansowych zaprezentowano

poróWnywaIne dane finansowe na dżień 318rudnia 2019 roku,

Dla danych prezentowanych W 5prawozdaniu z całkowitych dochodów, spraWozdaniu ze zmian W kapitale Własnym oraz

W sprawożdaniu z przepływóW pieniężnych zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres od 1 styczńia 2019

roku do 30 czerwca 2019 roku.

2.6, zalożenie kontYnuacii dżialalności

skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało 5porządzone prży założeniu kontynuacji dżiałalnoŚci W dającej 5ię

przewidzieć przvszłoścj, Na dzień zatwierdzenia skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego do publikacj nie

istnieją żadne okolicżności Wskażujące na za8rożenie kontynuacji działalności 8ospodarcżej przez Spółkę, Zarżąd Spólki

dokonał o.eny możliWości kontynuowanja działalności Jednostki ] nie stwierdził Występowania jakichkolWiek istotny.h

niepewności W tym żakresie, Kapitał własny spółki stanowił na dzień 30 czerwca 2020 loku 91,8 % pasywÓW ogółem, a

Wynik finansowy za Il kwartały 2020 roku WYniósł 1 139 tys. zl,

3. se8rnentyoperacyine

W opar.iu o definicję zaWartą W MssF 8, dżiałalność Jedno5tki oparta jest o:

. produkcję i sprzedaż 8ier oraz apIikacji na platformy mobi|ne z systemami operacyjnymi ]os i Android,

. produkcję ] sprżedaż gier oraz ap|ikacji na komputery typu Pc oraz Mac.

Działalność ta została żaplezentowana W skróconym ślódrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym W ramach
jedne8o segl.lenrU opeldcYjne8o, poniewa7

r przychody ze sprżedaży oraz rea|izowane zyski ż tej działalności przekracżają łącznie 75% Wartości generowanych

przez spółkę,

. nie są sporządzańe oddzielne informacje finansowe dla poszczególnych kanałów sprzedażowych, co jest zwiążane

z charakterystvką branży,

. w związku z brakiem wydzielonych segmentów, tj, brakiem dostępności odrębnych informacji finansowych dła

posżczególnych typóW gier, decyzje operacyjne podejmowane 5ą na podstawie wielu szczegółowych analiz

i WynikóW finansowych osiąganych na 5przedaży Wszystkich prodUktóW We Wsżystkich kanalach dystrybucji,

. zaęąd Jednostki z uwagi na specyfikę dystrybucji, dokonuje decyzji o a|okowaniu zasobów na podstawie

osią8niętych i przewidywanych WynikóW spółki, jak róWnież planowanych zWrotóW z zaalokowanvch ża§obóW

oraz analiz otoczenia.

4. lnformaciegeo8raflczne

Jednostka sprzedaje §Woje produkty przede Wszystkim za pośrednidwem internetowych platform sprzedaży takich jak
steam, Google Play, App storą Nintendo E-shop. sprzedaż odbywa się na rynku globalnym, a rapońy dostarczane przez
posżczególne platformy nie dają możliwości ustalenia struktury §przedał Wedlu8 obszaróW 8eo8raficznych, bez
konieczności ponoszenia znaczących kosztów związanych z analizą danych.
W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia MssF 8, spótka odstąpiła od prezentacji przvchodóW że sprzedaźV
z podzialem na obszary geograficzne.

5. Podstawowe produktY, towary lub uslugirłraz z ich określeniem Wanościowym i ilościowym

Produkty i uśługi 01.o1.2020- 30.06.2020 01.01.2019 - 30.06.2019

seąment oier na Pc- śprżedaż gier (steam iinne sklepy), praw

do gier, assetów, Wykonywanie gier na z|ecenie iinne usługi

1 565 415,00 zł
z!

3 26a o44 zl

uł,/
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GAME§ oPERAToRs s.A.
skrócone śródro.zne jednostkowe sprawozdanie flnansowe za l póhocze 2020 roku

(Wszystkie kwoty W tabelach WVrażone W tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

seąment ajel mobilnvch - sprzedaż aplikacji mobilnv.h Uśłlp 578 893,00 zi
re{|amowyc,] i :nrycl -d Goog F Dld} i lT!,;es (App,;l ' 893 389 Źł

seament aier konsolowvch -sprzedaż gier na konsole Ps4,
xBox, Nintendo switch

32o 727,oo zt
54o 629 zl

Rażeń

6. Komentarz obiaśniaiąGy, dotyczący sezonowości lub cYkllczności dziatalności W okresle śródrocżnym

sezonowość W działalności spótki nie wy§tępuje.

7. Rodżaj olaz łwoty pozy.ii tłtpĘWającyó na aktywa, zobowiązania, kapltal Wlasny, żysk netto lub przeplyu.y
pleniężne, łtóre §ą nietypowe ze względu na i.h rodzai, wielkość lub częstotliwość

W l pótfoczu 2020 roku nie Wy§tąpiły pozycje nietypowe ze względu na ich rodzaj, Wielkość lub częstotliwość,

8. Rodzai oraz kwoty żmian Wańości szacunkowYch kwot, które byty prezentowane w poprżednich okresach
ś.ódrocznych bleżącego roku obrotowego, lub zmlany Wańości szacunkowych kwoą które byly plezentowane
W poprzednich latach obrotowych

W l półroczu 2020 roku nie miały m;ejsca zmiany Wańości §żacunkowych kwot, które były prezentowane W poprzednich
okresach,

9. lnformacia o emisii, wykupie i§placie dlużnych ikapitalowych papierów wańościowych

W l pótroczu 2020 roku spótka nie emitowala, nie dokonywała Wykupu i spłaty dlużnych oraz kapitatowych papieróW

WańościowFh.

