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LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

Drugi kwartał 2022 roku obfitował w wiele ważnych dla nas wydarzeń. Spółka świętowała swoje 25-lecie. Obecnie 

Platige Image S.A. to ponad 300 osobowy zespół realizujący najbardziej zaawansowane projekty dla klientów z 

całego świata oraz pracujący nad portfolio projektów własnych. 

W omawianym kwartale została uchwalona oraz wypłacona pierwsza w historii notowań Platige Image S.A. na 

GPW dywidenda w wysokości 0,6 PLN na akcję.  

Drugi kwartał to także kolejne nagrody dla naszych produkcji – animacja Resident Evil Village otrzymała nagrodę 

Webby w kategorii Best Trailer oraz nagrodę Animayo – Best Video Game Cinematic. Efekty specjalne do 

Wiedźmina  otrzymały nominację do prestiżowej nagrody Emmy w kategorii Outstanding Special Visual Effects In 

A Season Or A Movie – 2022. 

W ubiegłym roku przychody ze sprzedaży Grupy Platige Image po raz pierwszy w historii przekroczyły 100 mln 

złotych. Przychód ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2022 przekroczył już 66 mln złotych i był także największy w 

historii. Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2022 roku również uległy istotnej poprawie w porównaniu z 

analogicznym okresem roku ubiegłego. 

Nasza nowopowołana spółka w Stanach Zjednoczonych rozwija się bardzo prężnie i od pierwszego kwartału swojej 

działalności jest rentowna. Dzięki niej obserwujemy dużą dynamikę w zakresie produkcji reklamowych. W dziale 

animacji wyprodukowaliśmy kolejne trailery dla Activision Inc. m.in. Operation Monarch Official Teaser feat. 

Godzilla vs. Kong do serii Call of Duty: Warzone, który zebrał doskonałe recenzje. W zespole entertainment 

powstawały kolejne produkcje realizowane w technologii Unreal Engine, m.in. trailer do DerbyStars Horse Racing 

Metaverse Game dla koreańskiego klienta działającego na obiecującym rynku projektów blockchain. Zespół 

broadcast przygotował natomiast dla Telewizji Polsat wirtualne studio na turniej w Wimbledonie. W ślad za 

pierwszym projektem reklamowym 3D na ekrany LED dla Samsunga, pozyskujemy nowe projekty dla prestiżowych 

klientów. Jest to szybko rosnący, perspektywiczny segment rynku, w którym chcemy być liderem. Portfel 

projektów na kolejne miesiące jest dobrze wypełniony. Kontynuujemy współpracę z Netflix. Staramy się o 

pozyskanie nowych projektów w obszarze efektów specjalnych do filmów i seriali oraz prowadzimy intensywne 

działania sprzedażowe w tym kierunku. Nie rezygnujemy także z odżywającego po pandemii rynku kontentu 

cyfrowego dla parków rozrywki. Rozbudowujemy także stopniowo nasz zespół, dostosowując go do rosnącej skali 

działania. Już 10% zespołu Platige Image S.A. to artyści spoza Polski. Dołączają do nas graficy pracujący wcześniej 

dla wiodących studiów na świecie. Obecnie trwają finalne prace nad uruchomieniem nowego studia motion 

capure, które w istotny sposób zwiększy nasze możliwości pracy nad większymi produkcjami.  

 

Dziękujemy 

Zarząd Platige Image S.A.  
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1 INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PLATIGE IMAGE  

Jednostką dominującą Grupy Platige Image jest spółka Platige Image S.A. odpowiedzialna za produkcję i sprzedaż 

usług z obszaru grafiki i animacji komputerowych.  

Platige Image S.A. jest polskim studiem produkcyjnym i postprodukcyjnym. Specjalizuje się w tworzeniu grafiki 

komputerowej, animacji 3D i cyfrowych efektów wizualnych dla świata filmu, rozrywki, edukacji oraz reklamy, a 

także produkcji imprez masowych i tworzeniu opraw telewizyjnych w technologii Vizrt. 

Grupa Platige Image od 25 lat łączy unikalny know-how, wynikający z umiejętności i kompetencji zespołu twórców 

z efektywnym modelem biznesowym oraz najnowocześniejszą technologią. Zrealizowała projekty komercyjne, w 

tym spoty reklamowe dla takich marek i koncernów jak P&G, Kompania Piwowarska, Nike, Pepsi, Lego, Burberry, 

Citizen, McDonald’s, Samsung, Audi czy Aston Martin. 

Od 2007 roku Grupa Platige Image specjalizuje się w tworzeniu cinematików (trailerów gier komputerowych) dla 

największych i najbardziej cenionych producentów gier video na świecie: CD Projekt RED (seria Wiedźmin, 

Cyberpunk 2077), Ubisoft (Watch Dogs 2, For Honor), Ubisoft Singaopore (Skull and Bones), Ubisoft Entertainment 

Sweden AB (Tom Clancy’s: The Division), SEGA (seria Total War: Warhammer), Crytek (Ryse: Son of Rome), Arkane 

Studios (Prey), 11 bit studios (Frostpunk) czy Square Enix (Kingsglaive: Final Fantasy XV, Outriders), Smilegate 

Entertainment (Crossfire HD), Koch Media (Metro Exodus), Blobber Team (The Medium) , Activision (seria Call of 

Duty) .  

Wśród ponad 200 wyróżnień zdobytych przez Platige Image S.A. znajdują się nagrody Brytyjskiej Akademii 

Filmowej i Telewizyjnej (BAFTA), Europejskiej Akademii Filmowej (Jeszcze Dzień Życia - Najlepszy Pełnometrażowy 

Film Animowany), Hiszpańskiej Akademii Sztuki Filmowej (Goya Premios), oraz nagrody największego na świecie 

festiwalu grafiki komputerowej SIGGRAPH, a także nominacje do Oskarów, Złotej Palmy na Festiwalu Filmowym 

w Cannes i Złotych Lwów na festiwalu filmowym w Wenecji. Listę prestiżowych wyróżnień uzupełniają nagrody 

branżowe takie jak Animago1, Animayo2, London International Award3, Promax/BDA4, VES5 i Best of the Show na 

Comic Con6. 