10. lnformacja o wypłaconych dywidendach (lączni€ lub w pneliczeniu na iedną akcję}, w podziale na akcie zwykłe
i pożo§tale akcie

spółka nie Wypłacała dYwidendy.

11. lnformacia o zdarrenlach następujących po zakończeniu okresu śfódrocznego, które nie zostaĘ uwzględnione
ur §prawordaniu finansowym za dany okreś śródroczny

- uchwałą żaęądu z dnia 14.08.2020 zmienionv żostal adres siedżiby spółki z dotychczasowego/ tj. ul. Bukowińska 24A lok,

132, Warszawa (02-703) na następujący adres: ul. Bukowińska 22B lok. 501, Warszawa {02-703).

- W dniu 27.08,2020 miała miejsce premiera gry Transport lNc na platformie steam

- W dniu 2.07,2020 na§tąpiło otrzymanie interpretacji indywidualnej przepisóW prawa podatkowego dotvczącej ulgi lP Box

- W dniu 10.09.2020 miała miejsce premiera gry Ańificerl science of Magic

12. lnstrumenty finansowe

Do 8tóWnych instrumentóW finansowych, które posiada Spótka, należą aktywa f]nansowe, takie jak należności z tytutu

dostaW iustu8, środki pieniężne idepozyty krótkoterminowe, które powstają lrezpoŚrednio w toku prowadzonej przez nią

działalności,

4702062z1 2 474 435,oo zł
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5k..]con. -...d|!cZ.e jed]lo:till),ri: ],Ili,,..]|,i1,1 l tl l llł;llo,łe la i prł1o.Ze ::c2C .ck!

1,"V-.1y5t.le !L,,,cty !! ia§e].€h !, ,/ l i ] . 
, 
r ) l ] , , l,, r ly], ,].JL|] l'LN, o ]ie i] e po.];ro iili:r€źej)

zasadą stosowaną przez Jednostkę obecnie i przez cały okres objęty sprawozdaniem jest nieprowadzenie obrotu

in5trumentami finansoWymi,

spółka nie stosUje pochodnych ihstrumentóW zabezpi€czających przed ryzykiem kursowym.

Wańość 8odziwa instrumentóW finan§owych, jakie spółka posiadała na dzień 30 czerwca 2020 roku

i 31 grudnia 2019 roku nie odbiegata istotnie od Wańości prezentowanej w sprawozdaniach finansowych za poszcżególne

lata z następujących przyczyn:

. w odniesieniu do instrumentów krótkoterminowych ewentualny efekt dyskonta niejest istotny,

. instrumenty te dotyczą transakcii zawieranych na warunkach rynkowych.

t2.1. tłierarchia wyceny wedfu8 wartości godziwei

Jednostka dokonuje Wyceny wańości godziwej poslu8ując 5ię na§tępującą hierarchią:

. ceny notowane (nieskorygowane) z aktywnych rynkóW dla identycznych aktywóW lub zobowiązań,

. dane wejściowe inne, niż notowane ceny poziomu 1, które 5ą pośrednio lub bezpośrednio możliwe do
zaobserwowania. Jeśli 5kładnik aktywóW lub zobowiąZanie ma określony okres życia, dane Wejściowe muszą być
moźliwe do zaobserwowania zasadniczo przez cały ten okres.

. dane Wejściowe, które nie opierają 5ię na danych rynkowych możliwych do zaobserwowania. Zastosowane
założenia muszą odzwierciedlać te, które bwby zasto§owane przez uczestnikóW rynku, Włączając ryzyko.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku i 31 grudnia 2019 .oku Jednostka nie posiadała lnstrumentóW finansowych Wycenionych
W Wańościgodziwej,

Na dzień 30 czerwca 2020 roku nie Wystąpiły zdarzenia mające wptyw na wartość godżiwą aktywóW finansowych
i zobowiązań finansowYch iednostki.

l2.2. W praypadku instrurnentóW finan§owych wycenianych w wańości godziwei - irformacie o żmianie spo§obu

(metody) iei ustalenia

spólka nie posiada instrumentóW finansowych WYcenianYch W Wańości godziwej,

13. lnlormacra o odpisach aktualizuiących wańość zapa§ów do wań9ści netto możliwei do uzyskania i odwrócenle
takiego odpisu

W okresie objętym skróconym śródrocznym spraWozdaniem finansowym spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących

wańość zapasóW, ponieważ zdaniem Zarządu, Wańość netto moż|iwa do Uzyskania była Wyżsża od kosztóW Wytworzenia
gier, W oparclu o plany 5przedażowe oraz zainteresowanie klientóW spólki po§Zczególnymitytulami, Zarząd spodziewa 5ię,

iż koszty Wytworzenia gier zostaną W całości pokryte prżychodami z ich sprżedaży. Wsżystkie tytuły produkowane przez

spólkę osiągają sprzedaż 8Warantującą pokrycie kosztów wytworzenia 8ry W pierwszych tygodniach od jej premiery,

Wańość netto możliwa do uzyskania lstalona zostala W oparciu o prognozy spółki W zakresie planowanej sprzedaży
poszczególnych twułóW gier komputerowych bażując na dostępnej Wiedzy rynkowej (zainteresowanie 8raczy na forach,
zapisy na Wishlistach W systemie steam, oceny wystawiane grze przeż portale branżowe, itp.) oraż W oparciu o planowaną
cenę sprzedaży. W ocenie zarządu, planowana sprzedaż poszczególnYch tytułóW pokryje W calości koszty wytworzenia gier
komputeroWych.

14. odpi§ 3ktualizuiący ż sufu utraty wańości akty$rów 
'inan§owych, 

że.zowYch aktywów trwałGh, wańośGi
niematerlalnych lub innych aktywów orat odwrócenie takle8o odpisu

W okresie objętym 5króconym śródrocznym sprawozdaniem finansowym spóika nie dokonywata odpisów aktualizujących

Wartość aktWóW finansowych, rzeczowych aktywóW trwalych, Wańości niematerialnych lub innych aktywów,

15. RozWiązanie w§zelkich rezerw na ko5zty restrukturyzacii

Nie dotyczy spótki.
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16. lnfo.macje o istotnych rorliczeniach z t\^ulu 5praw sądowYch

W l półroczu 2020 roku nie dokonano i5totnych rozliczeń ż q^ułu spraw sądowych, spólka nie byla też stroną żadnych spraw

sądowych,

17. lnformacia o nabYciu i sp]żedaźy Ęeczowych aktywów trwałych

W l półrocż!r 2020 roku nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywóW trwatych.

18. lnformacja o poczynionych zobowiązaniach na rżecz dokonania zakupu rzecżowych aktywóW trwatych

W l półroczu 2020 roku nie wystąpiĘ istotne zdarzenia dotycżące zakupu rzec?owych aktywóW trwaĘch mające.harakter
istotnego żoboWiązania,

19. lnformacia o korekta.h błędów poprlednich ok.esów

W okresie objętym niniejszym skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniem korekty biędóW nie Wystąpily.

20. lnlormacie o niesplaconych kredytach, poźyczkach lub o naluszeniu postanowień umowy poźyczki, w odniesieniu do
których nie podjęto źadnYch dzialań naprawczych do końca okresu sprawozdawcze8o

Spółka na dzień 30 czerwca 2020 roku nie bvła stroną żadnych umów kredytowych lub pożyczkowych.

Spóika nie po5iadala żadlużenia z t}.tulu kredvtów i pożycżek na dzień 30 czerwca 2020 roku,

21. lnformacia o transakciach z podmiotami powiązanymi

spólka osiągnęła przychody W kwocie 138 tys. żł od code Horizon s,A, W żWiązku ze sprzedażą gry 911 operator,

spółka osiągnęła przychody W kwocie 410 tYs. zł od sonka s,A. W żWiązku ze sprzedażą gry 911 operator oraz Be - A Walker.

Pan Bartłomiej Gajewski otrzymał W okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 roku Wynagrodzeńie W kwocie 50 tys, zł
tYtułem zasiadania w Zarżądzie spóiki oraz 10 tys, żł §^ulem zatrudnienia w spólce.

Pan Jakub Ananicz otrżymał wynagrodzenie w kwocie 9 tys. zł za pełnioną Funkcję czlonka zarżądu, Przewodniczącego

Komitetu Audytu i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Pan JakUb Rafał otrżymał Wynagrodzenie w kwocie 1 tys. żl tytułem zasiadan]a W Radzie NadZorcże]' spółki,

Pan Aleksy Uchań5ki otrzymał Wynagrodzenie W kwocie 6 tys, 2ł tytułem za5iadania W Radż]e Nadżorcżej spółki.

Pan Piotr Karbowski otrzymał Wynagrodzenie W kwocie 3 tys, zl tytułem zasiadania W Radzie Nadzorczej spółki,

Pan Jakub Marszałkowski otrzymał wynagrodzenie W kwocie 6 tys. zł tytułem zasiadania W Radzie Nadzorczej 5półki.

Pani Martyna Jagodżińska otrzymała Wynagrodżenie W kwocie 1 tys. żł tytułem zasiadania W Radzie Nadzorczej spółki

22. tnformacja o zńianach zobowiązań warunkowych i aktywów WalunkowY.h, które nastąpily od czasu zakończenia

ostatniego loku obrotowe8o

Nie WYstąpiły,

/ ltl | ą,., ./
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lv.