Obecnie zespół Grupy Platige Image tworzy ponad trzystu ekspertów z branży kreatywnej i technologicznej: 

grafików, designerów, animatorów, producentów, reżyserów i dyrektorów artystycznych. Grupa Platige Image 

posiada wyspecjalizowane działy dedykowane różnym obszarom działalności: cinematikom, animacji i efektom 

specjalnym VFX (Platige Animation), reklamie (Platige Commercials), eventom (Platige Events / Broadcast), 

teatrowi i rozrywce (Platige Entertainment / Creative Arts), oprawie dźwiękowej (Platige Sound), produkcji 

filmowej (Platige Films). Ponadto Studio współpracuje z ekspertami z różnorodnych branży, realizując projekty dla 

wiodących marek z całego świata. 

Strategia rozwoju Platige Image S.A. na lata 2021-2025 zakłada ewolucję modelu biznesowego Spółki do modelu 

hybrydowego łączącego działalność w dotychczasowych obszarach usług serwisowych, z rozwojem projektów 

własnych (IP) w zakresie produkcji filmów (film development) oraz gier komputerowych  (game development). 

 
1 Animago Award – uznawana jest za najważniejszą nagrodę za animację 3D w krajach niemieckojęzycznych. 
2 Animayo jest hiszpańskim animowanym festiwalem uznanym za tzw. „Festiwal Kwalifikacyjny” dla Akademii Sztuki i Nauki Filmowej 
przyznającej Oscary. 
3 The London International Awards, czyli LIA (poprzednio London International Advertising Awards, LIAA), to coroczne nagrody przyznawane 
na całym świecie za „pionierów i przykłady doskonałości” w reklamie, mediach cyfrowych, produkcji, projektowaniu, muzyce i dźwięku oraz 
markowych rozrywkach. 
4 Nagroda Promax/BDA przyznawana firmy lub osoby tworzącym w branży promocji i marketingu. 
5 Visual Effects Society (VES) – jedyna w przemyśle rozrywkowym organizacja zrzeszająca artystów i techników od efektów specjalnych; 
nominacje VES przyznawane są w 20 kategoriach obejmujących kino, telewizję, reklamy oraz gry wideo. 
6 Nagroda przyznawana na Święcie Popkultury – spotkaniu z twórcami filmów, komiksów, seriali, gier, pisarzy odbywającej się corocznie w 
kilku miastach na świecie, od 2016 roku także w Warszawie. 
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DANE ADRESOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ, PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I NUMER W REJESTRZE SĄDOWYM 

Firma          Platige Image S.A. 

Adres siedziby          02-634 Warszawa, ul Racławicka 99A 

Telefon         (48) 22 844 64 74 

Fax         (48) 22 898 29 01 

Adres strony internetowej         inwestor.platige.com 

Adres e-mail         ir@platige.com 

Podstawowy przedmiot działalności: 

• PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo 

i programów telewizyjnych 

• PKD 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, 

nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 

Sąd rejestrowy                                            Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego                              

                                                                       Rejestru Sądowego 

Numer KRS                                                  0000389414 

REGON         142983580 

NIP         524 20 14 184 

 

ORGANY SPÓŁKI 

Na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego w skład organów Spółki 

Platige Image S.A. wchodziły następujące osoby: 

 

Zarząd 

Prezes Zarządu  Karol Żbikowski 

Członek Zarządu  Artur Małek 

 

Rada Nadzorcza 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Jarosław Sawko 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Sikora 
Sekretarz Rady Nadzorczej Tomasz Bagiński 
Członek Rady Nadzorczej Robert Koński 
Członek Rady Nadzorczej Piotr Kamiński 
 
 
W drugim kwartale 2022 roku oraz do dnia publikacji niniejszego raportu okresowego nie wystąpiły zmiany 

osobowe w składzie organów Spółki. W dniu 13 kwietnia 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Platige 

Image S.A., w związku z upływem bieżącej kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki, podjęło uchwały zgodnie z 

którymi ustaliło, że Rada Nadzorcza nowej wspólnej kadencji będzie liczyła pięciu członków i powołało z tym 

samym dniem dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki Platige Image S.A. na kolejną kadencję (2022-

2027).  

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

Na dzień 30 czerwca 2022 roku, kapitał zakładowy Spółki wynosi 352 942,00 zł i dzieli się na 3 529 420 akcji o 
wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym na:  
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seria A 1 405 000  akcje imienne - uprzywilejowane co do głosu (1 akcja = 2 głosy) 

seria B    455 000  akcje imienne - uprzywilejowane co do głosu (1 akcja = 2 głosy) 

seria C    500 000  akcje zwykłe na okaziciela (1 akcja = 1 głos) 

seria D    345 000  akcje zwykłe na okaziciela (1 akcja = 1 głos) 

seria E    440 000  akcje zwykłe na okaziciela (1 akcja = 1 głos) 

seria F    144 420 akcje zwykłe na okaziciela (1 akcja = 1 głos) 

seria G    240 000           akcje zwykłe na okaziciela (1 akcja = 1 głos) 

 

Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę Platige Image S.A. akcji wynosi 5 389 420.  

Na dzień publikacji niniejszego raportu do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect wprowadzone zostały 

wszystkie akcje serii C, D, E, F i G Spółki. 

W drugim kwartale 2022 roku miały miejsce poniższe zmiany w strukturze i wysokości kapitału zakładowego 

Spółki. 

• Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B i C Spółki w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2019 – 

2022  

W dniu 16 maja 2022 roku Spółka dokonała emisji 562 warrantów subskrypcyjnych serii B oraz 55 000 warrantów 

subskrypcyjnych serii C w ramach realizacji za rok 2021 Programu Motywacyjnego na lata 2019 – 2022. Emisja 

warrantów subskrypcyjnych serii B i C nastąpiła w wykonaniu Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach realizacji 

Programu Motywacyjnego na lata 2019 – 2022 oraz uchwał Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 maja 2020 r. oraz 12 

maja 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków objęcia warrantów subskrypcyjnych za rok 2021. 

Wyemitowane warranty subskrypcyjne serii B i C Spółki uprawniają do objęcia łącznie 55.562 akcji zwykłych na 

okaziciela serii F Spółki po cenie emisyjnej 0,10 zł za jedną akcję. Warranty subskrypcyjne serii B i C zostały 

przydzielone Panu Karolowi Żbikowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki oraz Panu Arturowi Małkowi – Członkowi 

Zarządu Spółki. Warranty subskrypcyjne serii B i C zostały objęte przez osoby uprawnione nieodpłatnie.  

• Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2019 -2022 

W dniu 6 czerwca 2022 roku doszło do objęcia przez osoby uprawnione, tj. Pana Karola Żbikowskiego – Prezesa 

Zarządu Spółki oraz Pana Artura Małka – Członka Zarządu Spółki, 55 562 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki 

o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w wykonaniu praw z 55 562 warrantów subskrypcyjnych serii B i C, 

wyemitowanych w ramach realizacji za 2021 rok Programu Motywacyjnego na lata 2019 – 2022, o których mowa 

w punkcie powyżej. Akcje zwykłe na okaziciela serii F zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł za akcję i 

opłacone w pełni wkładem pieniężnym. Zostały zawarte umowy typu lock-up z ww. osobami, czasowo 

ograniczające swobodne rozporządzanie objętymi akcjami serii F. 

Akcje zwykłe na okaziciela serii F Spółki zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego (w drodze emisji nie więcej niż 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F w celu przyznania prawa 

do objęcia tych akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 tego 

Zgromadzenia).  

W dniu 30 czerwca 2022 roku akcje serii F zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów 

Wartościowych SA. i przyznane osobom uprawnionym w rozumieniu art. 451 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. 

zapisane na rachunkach papierów wartościowych ww. osób. Wraz z przyznaniem akcji zgodnie z art. 452 Kodeksu 

Spółek Handlowych nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w wyniku którego aktualnie kapitał 

zakładowy Spółki wynosi 352 942,00 zł i dzieli się na 3 529 420 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z których 

przysługuje prawo do 5 389 420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
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W dniu 28 lipca 2022 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 736/2022 

w sprawie wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect 55 562 akcji zwykłych na 

okaziciela serii F Spółki. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

 
 

STRUKTURA AKCJONARIATU  

Struktura akcjonariatu na dzień 30 czerwca 2022 roku i na dzień publikacji raportu okresowego 

AKCJONARIUSZ 
ŁĄCZNA LICZBA 

POSIADANYCH AKCJI 
ŁĄCZNA LICZBA 

POSIADANYCH GŁOSÓW 
UDZIAŁ W KAPITALE 

ZAKŁADOWYM 
UDZIAŁ W OGÓLNEJ 

LICZBIE GŁOSÓW 

      

Jarosław Sawko 997 369 1 827 369 28,26% 33,91% 

      

Piotr Sikora 885 744 1 715 744 25,10% 31,84% 

      

Tomasz Bagiński 260 736 460 736 7,39% 8,55% 

      

Pozostali 1 385 571 1 385 571 39,25% 25,70% 
      

Razem 3 529 420 5 389 420 100,00% 100,00% 

 

STAN POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE  

Na dzień 30 czerwca 2022 roku i na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego Członkowie Zarządu Spółki 

posiadali akcje Spółki wg poniższej tabeli:  

 ŁĄCZNA LICZBA POSIADANYCH AKCJI 

 
na dzień  

30 czerwca 2022 r. 
na dzień  

publikacji raportu 

Karol Żbikowski 109 552 109 552 

Artur Małek 58 868 58 868 

 

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu 

okresowego nie posiadali akcji Spółki, poza osobami wskazanymi w tabeli Struktura akcjonariatu, powyżej. 
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1.1 Struktura Grupy Platige Image z wyszczególnieniem jednostek podlegających 

konsolidacji oraz jednostek nie objętych konsolidacją  

Grupa Kapitałowa Platige Image na dzień 30 czerwca 2022 roku obejmowała następujące podmioty:  

Jednostka dominująca: 

  PLATIGE IMAGE S.A.                                                               

adres: ul. Racławicka 99A, 02-634 Warszawa 

Jednostki bezpośrednio zależne: 

1. PLATIGE FILMS Sp. z o.o.                    

adres: ul. Racławicka 99A, 02-634 Warszawa  

przedmiot działalności: produkcja i koprodukcja animowanych filmów pełnometrażowych oraz efektów 

specjalnych dla filmów fabularnych 

Platige Image S.A. posiada 100% kapitału jednostki zależnej, ze 100% udziałem w ogólnej liczbie głosów. 

2. PLATIGE Sp. z o.o.                                   

adres: ul. Racławicka 99A, 02-634 Warszawa  

Platige Sp. z o.o. jest jedynym komplementariuszem spółki Platige Sp. z o.o. Sp. k. i jest spółką celową nie 

prowadzącą działalności.  

Platige Image S.A. posiada 100% kapitału jednostki zależnej, ze 100% udziałem w ogólnej liczbie głosów. 

3. PLATIGE Sp. z o.o. Sp.k.                                 

adres: ul. Racławicka 99A, 02-634 Warszawa  

przedmiot działalności: pozyskiwanie nowych projektów od klientów zagranicznych dla Grupy Platige Image, 

rozwijanie kontaktów biznesowych z nowymi partnerami oraz produkcja istotnych projektów przy pomocy innych 

spółek z Grupy 

Platige Image S.A. posiada 91% kapitału jednostki zależnej, a jednocześnie jest jedynym wspólnikiem spółki 

Platige Sp. z o.o., która jest w posiadaniu pozostałych 9%. Tym samym Platige Image S.A. posiada 100% 

kontrolę nad jednostką zależną. Komplementariuszem Platige Sp. z o.o. Sp.k. jest spółka Platige Sp. z o.o., w 

której Platige Image S.A. posiada 100 %  udziałów w ogólnej liczbie głosów. 

4. FATIMA FILM Sp. z o.o.                                 

adres: ul. Racławicka 99A, 02-634 Warszawa  

Fatima Film sp. z o.o. jest jedynym komplementariuszem spółki Fatima Film sp. z o.o. sp. k., i jest spółką celową nie 

prowadzącą działalności.  

Platige Image S.A. posiada 100% kapitału jednostki zależnej, ze 100% udziałem w ogólnej liczbie głosów. 

5. FATIMA FILM Sp. z o.o. Sp.k.                                               

adres: ul. Racławicka 99A, 02-634 Warszawa  

przedmiot działalności: spółka działająca w sektorze Przemysł Filmowy i Wideo, powołana w celu przeniesienia 

projektu Fatima z Platige Films sp. z o.o., a następnie kontynuacji projektu. 

Platige Image S.A. posiada 91% kapitału jednostki  zależnej, a jednocześnie jest jedynym wspólnikiem spółki 

Fatima Film Sp. z o.o., która jest w posiadaniu pozostałych 9%. Tym samym Platige Image S.A. posiada 100% 

kontrolę nad jednostką zależną. Komplementariuszem Fatima Film Sp. z o.o. Sp.k. jest spółka Fatima Fim Sp. 

z o.o., w której Platige Image S.A. posiada 100 %  udziałów w ogólnej liczbie głosów. 
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6. DOBRO Sp. z o.o.                                   

adres: ul. Goszczyńskiego 24A, 02-610 Warszawa 

przedmiot działalności: dom produkcyjny zajmujący się organizacją planów zdjęciowych oraz produkcją filmową w 

branży reklamowej i rozrywkowej  

Platige Image S.A. posiada 75% kapitału jednostki zależnej, z 75% udziałem w ogólnej liczbie głosów. 

7. PJ GAMES Sp. z o.o.                                   

adres: ul. Racławicka 99A, 02-634 Warszawa 

przedmiot działalności: tworzenie gier komputerowych; celem spółki jest realizacja projektu polegającego na 

doprowadzeniu uzgodnionej przez wspólników gry komputerowej, której pomysłodawcą jest Juggler Games 

Sp. z o.o., do wersji tzw. gold master (wersja końcowa gry) oraz jej odpłatnej dystrybucji   

Platige Image S.A. posiada 80% kapitału jednostki zależnej, z 80% udziałem w ogólnej liczbie głosów. 

Spółka PJ Games Sp. z o.o. została zawiązana 1 lipca 2021 roku przez Platige Image S.A. oraz Juggler Games 

Sp. z o.o. w wyniku porozumienia w zakresie współpracy podmiotów w obszarze gier komputerowych. Spółka 

została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 3 września 2021 roku. Podlega konsolidacji metodą pełną i 

w wynikach Grupy Platige Image ujmowana jest od trzeciego kwartału 2021 roku. 

7 lutego 2022 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału 

zakładowego PJ Games Sp. z o.o. ze 100 tys. zł do wysokości 105 tys. zł, w wyniku którego spółka Platige Image 

S.A. zwiększyła swoje udziały w spółce z 79% do 80% (Juggler Games Sp. z o.o. posiada 20% udziałów). 

Zdarzenie to było wynikiem realizacji etapu pośredniego intencji wyrażonych w porozumieniu zawartym przez 

wspólników w maju 2021 roku. Zawiązując PJ Games Sp. z o.o. strony zawarły jednocześnie warunkową 

przedwstępną umowę sprzedaży udziałów, gwarantującą sprzedaż przez Platige Image S.A. posiadanych 

udziałów w PJ Games Sp. z o.o. w ilości zapewniającej docelowo udział w kapitale zakładowym na poziomie 

55% Platige Image S.A. i 45% Juggler Games Sp. z o.o., pod warunkiem spełnienia się uzgodnionych w umowie 

warunków dotyczących terminu, budżetu i pozytywnych recenzji projektu.  

8. PLATIGE INC.                                  

adres: Lewes w stanie Delaware, USA 

przedmiot działalności: spółka reprezentuje szeroko rozumiane interesy Platige Image S.A. w Stanach 

Zjednoczonych  

Platige Image S.A. posiada 100% kapitału jednostki zależnej, ze 100% udziałem w ogólnej liczbie głosów. 

Spółka Platige INC. podlega konsolidacji metodą pełną i w wynikach Grupy Platige Image ujmowana jest od 

pierwszego kwartału 2022 roku (spółka zawiązana 15 grudnia 2021 roku). 

9. PLATIGE USA LLC.                                  

adres: Lewes w stanie Delaware, USA 

przedmiot działalności: spółka powołana w celu realizacji projektów reklamowych w Stanach Zjednoczonych 

Spółka Platige INC. posiada 75% kapitału i udziałów w ogólnej liczbie głosów Platige USA LLC. 

Spółka Platige USA LLC. podlega konsolidacji metodą pełną i w wynikach Grupy Platige Image ujmowana jest 

od pierwszego kwartału 2022 roku (spółka zawiązana 15 grudnia 2021 roku). 

Wszystkie ww. spółki podlegały konsolidacji metodą pełną, za wyjątkiem Fatima Film sp. z o.o. i Platige sp. z o.o., 

których dane są nieistotne (prezentacja wybranych danych znajduje się w pkt. 1.2 niniejszego raportu). 
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Jednostki współzależne i stowarzyszone: 

1. IMAGE GAMES S.A.                                 

adres: ul. Krucza 16/22, 00 - 526 Warszawa 

przedmiot działalności: tworzenie i komercjalizowanie m.in. gier z segmentu AA  

Spółka Image Games S.A. została zawiązana w kwietniu 2021 roku przez Platige Image S.A. oraz Movie Games 
S.A. w wykonaniu listu intencyjnego w zakresie współpracy podmiotów w obszarze tworzenia gier 
komputerowych. 12 maja 2021 roku Image Games S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. 

W okresie drugiego kwartału 2022 roku Platige Image S.A. posiadała 47,87% udziału w kapitale zakładowym i 
ogólnej liczbie głosów w Image Games S.A. Pozostałe akcje były w posiadaniu spółki Movie Games S.A. (47,87% 
udziału) oraz pozostałych akcjonariuszy (4,26% udziału). W dniu 16 czerwca 2022 roku, w wykonaniu umowy 
sprzedaży akcji zawartej przez Platige Image S.A. z Anshar Studios S.A., nastąpiło przeniesienie praw własności 
z posiadanych przez Platige Image S.A. akcji Image Games S.A. stanowiących 22,98 % kapitału i głosów tej 
spółki, na rzecz Anshar Studios. W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2022 roku Platige Image S.A. 
posiadała24,89 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Image Games S.A.  

W dniu 5 lipca 2022 roku (zdarzenie po dniu bilansowym) zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowym podwyższenie kapitału zakładowego Image Games S.A. w wyniku zakończonej w czerwcu br. emisji 
nowych akcji spółki.  

W związku z powyższym, na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego udział Platige Image S.A. wynosi 
24,43% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Image Games S.A. Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki 
pozostałe akcje Image Games S.A. są w posiadaniu Movie Games S.A. (46,97% udziału), Anshar Studios S.A. 
(22,55% udziału) oraz pozostałych akcjonariuszy (6,05% udziału). 

Spółka podlega konsolidacji metodą praw własności. Pierwsze ujęcie danych finansowych spółki w wynikach 

Grupy Platige Image miało miejsce w trzecim kwartale 2021 roku. Dla celów konsolidacji na dzień 30 czerwca 

2022 roku przyjęto udział Platige Image S.A. w spółce Image Games S.A. na poziomie 46,97% (tj. uwzględniono 

skutki rozwodnienienia wynikającego z nowej emisji akcji, natomiast stosując uproszczenie skutki sprzedaży 

akcji, o której mowa powyżej zostaną uwzględnione począwszy od 1 lipca 2022 roku w związku z brakiem 

istotnych transakcji w spółce Image Games S.A. w drugiej połowie czerwca 2022 roku). 