6AMEs oPERAToRs s"A.
skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Za l półrocże 2020 roku

(Wszystkie kwoty W tabelach Wyrażone W tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

Wybrane dane objaśniające

1. zapasy

5pecyfikacja żapasów na dzień bilansowy

WYśzcze8ólnienie
Na dzień

30 czerwca 2020

Na dzień
31grudnia 2019

półprodUkty i produkc]a W toku

produkty gotoWe

2 604

706

3 985

ż49

3 310 4 235

ProdL]kcja W tokU obejmuje kosżtY ZWlązane z tworzeniem gier, które na dzień bilansowy nie zostaty zakończone

iWprowadzone do sprzedaży. Wycena W księgach oparta jest Wediug kosżtu Wytworzenia, który obejmuje kosżty

pozostające W bezpośrednifi związku z danym projektem oraz uza5adnioną część kosztÓW poŚrednio związanych z danym

projektem, W mońencie zakończenia prac i ujmowania nakładów związanych ż realizacją dane8o projektu, następuje

przeks]ęgowanie nakładóW z Produkcji W toku na Produkty gotowe,

Na Wartość produktóW gotowych skladały slę kosżty Wytworzenia gier, które do dnia błlansowego nie zostały pokryte

prżychodami ze 5przedaży tych gier,

cena nabYcia lub koszt Wytworżenia zapasów mo8ą nie być moźłiwe do odzyskania, odpisanie wańoŚci zapasów do

pożiomu ich Wartości netto moż]iWej do uzyskania odbywa się na Zasadżie odpi5ÓW indywiduaInych, Analiza taka

dokonvwana iest na każdy dżleń bilansowy dla każdeBo tltułU W toku Wwwarzania oraż dla gotowych produkcji

indYwidualnie.

W przypadku produkcji W toku spółka szacuje za]nteresowanie Wvtwarzanym t!łuiem poprzez zbieranie zapisÓW na

Wish]istach, aktywności na portalach 5połecznościoWych oraz szeroko zakrojonym dziataniom marketin8owym, PoWyższe

dżiałania pożWalają ocenić, cży Wartość netto możliwa do uzyskania je5t Wyższa od ponies]onych kosztów produkcl'i,

W prżypadku WyrobóW 8otowych przyjmuje 5ię założenie, iż każda gra powinna zwróciĆ koszty jej produkcji w terminie 24

miesięcy od jej produkcji, Po tym okresie koszty jej wytworzenits, które nie zostaiy jeszcże odpisane W cięŻar wyniku

finansowe8o podlegają odpisowi, W sytuacji, W której sy8nały rynkowe w5kazują, iż przychody ze sprzedaży danego tytulu
nie pokryją kosżtóW Wytworzenia 8rv, 5półka dokonuje Wcześniejsżego odpisu ponie5ionych kosztóW,

W okresie objętym sprawożdaniem finansowym Spólka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartoŚĆ zap.sów,
ponieważ zdaniem Zarżądu, Wartość netto możliwa do uzyskanla bvła Wyższa od kosztów Wytworzenia 8ier, W oparclu

oplany sprzedażowe oraz żainteresowanie klientóW spótki poszczególnymi t}łułami, Zarząd spodziewa śię, iż koszty

wvtwożen]a gier zostaną W całości pokryte prżychodami z ich sprzedaźY,

2, Należnościkrótkoterminowe

Wyszczególni€nle
Na drień

30 czerwaa 2020
Na dzi€ń

3' grudnió 2019

ż tytułt] dostaw i usłUg od podmiotów stowarżyszonych

z tyttrł! dostaw i usług od pozostałYch ]ednostek

ź t!.tt]łL] podatk! dochodoWego

zaliczki na dostawy

]nn€

I112

630

144

45

19

775

409

15

25

L 2332 010
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GAMEs oPERAToRS s.A.
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finan§owe Za l półrocze 2020 roku

(Wsrystkie kwoty W tabelach Wyrażone W tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

V. Sprawozdanie z działalności Games Operators S.A.

Półrocżne skrócone sprawozdanie f]nansowe zostało sporządżone zgodnie ż Międżynarodowymi standardami
sprawozdawczości Finansowej. lnformacje o zasadach prżyjętych przy sporządzeniu półrocznego skróconego sprawozdania
finansowe8o zo§tały żamiesżczone W pkt 2 części lll. lnformacia dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania
finansowego Games operators s.A.

1. opis podstawowych za8rożeń i ryuyka rwiąranych z pozostaĘmi miesiącami roku obrotowego

RYzYko zwiąźane ż utratą kluczowych członków zespołu
Na dzialalność Emitenta duże znaczenie mają kompetencje oraz know-how osób stanowiących zespół pracujący nad

określonym produktem, a także kadry zarządzającej ikadry kierowniczej spółki. Na dzień sporządzenia ninieiszego
sprawozdania Emitent zatrudnia 5 osób W rozumieniu prawa pracy, W§półpracuje z 12 osobami na umowy cywi|nopraMrrre, a

łącznie nad produktami Emitenta pracuje kilkadziesiąt osób. odejście o5ób z Wymienionych 8rup może Wiązać się z utratą
przez spółkę Wiedzy oraz dośWiadczenia W zak.esie pfofesjonalnego projektowania gier, Utrata czlonkóW zespołu
pracującego nad danym produktem może negatywnie Wpłynąć na jakość danej 8ry oraz na termin jej Wydania, a co ża tym
idzie na Wynik §przedaźy p.oduktu iwyniki finansowe spółki. spółka sta.a się minimalizować wskazany czynnik ryzyka
poprzez kreowanie satysfakcjonujących systemóW płacowych opańYch na revenue share, adekwatnych do stopnia

dośWiadczenia i pożiomu kwalifikacji osób, Ryzyko to minimalizowane jest róWnież poprżez fakt, iż kluczowi członkowie

ze§połu Emitenta są jednocześnie akcjonariuszami spółki i deklarują chęć dalszeBo żaangażowania W rozwÓj €ames
operator5 s.A,