 

1.2 Wybrane dane finansowe spółek zależnych, nie podlegających konsolidacji w procesie 

sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Platige 

Image  

Spółki Platige Sp. z o.o. oraz Fatima Film Sp. z o.o. nie prowadzą działalności operacyjnej, pełnią wyłącznie rolę 

komplementariuszy w dwóch spółkach komandytowych (odpowiednio Platige Sp. z o.o. Sp.k. oraz Fatima Film Sp. 

z o.o. Sp.k.) prowadzących działalność operacyjną i objętych konsolidacją w procesie sporządzania 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Platige Image.  

Dane finansowe spółek Platige Sp. z o.o. oraz Fatima Film Sp. z o.o. nie podlegają konsolidacji z uwagi na ich 

nieistotność, zgodnie z art. 58 ustawy o rachunkowości.  

Poniżej przedstawione zostały wybrane dane finansowe ww. spółek zależnych, nie objętych konsolidacją (w tys. 

zł): 
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Platige Sp. z o.o.:  

 

      

Fatima Film Sp. z o.o.:  

1.3 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych w Grupie Platige Image w przeliczeniu 

na pełne etaty 

W drugim kwartale 2022 roku średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w Grupie Platige Image wyniosło 

71 etatów i było o 18 etatów wyższe od średniego zatrudnienia drugiego kwartału roku 2021. Natomiast średnie 

zatrudnienie w Platige Image S.A. w omawianym okresie wyniosło 61 etatów i było o 12 etatów wyższe w stosunku 

do analogicznego okresu roku ubiegłego. 

Dodatkowo, Grupa Platige Image na koniec drugiego kwartału 2022 roku współpracowała z 259 osobami.  

Na koniec drugiego kwartału 2022 roku łączne zatrudnienie wg różnych form zatrudnienia wyniosło w Grupie 

Platige Image 332 osoby.   

Lp. Wyszczególnienie Kwartalnie za okres: Narastająco za okres: 

 
 

01.04.2022- 
30.06.2022  

01.04.2021- 
30.06.2021  

01.01.2022- 
30.06.2022 

01.01.2021- 
30.06.2021 

I. Przychody 0 0 0 0 

II. Wynik z działalności operacyjnej -10 -11 -20 -22 

III. Wynik brutto 83 -11 70 -23 

IV. Wynik netto 83 -11 70 -23 

      

    
na dzień  

30.06.2022 
na dzień  

30.06.2021 

I Aktywa razem   55 4 

II Kapitały własne   -36 -84 

III Kapitał (fundusz) podstawowy   5 5 

IV Zobowiązania i rezerwy   91 88 

Lp. Wyszczególnienie Kwartalnie za okres: Narastająco za okres: 
 

 
01.04.2022- 
30.06.2022  

01.04.2021- 
30.06.2021  

01.01.2022- 
30.06.2022 

01.01.2021- 
30.06.2021 

I. Przychody 0 0 0 0 

II. Wynik z działalności operacyjnej -17 -17 -34 -34 

III. Wynik brutto -20 -18 -39 -37 

IV. Wynik netto -20 -18 -39 -37 

      

    
na dzień  

30.06.2022 
na dzień  

30.06.2021 

I Aktywa razem   97 95 

II Kapitały własne   -197 -121 

III Kapitał (fundusz) podstawowy   5 5 

IV Zobowiązania i rezerwy   294 216 
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2 KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE 

FINANSOWE 

2.1 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe  

Ujęte dla celów konsolidacji wyników Grupy Platige Image sprawozdania finansowe spółek zagranicznych zostały 

przeliczone na PLN wg poniższego: 

- pozycje aktywów i zobowiązań według średniego kursu NBP dla danej waluty na koniec okresu 

sprawozdawczego, 

- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych (z wyjątkiem zmiany stanu pozycji 

bilansowych) po kursie będącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący każdy miesiąc okresu 

obrotowego, ogłoszonych dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

 

2.1.1 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

DANE W TYS. ZŁ 

Lp. Wyszczególnienie Kwartalnie za okres: Narastająco za okres: 

 w tys. złotych 
01.04.2022- 
30.06.2022 

01.04.2021-
30.06.2021 

         %  
zmiana 

 
01.01.2022-
30.06.2022 

01.01.2021-
30.06.2021 

%  
zmiana 

A. 
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w 
tym: 

33 050 26 365 25% 66 098        46 516 42% 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 32 850 26 365 25% 65 553        46 516 41% 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość 
dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) 

200 - - 545                   - - 

III. Koszty wytworzenia  produktów na  własne 
potrzeby jednostki 

- - - -                  - - 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

- - - -                  - - 

B.  Koszty działalności operacyjnej 29 813 26 746 11% 62 401 46 368 35% 

I.  Amortyzacja 976 991 -2% 1 901 1 873 1% 

II.  Zużycie materiałów i energii 663 938 -29% 1 304 1 585 -18% 

III. Usługi obce 18 567 17 316 7% 41 271 28 418 45% 

IV. Podatki i opłaty 461 226 103% 566 444 27% 

V.  Wynagrodzenia 8 348 6 706 24% 15 765 12 972 22% 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 551 384 44% 1 053 779 35% 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 247 185 33% 541 297 82% 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - - - - - 

C.  Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 3 237 -381 - 3 697 148 2393% 

D. Pozostałe przychody operacyjne 1 854 2 398 -23% 2 356 2 481 -5% 

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych 

1 610 - - 1 610 - - 

II. Dotacje - 2 081 -100% - 2 081 -100% 

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - 237 - - 

IV. Inne przychody operacyjne 244 317 -23% 509 400 27% 
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Lp. Wyszczególnienie c.d. Kwartalnie za okres: Narastająco za okres: 

 w tys. złotych 
01.04.2022- 
30.06.2022 

01.04.2021-
30.06.2021 

         %  
zmiana 

01.01.2022-
30.06.2022 

01.01.2021-
30.06.2021 

%  
zmiana 

E. Pozostałe koszty operacyjne 1 625 398 309%       2 078 477 336% 

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych 
aktywów trwałych 

1 609 168 857%          1 609 168 857% 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 14 
2 

139 -90%              402 200 101% 

III. Inne koszty operacyjne 91 -98% 67 109 -38% 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 3 466 1 619 114% 3 975         2 152 85% 

G. Przychody finansowe 437 82 434% 509             114 345% 

I. Dywidendy i udziały w zyskach - - - -               - - 

II. Odsetki 9 2 331% 18               4 366% 

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 216 - - 216               - - 

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych - - - -               - - 

V. Inne 212 80 166% 275             110 151% 

H. Koszty finansowe 420 -149 - 646            111 482% 

I. Odsetki 200 42 381% 314            90 250% 

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych - - - -               - - 

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych - - - -               - - 

IV. Inne 220 -191 - 332           21 1445% 

I. Zysk (strata) z udziałów jednostek podporz.   
wycenianych metodą praw własności 

-28 - - -65 - - 

J. Zysk (strata) brutto (F+G-H+I) 3 455 1 850 87% 3 773 2 155 75% 

K. Podatek dochodowy 669 380 76% 754 537 40% 

L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - - - 

M Zyski (straty) mniejszości 223 308 -27% 559 303 85% 

N Zysk (strata) netto (J-K-L+/-M) 2 563 1 162 121% 2 460 1 315 87% 

O EBITDA* 4 442 2 610 70% 5 876 4 025 46% 

         

Istotne jednorazowe rezerwy i odpisy (netto): 265 265 -  530 530 - 

   Koszty operacyjne netto (w tym): 265 265 -  530 530 - 

   Rezerwa na Program Motywacy 265 265 -  530    530 - 

   Koszty finansowe (netto) - - -  - - - 

        

EBITDA skorygowana ** 4 707 2 875 64%  6 406 4 555  41% 

Zysk / Strata netto skorygowana 2 828 1 427 98%  2 990 1 845 62% 

 
* EBITDA = Wynik na działalności operacyjnej przed amortyzacją 

** EBITDA skorygowana = Wynik na działalności operacyjnej przed amortyzacją z wyłączeniem rezerwy na koszty 
Programu Motywacyjnego 
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2.1.2 Skonsolidowany bilans 

SKONSOLIDOWANY BILANS 

DANE W TYS. ZŁ 

  AKTYWA w tys. złotych  30.06.2022  30.06.2021 
% 

zmiana 

A. AKTYWA TRWAŁE 31 705 28 806 10% 

I. Wartości niematerialne i prawne 881 938 -6% 

1.   Koszty zakończonych prac rozwojowych  284 282 1% 
2.   Wartość firmy  - - - 
3.   Inne wartości niematerialne i prawne  597 656 -9% 
4.   Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  - - - 

II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych - - - 

1.   Wartość firmy jednostki zależne  - - - 
2.   Wartość firmy jednostki współzależne  - - - 

III. Rzeczowe aktywa trwałe 27 036 24 961 8% 

1.   Środki trwałe  23 945 22 242 8% 
  a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkow. gruntu) 5 073 5 148 -1% 
  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10 357 10 561 -2% 
  c) urządzenia techniczne i maszyny  8 270 6 384 30% 
  d) środki transportu  - - - 
  e) inne środki trwałe  245 149 65% 

2.   Środki trwałe w budowie  3 091 2 715 14% 
3.   Zaliczki na środki trwałe w budowie  - 4 -100% 

IV.  Należności długoterminowe - - - 

1.   Od jednostek powiązanych  - - - 
2.   Od pozostałych jednostek  - - - 

V. Inwestycje długoterminowe 976 303 222% 

1.   Nieruchomości  - - - 
2.   Wartości niematerialne i prawne  - - - 
3.   Długoterminowe aktywa finansowe  976 303 222% 

  a) w jednostkach powiązanych  395 303 30% 

  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka  
     posiada zaangażowanie w kapitale  

581 - - 

  c)  w pozostałych jednostkach  - - - 
4.   Inne inwestycje długoterminowe  - - - 

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 812 2 604 8% 

1.   Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  2 800 2 589 8% 
2.   Inne rozliczenia międzyokresowe  12 15 -18% 

B. AKTYWA OBROTOWE 41 918 29 247 43% 

I. Zapasy 1 227 49 2394% 

1.   Materiały  - - - 
2.   Półprodukty i produkty w toku  918 49 1766% 
3.   Produkty gotowe  - - - 
4.   Towary  - - - 
5.   Zaliczki na dostawy  309 - - 
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  AKTYWA w tys. złotych c.d. 30.06.2022  30.06.2021 
% 

zmiana 
II. Należności krótkoterminowe 23 125 15 247 52% 

1.   Należności od jednostek powiązanych  - 8 -100% 
  a) z tytułu dostaw i usług  - 8 -100% 
  b) inne  - - - 

2.   Należności od pozostałych jednostkach, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  

- - - 

  a) z tytułu dostaw i usług  - - - 
  b) inne  - - - 

3.   Należności od pozostałych jednostek  23 125 15 239 52% 
  a) z tytułu dostaw i usług 17 407 9 630 81% 

  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń  
      społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń  

4 890 5 298 -8% 

  c) inne  561 311 80% 
  d) dochodzone na drodze sądowej  267 - - 

III. Inwestycje krótkoterminowe 6 038 3 380 79% 

1.   Krótkoterminowe aktywa finansowe  6 038 3 380 79% 
  a) w jednostkach powiązanych  - 3 -100% 
  b) w pozostałych jednostkach  205 20 926% 
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  5 833 3 357 74% 

2.   Inne inwestycje krótkoterminowe  - - - 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  11 528 10 571 9% 

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - - - 

D. Udziały (akcje ) własne - - - 

  SUMA AKTYWÓW 73 623 58 053 27% 
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  PASYWA w tys. złotych 30.06.2022   30.06.2021 
% 

zmiana 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 32 006 23 844 34% 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 353 343 3% 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy 17 414 32 633 -47% 

III. Kapitał (fundusz)  z aktualizacji wyceny 235 - - 

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 10 321 9 024 14% 

V. Różnice kursowe z przeliczenia 62 - - 

VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 161 -19 471 - 

VII. Zysk (strata) netto 2 460 1 315 87% 

VIII. Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielkość ujemna) - - - 

B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI 758 365 109% 

C. UJEMNA WARTOŚC FIRMY JEDN. PODPORZĄDKOW. - - - 

D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 40 859 33 844 21% 

I. Rezerwy na zobowiązania 7 427 5 222 42% 

1.   Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  1 491 1 337 12% 
2.   Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  676 477 42% 
3.   Pozostałe rezerwy  5 260 3 408 54% 