Ryzyko ni€osiągnięcia pEez grę sukcesu rynkowego
Rynek gier komputerowych cechuje 5ię ograniczoną przewidwalnością. spólka Wyszukuje nisze rynkowe i Wypełnia je

nowymi produktami. lstnieje W żwiązku z tym ryzyko, że nowe gry spótki ze Względu na czynniki, których spółka nie mogła
przewidzieć, nie odniosą sukcesu rynkowego, który pozwoliłby na zwrot kosńóW poniesionych na produkcję gry lub na

dobry Wynik finansow nowe8o tytułu. Taka sytuacja może negatywnie Wpłynąć na wynik flnansowy Spółki. Ryzyko to jeś
Wpi§ane W bieżącą działalność spółki. W celu minimalizacji przedmiotowego czynnika ryzvka spółka zakłada produkcję i

dystrybucję kilkudziesięciu gier rocznie. Dywersńkacja produkcji i dystrybucji jest jednym z głównych założeń modelu

biznesowego Emitenta, RyzYko Wystąpienia zdarzeń lo§owych spółka jest narażona na Wystąpienie zdarzeń nadżWyczajnych,

takich jak awarie (np. sieci elektrycznych, zaróWno W obrębie Wewnętrznym, jak i zewnętrznym), katastrofy, W tym
naturalne, działania Wojenną ataki terrorystyczne iinne. Mogą one skutkować zmniejszeniem efektywnoŚci działalnoŚci

spółki albo jei całkowitym żaprze§taniem. W takiej sytuacii spótka jest narażona na zmniejszenie pfzychodów lub
,poniesienie dodatkowy.h kosżtóW, a także może być żobowiązana do zapłaty kar umownych z tytułu niewykonania bądź

nienaleźwego Wykonania umowy z klientem.

Ryzyko zwiąrane że strukturą przychodów
Produkty oferowane przez Spółkę charakteryzują się specńcżnym cyklem życia, tzn. przychody rosną Wraz ze wzlostem
popuIarności, a ta uzyskiwana jest stopniowo po Wprowadzeniu danej 8ry do obrotu. Prżychody i Wyniki spótki moeą W

początkowym okresie Wykazywać znacżne Wahania pomiędzy posz€zególnymi okresami (miesiącami, kwańałami). Ponadto

przychody będą pochodzić od niewielkiej liczby bezpośrednich odbiorcóW (dy5trybutoów), co ożnacza, Że wpływy od
pojedynczego odbiorcy będą zapewniać Więcej niż 10% przychodóW ze sprzedaży W danym okresie, Utrata jednego z

odbiorcóW może powodować znacżne obniżenie przychodóW w krótkim termini€, trudne do zrekompensowania z innych

źródel. opisane powyżej okolic?ności mogą mieć istotny negatywny WpłyW na perspektywy rozwoju, osią8ane Wyniki i

sytuację finansoWą spólki.

Ryzyko rosz.zeń z zakresu praw autorskich
spótka, nawiązując Współpracę z poszczególnymi osobami realizuje prace W Większości poprżez kontrakty cywilnopfawne:

umowy o śWiadczenie usług czy umowy o dzieło. zawie.ane przez Spółkę umowy zawierają odpowiednie klauzule dotyczące

nie tylko sposobu działania, ale róWnież pfzeniesjenia autorskich praw majątkowych do Wykonywanych dzieł na spółkę, jak

róWnież zakaz konkurencji cży postanowienia zobowiązujące do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich

informacji udostępnionych wykonawcy, a nie upublicznionych przez spółkę. zgodnie ż obowiązującymi przepisami, do

skuteczne8o przenie5ienia praw autorskich koniecznym jest dokładne wskazanie pól ekploatacji, którYch to przeniesienie

dotyczy, przy czym niemożliwym jest dokonanie tego W opafciu o ogólną klauzulę Wskazującą na ,,Wszystkie znane pola

eksp|oatacii". z !Wa8i na dużą Iiczbę umów zawieranych przez społkę zawierających klauzulę przenosącą prawa autorshe,

istnieje ryzyko kwe§tionowania skutecżności nabycia tych praw, a tym 5amym potencjalne ryzyko podniesienia przez osoby

roszczeń praWno-autorskich.

ń-
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Mając na Uwadżą iż Emitent ponosi koszty Wytworzenia W PLN, natomia5t zdecydowanie Więksżość przychodów osiąganych
że sprzedaży 8ier jest i będzie realizowana W walutach obcych, powstaje ryzyko zwiążane ze zmianą kursóW Walut,

szczególne znaczenie ma W tYm przypadkU ksżtałtowanie się kursóW USD/P[N oraż EUR/PLN, ponieważ transakcje W tych
Walutach mają najistotniejszv Wklad W strukturę przychodóW, Wahania Walut mogą zmniejszać Wańość należności spółki
lub zwiększać jej Wańość zobowiąZań, powodując powstanie różnic kursowych obciążających wynik finansowy Spółki,
spółka posiada procedury monitorowania kursów walut, mające na celu umożliwienie modyfikacji cen produktóW W

swuacji, Bdy zmiana kursu Walutv jest na tyle duża, że marża uzy§kiwana na przedmiotowych produktach nie osiąga
ocżekiwanego Zakre§u, Ponadto spólka nie stosuje instlumentóW finan§owych zabezpieczających ryzyko Walutowe. Nie ma
pewności, że stosowane w spólc€ metody ograniczania istniejącego ryzyka Walutowego poprzez stosowanie wybranych
instrumentóW okażą się w pełni skuteczne. opisane ryzyko może mieć negatywny wpływ na dzialalność, sytuacię finansową,
perspektywY rozwoju, Wyniki spólki oraz cenę Akcji. opisany powyże.i czynnik ryzyka ma wńW na dżiatalność prowadzoną
prżez Emitenta.