II. Zobowiązania długoterminowe 4 429 5 975 -26% 

1.   Wobec jednostek powiązanych  - - - 
2.   Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale  
- - - 

3.   Wobec pozostałych jednostek  4 429 5 975 -26% 
  a) kredyty i pożyczki  883 3 442 -74% 
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  - - - 
  c) inne zobowiązania finansowe  3 546 2 533 40% 
  d) zobowiązania wekslowe  - - - 
  e) inne  - - - 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 23 928 18 695 28% 

1.   Wobec jednostek powiązanych  - - - 
2.   Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  
- - - 

3.   Wobec pozostałych jednostek  23 928 18 695 28% 
  a) kredyty i pożyczki  9 697 5 506 76% 
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  - - - 
  c) inne zobowiązania finansowe  2 215 1 581 40% 
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  7 519 8 825 -15% 
  e) zaliczki otrzymane na dostawy  - - - 
  f) zobowiązania wekslowe  - - - 

  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych  
     świadczeń  

2 596 851 205% 

  h) z tytułu wynagrodzeń  1 639 1 784 -8% 
  i) inne  262 148 77% 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 5 075 3 952 28% 

1.   Ujemna wartość firmy  - - - 
2.   Inne rozliczenia międzyokresowe  5 075 3 952 28% 

 SUMA PASYWÓW 73 623 58 053 27% 
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2.1.3 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 

DANE W TYS. ZŁ 

Wyszczególnienie Narastająco za okres: 

w tys. złotych 
01.01.2022-
30.06.2022 

01.01.2021-
30.06.2021 

% 
 zmiana 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 30 942 16 058 93% 
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkow. -                -       - 
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach 30 942 16 058 93% 

1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu 347 319 9% 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego  6 24 -75% 
  a) zwiększenie (z tytułu) 6 24 -75% 
        - wydania udziałów (emisji akcji) 6 24 -75% 
 b) zmniejszenie (z tytułu) - - - 
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 353 343 3% 

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 33 069 26 692 24% 

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -15 655 5 941 - 
a) zwiększenie (z tytułu) 2 380 5 941 -60% 
    - z emisji akcji powyżej wartości nominalnej - 5 916 -100% 
    - z podziału zysku  2 380 25 9420% 
b) zmniejszenie (z tytułu) 18 035      - - 
    - pokrycia straty 18 027   
    - udział w zmianie kapitałów jednostek  
      współkontrolowanych 

8 - - 

2.2. stan  kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 17 414 32 633 -47% 

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 43 - - 

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 192 - - 
a) zwiększenie (z tytułu) 192 - - 
    - udział w zmianie kapitałów jednostek  
       współkontrolowanych 

192 - - 

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 235 - - 

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 9 565 8 493 13% 

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 756 530 42% 
a) zwiększenie (z tytułu) 756 530 42% 
    - program akcji pracowniczych 530 530 0% 
    - podział wyniku finansowego 225 - - 
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 10 321 9 024 14% 

5. Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu - - - 

5.1. Zmiany różnic kursowych z przeliczenia 62 - - 
a) zwiększenie  62 - - 
5.2. Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu 62 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 PLATIGE IMAGE S.A.  JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2022 

  18    

Wyszczególnienie Narastająco za okres: 

w tys. złotych 
01.01.2022-
30.06.2022 

01.01.2021-
30.06.2021 

% 
 zmiana 

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -12 082 -19 446 - 

6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 046     497 110% 
    - zmiany przyjętych zasad (polityki) rach.  - - - 
    - korekty błędów -       -       - 
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1 046     497     110% 
  a) zwiększenie (z tytułu) - - - 
  b) zmniejszenie (z tytułu) 320 - - 
    - podział zysku (na kapitał zapasowy) - -     - 
    - podział zysku (dywidenda) 95 - - 
    - inne 225 - - 
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 726 497 46% 
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 13 128 19 943 -34% 
    - zmiany przyjętych zasad (polityki) rach.  -       - - 
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 13 128 19 943 -34% 
a) zwiększenie                -       -       - 
b) zmniejszenie (z tytułu) 13 563       -25       - 
   - pokrycia kapitałem zapasowym 18 027 -       - 
   - pokrycia kapitałem rezerwowym - -25 - 
   - podziału zysku (na kapitał zapasowy) -2 380 - - 
   - podziału zysku (dywidenda) -2 084 - - 
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -435 19 968 - 
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 161 -19 471 - 

7. Wynik netto 2 460 1 315 87% 

a) zysk netto 2 460  1 315 87% 
b) strata netto - - - 
c) odpisy z zysku                -    - - 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 32 006 23 844 34% 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. proponowanego podziału 
zysku 

32 006 23 844 34% 
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2.1.4 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 

 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

(metoda pośrednia) 

 DANE W TYS. ZŁ 

 Wyszczególnienie Kwartalnie za okres: Narastająco za okres: 

  w tys. złotych 
01.04.2022- 
30.06.2022 

01.04.2021-
30.06.2021 

%  
zmiana 

01.01.2022- 
30.06.2022 

01.01.2021-
30.06.2021 

%  
zmiana 

 A.  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk (strata) netto 2 563 1 162 121% 2 460 1 315 87% 
II. Korekty razem 1 915 -3 348 - 2 186 -5 213 - 

1.   Zyski (straty) mniejszości  223 308 -27% 559 303 85% 
2.   Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jedn. 

wycenianych metodą praw własności  
28 - - 65 - - 

3.   Amortyzacja  976 991 -2% 1 901 1 873 1% 
4.   Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  198 -40 - 333 -24 - 
5.   Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  190 -2 - 288 -3 - 
6.   Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  -216 168 - -217 168 - 
7.   Zmiana stanu rezerw  -59 122 - 1 201 -107 - 
8.   Zmiana stanu zapasów  -211 64 - -784 23 - 
9.   Zmiana stanu należności  -2 781 1 041 - 8 941 6 748 32% 

10.   Zmiana stanu zobow. krótkotermin., z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów  

-449 -1 039 - -10 580 -9 076 - 

11.   Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 687 -2 981 - -117 -3 508 - 
12.   Zmiana stanu rezerw odniesionych na kapitał 

rezerwowy  
265 205 29% 530 471 13% 

13.   Różnice kursowe z przeliczenia 64 - - 66 - - 
14.   Inne korekty  - -2 185  - -2 081 - 

III. 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I+II) 

4 478 -2 186 - 4 646 -3 898 - 

B.  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

I. Wpływy 1 763 - - 1 865 - - 
1.   Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 609 - - 1 609 - - 
2.   Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP  - - - - - - 
3.   Z aktywów finansowych  154 - - 156 - - 

  a) w jednostkach powiązanych  154 - - 154 - - 
  b) w pozostałych jednostkach  - - - 2 - - 