Ryzyko uzależni€nia od kluczowych dystrvbuto.ów
Dystrybucja gier odbywa się pfzez jednego z kluczowych odbiorców, tj, Valve corporation, Apple lnc., Nintendo Europe
GmbH i Google lnc., którzy są jednocześnie jednymi z największych dystrybutoróW gier i aplikac.ii na śWiecie. EWentualna

rezygnacja któregoś z Wymienionych odbiorcóW z oferowania gier spółki, może mieć znaczący ne8atywny WpłyW na

działalność operacyjną iWynikifinansowe spółki. Ponadto umowy o dystrybucję dotyczą określonych produktów Emjtenta,
których specYfikacja jest elementem umowy. Istnieje ryzyko nieprżyjęcia przez kontrahenta produktu Emitenta do
dystrybucji, co moźe ograniczyć wynik finansowy Emitenta realizowany na sprżedaź dane8o produktu. z uzależnieniem od
kluczowych odbiorców żwiązane jest także ryzyko niewywiązywania 5ię |ub nienależytego Wywiążania się z warunków
umóW, co może skutkować utratą kluczowych klientóW lub nałożeniem na Emitenta kar umownych za brak realizacji lub
nieterminową realizac.ię umóW. opjsane ryzyko może mieć negatywny wpĘw na działalność, swuację finansową,
perspektywy rozwoju, Wyniki spółki oraz cenę Akcji, opisany powyżej czynnik ryzyka nie ma oraz nie mial W przeszłości
Wptvwu na działalność prowadzoną przez Emitenta.

Ryzyko niepromowania gry przez dystrybutorów
Na sprzedaż produktóW spólki duży wptyw mają Wyróżnienia tier na platformach sprzedażowvch i promocja produktóW
przez kluczowych dystrybutoróW gier spóiki, Jednocześnie spółka nie ma Wptywu na przyznawanie przez dystrybutoróW
Wyróżni€ń. lstnieje zatem ryzYko nieprzyznania takich WYróżnień dla 8ry spólki, co może Wplynąć na zmnieiszenie
żainteresowania określonym produktem spófki Wśród konsumentóW, a co za tym idzie, na spadek sprzedaźy określone8o
produktu. W dotychczasowej dzialalności spótki żdarzały się sytuacje, kiedy operatorzy App store iGoogle Play nie
promowali produktóW spółki, mimo Wprowadzania ciekawych idopracowanych produkcji, co nie Wpłynqło na sytuacje
finansową oraz Wyniki spólki, Emitent nie Wyklucza jednak, że opisane ryzyko może mieć negatywny wplyw na dzialalność,
sytuację finansową, perspektywy rozwoju, Wyniki spóiki oraz cenę Akcji w przyszłości. opisanY powyżej czynnik ryzyka nie
ma olaz nie mial W prżeszłości Wpływu na działalność prowadzoną przez Emitenta,

Ryzyko żWiążan€ ż o8raniczonymi kanalami dystrybucji gier
spółka prowadzi sprzedaż na terenie całe8o śWiata W modelu dystrybucji cyfrowej, za pośrednictwem dedykowanych
platform dystrybucyjnych, Emitent planuje również dystrybucję 8ier na terenie Polski, Europy zachodnie.i oraz Azji W wersji
pudelkowej p.zy użyciu Wydawców zewnętrznych. W sytuacji, gdyby spółka podjęta decyz.ię o zwiększeniu udziału kanalów
tradycyjnych w dystrybucji swoich prodlktóW, powstałaby konieczność poniesienia przez spótkę Wyższych kosżtóW, co
mogloby negatywnie wpĘnąć na WYnik finansowy spólki. opi§ane ryZyko może mieć negatywny WpłyW na działalność,
sytuację finan§ową, perspektywy rozwoju, Wyniki spótki oraz cenę Akcja, opisany powyźej czynnik ryzyka nie ma oraz nie
miał W prżeszlości Wpływu na działaIność prowadZoną przez Emitenta.

RyzYko związane z poiawieniem się nowYch technolo8ii
Na działalność Emitenta duży WpłyW mają nowe technologie i rozwiązania informatycżne, Rynek nowych technologii jest

rynkiem szybko rozwi.iającym się, co powoduje konieczność ciągtego monitorowania rynku przez Emitenta iszybkiego
dostosowanie się do Wprowadzenia rozwiązań, lstnieje zatem ryzyko związane ż pojawienjem się nowych technologii.
opisane wyżei ryzyko może mieć ne8atywny WpłyW na działalność, sytuację finansową, perspeKywy rozwo.iU, wyniki spótki
oraz cenę Akcji, opisany powyżej czynnik ryzyka nie ma oraz nie maal W przeszlości Wptywu na dZialalność prowadzoną przez
Emitenta,

RYzyko wYstąpieńia nieprzewidzianych trendów
Rynek gier komputerowych cechuje 5ię niską przewidywalnością. lstnieje ryzyko pojawienia się nowych, niespodziewanych
trendÓW, W które dotychczasowe prodUkty Emitenta nie będą się wpisywać, Podobnie nowy produkt Emitenta, stworzony z
myŚlą o dotychczasowych preferencjach konsumentóW, może nie zostać dobrze przyjęty ze Wz8lędu na nagłą zmianę
trendóW, Niska przewidywalność rynku powoduje także, że określony produkt Emitenta, np. cechujący się Wysoką
innowacyjnością. może nie trafić w gusta konsumentóW, Wskażane sytuacje mogą negatywnie Wptynąć na wynikifinansowe
Emitenta oraz prżycżynić się do zmniejszenia wańości Akcji, opisane ryzyko może mieć ne8atywny wpĘw na dzialalność,
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sytuację finansową, perspektywy rozwoju, WYniki spółki oraz cenę Akcji. opisany powyżej czynnik ryzyka nie ma oraz nie
mial W przeszłości Wpływu na dziatalność prowadzoną przez Emitenta.

Rvzyko zwiążane że światowymi kampaniami na rzecz aktywnego trybu żYcia
Swoiste zagrożenie dla dziatainości Emitenta §tanowią ogólnośWiatowe kampanie promuiące Walkę z nadmiernym
pośWięcaniem czasu na rzecz gier komputerowy.h olaz zdrowy, aktywnv styl życia. Nie można Wykluczyć, że w Wyniku
takich kampanii bardzie.i popularny stanie 5ię model aktywnego spędzania Wolnego czasu/ co może Wiązać 5ię z
zmniejszeniem popytu na prodUkty oferowane przez Emitenta. opisane ryzyko może mieć ne8atywny WplVW na działalność,
sytuację finansową, perspektywy rozwoju, Wyniki spólki oraz cenę Akcji, opisany powyże.i czYnnik ryżyka nie ma oraz nie
miał w przeszłości WpłyWu na dzialalność prowadzoną przeż Emitenta,

Ryryko związane z odwolani€m konferen.ji branźowych w związku z epidemią covid-lg
spółka pożyskuje zewnętrzne zespoly developer§kie na konferencjach brańżowych, Ze Wżględu na epidemie sars covid-19
część Wydarżeń branżowych moźe zostać odwolana lub przesunięta co może utrudnić pozyskiwanie żewnętrznych zespotóW
developersk]ch. spółka minimalizuje to ryzvko poprzez Udżiał W konferencjach onIine. opisany powyżej czynnik ryzyka nie
ma oraz nie mial W przeszłości Wplvwu na dzialalność prowadzoną przez Emitenta.

2. opis tmian organiżacii 8rupy kapitalowei errritenta, w Ęm w wynlku polą.Zenia iednostek, uzyskania łub utraty
kontroli nad iednostkami zależnymi oraz inwestyciami długoterminowymi, a także podzialu, re§trukturyzacji lub

żaniechania dżialalności oraz wskażanie iednostek podle8aiących konsolida.ii, a w prżYpadku emitenta będącego
jednostką dominującą, łtóry na podstawie obowiązuiących 8o przepisóW nie ma obowiążku lub może nie sporżądzać

skon§olidowanYch sprawozdań finansowych - dodatkowo wskazanie pr.yczYny i pod§tawy prawnei braku
kon§olidacji

spólka nie tworzyła Grupy Kapitalowej,

3. stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości zlealizqwania wcześniej publikowanych prognoz wyników na

dany roŁ w świetle wyników zaprezentowanych w rapor€ie kwańalnYm w stosunku do Wyników pro8nozowanych

Jedno§tka nie podaWała do publiczne.i Wiadomości prognoz WynikóW finansowych na rok 2020,

4. Wskazanie akcionariu§ł po§iadaiąCych bezpośrednio lub pośrednio prreż podmiotY żależne Co narmniei 5% otólnei
liczby glosóW na Walnym z8romadżeniu emitenta na dzień przekalania rapońu okresowego wraz ze wskazaniem

liczby posiadanych przer te podmioty akcil, ich procentowego udżialu w kapitale zakladowym, liczby 8losów z ni.h
wynikaiącyah i ich procentowe8o udzlalu w ogólnei li.zbie tlosów na walnym zgromadzeniu oraz w§kazanie zńian w

strukturae wlasności znacznych pakietów akcii em'Ńenta w okresie od pnekazania Popr2edniego rapońu

okresowego

Akcjonariusz Liczba akcii
Udzial w kapitale
pod9taWowym

Udzial w ogólnei
LlczDa closow- llczDle tlosow

Bańłomiej GajeWski

Rockbridge TFlsA

2 249 ooo

2 001000

318 689

42,o4%

37,40%

5,96%

2249 @0

2 001000

318 689

42,o4%

31,40%

5,96%

4 568 689 4 568 689 85Ao%

5. zestawienie §tanu posiadania akcii emitenta lub uprawnień do nich prz€z osoĘ zar.ądzaią.e i nadroruiące emitenta

na dzień pra€kazania rapońu okresowego, wraz ze wskazaniem zmian W stenie posiadanla, w okre§ie od pr.ekazania

poprr€dnie8o rapońu okre§owe8o, odrębnie dla każdei z osób

llość akcji posiadanych przez członkóW zarządu spólki na dzień 30 cż€rwca 2020 r.i

85,4D%



GAMEs oPERAToRs 5,A-
skrócone śródroczne jednostkowe spraWozdanie finansowe ża l półrocże 2020 roku

(wszystkie kwoty W tabelach Wyrażone W tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

Akcjonariuśz Lic.ba akcji
Udtialw kapitale

źakledowym
liczba 8losów

udzial s, o8ólnej
li.zbie 8tosów

B3ntomi€i GaieWski 2 249 0o0 2 249 000 Ą2,04%

Na dzień sporządzenia niniejsżego sprawozdania ilości akcji posiadanych przez członkóW zarządu Jednostki dominującej nie

uległa zmianie.

Na dżień sporządżenia niniejszego 5praWozdania członkowie Rady Nadzorcżej lednostki dominuiącej nie posiadaliiej akcji.

6. Wska.anie postępowań to€zą.ych się przed §ądem, oĘanem właśCiwym dla postępowania arbitrażowe8o lub

organem administiacii public!nej.

W l półroczu 2020 roku nie toczyty się postępowania przed sądem, organem właściwym dia postępowania arbitrażowe8o
lub organem administracji publicznej.

7. lnformacie o udzieleniu pr.ez emitenta lub przez iednostkę od niego żaleźną poręczeń kredytu lub pożyczki lub

udlieleniu 8warancii - ląCtnie iednemu podmiotowi lub iedno§tce zależnei od tego podmiotu, jeżeli lączna wańość
istnieiącY.h poręcreń lub $^rarancii

W l póhoczu 2020 roku Emitent nie udzielil żadnych poręczeń kredytóW lub poręcżeń pożyczki, ani też gwa.ancji.

8. lnne informacje, które zdanlem emitenta są istotne dla oceny iego sytuacii kadrowej, maiątkowei, finansowej,

wYniku finansowe8o iich zmian, oraz informacje, które §ą irtotne dla oceny możliwośCi realizacii zobowiązań prte!
emitenta

Brak

9. lnro.macie o zawarciu p.zeż emitenta lub iednostkę od niego żależną jednej lub wielu transakcii z podmiotami
powiązanymi, ieżeli uostał zawańe na warunkach innych niż rynkow€, wraz ze wskazaniem ich wańości, przy czym
informacie doty.zące po§lrze8ólnych transakcii mogą być zgrupowane według rodlaiu, z wyjątkiem przYpadku, gdy

infofmacie na temat posa€ze8ólnych transakcii są niezbędne do zrozumienia ich Wpływu na sytuacię maiątkową,
finansową i wynik finansowy emltenta

Spółka nie uawierala transakcji z podmiotami powiązanymi na Warunkach innych niż rynkowe,

10. Wskażanie Czynników, które W ocenie emitenta będą miał wpvw na osiągnięte pr.€z niego Wyniki w p€rspektywi€
co naimniei koleinego kw3ńalu

W perspektywie kolejnego kwartału Emitent pragnie Wskazać następu]'ące czynniki jako mogące mieć WpĘw na

spodziewane WynikiI

czynrtiki z€wnętrzn€:

' znaczna zmienność kursu Dolara Amerykańskiego oraz Euro, W których to Walutach Jednostka osiąga znaczącą
cżęść p.zychodów ze sprżedaży,

. Premiery konkurency.inych gier, oraz ich ilość,

. llość nowych zespolóW deweloperskich

czYnniki WeWnętrrne:

. Llczne nowe premiery gier oraz ;ch przyjęcie przez rynek,

. Kampanie crowdfundin8owe na serwisie Kick§tarter gier spółki,

. Kontrakty z WYdawcami na najważniejsze gry spółki,

. Budowanjezaintere§owania kluczowymigrami spóiki.

[u
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GAMEs opERAToRs s.A.
Sklócone śrócroczne jednosikowe spla,łolclaiie f n;ln5owe że l pótroc.e 2020 lokU

(Wsżystk e klvoty W t;jbelach $?ylażone W tysiącach PLN, o i e n]e podnno inacżej)

11. ztvięĄ opis istotnych dokonań lub niepowodreń emltenta w okr€sie, łtóre8o dotYcry r.po.Ę wraz z wYkazem

naiwaźniejszych ldarzeń ich dotyczących

17 kwietnia 2020 spółka zadebiutowała na rynku gtównym GPW.

12. Wskażanie czynników i zdarreń, w tvm o nietypowym charakterze, maiącYch istotny wplyw na skrócone śródroczne

iedBostkowe sprawozdanie rlnansowe

W lpółroczu 2020 roku nie Wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze, które miałyby istotny wpływ na skrócone

śródrocżne jednostkowe spraWozdanie f inansowe.

13. oświadcżeniezarrądu

zarząd Games operators s.A. oświadcza, iż zgodnie z jego najlepszą Wiedząi

r Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe aa okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 roku Games
operators s.A. i dane poróWnywaln€ sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rżetelny ijasny sytuację majątkową i finansową spółki oraz jej WYnik finansowy,

. sprawozdanie zarżądu 2 działalności Jednostki do raportu za pierwsze półrocz€ 2020 roku zawiera prawdziwy obraz
rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Bartlomiei Gaiewski Jakub Ananicz

Prezes zarządu czlonek zarządu

Warsżawa, dnia 30 września 2020 roku
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