4.   Inne wpływy inwestycyjne - - - 100 - - 
II. Wydatki 1 046 957 9% 3 012 1 285 9% 

1.   Nabycie WNiP oraz rzeczowych akt. trwałych  896 870 3% 2 862 1 053 172% 
2.   Inwestycje w nieruchomości oraz WNiP - -67 - - 43 -100% 
3.   Na aktywa finansowe, w tym:  150 150 0% 150 185 -19% 

  a) w jednostkach powiązanych  150 185 -19% 150 185 -19% 
  b) w pozostałych jednostkach  - -35 - - - - 

4.   Inne wydatki inwestycyjne  - 4 -100% - 4 -100% 

III. 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I-II) 

717 -957 - -1 147 -1 285 - 
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 Wyszczególnienie c.d. Kwartalnie za okres: Narastająco za okres: 

  w tys. złotych 
01.04.2022- 
30.06.2022 

01.04.2021-
30.06.2021 

%  
zmiana 

01.01.2022- 
30.06.2022 

01.01.2021-
30.06.2021 

%  
zmiana 

C.  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  

I. Wpływy -3 282 4 199 - 704 6 204 -89% 
1.   Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i 

innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat 
do kapitału  

53 6 000 -99% 53 6 000 -99% 

2.   Kredyty i pożyczki * -3 824 -1 801 - 162 204 -21% 
3.   Leasing finansowy  - - - - - - 
4.   Inne wpływy finansowe  489 - - 489 - - 

II. Wydatki 3 446 705 389% 4 398 1 543 185% 
1.   Nabycie udziałów (akcji) własnych  - - - - - - 

2.   Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  2 453 166 
1379

% 
2 453 166 

1379
% 

3.   Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wyd. z 
podziału zysku  

- - - - - - 

4.   Spłaty kredytów i pożyczek  287 163 76% 748 548 36% 
5.   Wykup dłużnych pap. wartościowych  - - - - - - 
6.   Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 

finansowego  
510 350 46% 875 789 11% 

7.   Płatności z tyt. innych zob. finansowych  - - - - - - 

8.   Odsetki  196 6 
3006

% 
322 21 

1412
% 

9.   Odsetki powiązane  - - - - - - 
10.   Pożyczki powiązane  - - - - - - 
11.   Inne wydatki finansowe  - 20 -100% - 19 -100% 

III. 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I-II) 

-6 728 3 494 - -3 694 4 661 - 

D. 
Przepływy pieniężne netto razem 
(A.III.+B.III+C.III) 

-1 533 351 - -195 -522 - 

E. 
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, 
w tym: 

-1 533 351 - -192 -522 - 

 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 
różnic kursowych 

- 2 -100% 3 2 50% 

F. Środki pieniężne na początek okresu 7 363 3 006 145% 6 025 3 879 55% 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 5 830 3 357 74% 5 830 3 357 74% 
 - o ograniczonej możliwości dysponowania  -     -  -     - 

* Wykazana ujemna wartość w drugim kwartale 2022 i 2021 roku jest wynikiem zmiany stanu zobowiązania          

z tytułu kredytu w rachunku bieżącym 
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2.2 Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe  

2.2.1 Jednostkowy rachunek zysków i strat 

Zarząd zwraca uwagę, że dane jednostkowe Platige Image S.A. nie prezentują pełnego obrazu wyników z uwagi 

na fakt, że część operacji z kontrahentami zagranicznymi realizowana jest w pozostałych spółkach Grupy. 

 

 

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT   

(wariant porównawczy) 

DANE W TYS. ZŁ 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwartalnie za okres: Narastająco za okres: 

 w tys. złotych 
01.04.2022- 
30.06.2022 

01.04.2021-
30.06.2021 

         %  
zmiana 

01.01.2022-
30.06.2022 

01.01.2021-
30.06.2021 

%  
zmiana 

A. 
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w 
tym: 

19 677 19 003 4% 37 159 35 462 5% 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 677 19 003 4% 37 009 35 462 4% 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość 
dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) 

- - - 150 - - 

III. Koszty wytworzenia  produktów na  własne 
potrzeby jednostki 

- - - - - - 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

- - - - - - 

B.  Koszty działalności operacyjnej 19 503 19 596 -0,5% 38 265 36 296 5% 

I.  Amortyzacja 961 979 -2% 1 871 1 847 1% 

II.  Zużycie materiałów i energii 534 790 -32% 1 025 1 383 -26% 

III. Usługi obce 9 790 11 011 -11% 19 779 19 591 1% 

IV. Podatki i opłaty 357 219 63% 442 430 3% 

V.  Wynagrodzenia 7 262 6 094 19% 13 925 12 067 15% 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 468 362 29% 915 744 23% 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 131 141 -7% 308 234 32% 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - - - - - 

C.  Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 174 -593 - -1 106 -834 - 

D. Pozostałe przychody operacyjne 1 850 1 276 45% 1 981 1 351 47% 

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych 

1 609 - - 1 610 - - 

II. Dotacje - 1 210 -100% - 1 210 -100% 

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - 53 - - 

IV. Inne przychody operacyjne 241 66 264% 318 141 126% 

E. Pozostałe koszty operacyjne 1 622 267 507% 1 784 338 427% 

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych 
aktywów trwałych 

1 609 168 857% 1 609 168 857% 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 13 5 134% 121 65 86% 

III. Inne koszty operacyjne - 94 -100% 54 105 -49% 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 402 416 -3% -909 179 - 
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Lp. Wyszczególnienie c.d. Kwartalnie za okres: Narastająco za okres: 

 w tys. złotych 
01.04.2022- 
30.06.2022 

01.04.2021-
30.06.2021 

         %  
zmiana 

01.01.2022-
30.06.2022 

01.01.2021-
30.06.2021 

%  
zmiana 

G. Przychody finansowe 2 952 116 2448% 3 144 651 383% 

I. Dywidendy i udziały w zyskach 1 783 - - 1 783 497 259% 

II. Odsetki 139 38 265% 257 76 238% 

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 216 - - 216 - - 

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 610 - - 610 - - 

V. Inne 204 78 162% 278 78 258% 

H. Koszty finansowe 200 -5 -  312 88 256% 

I. Odsetki 200 40 396% 312 88 256% 

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych - - - - - - 

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych - - - - - - 

IV. Inne - -45 - - - - 

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 3 154 537 487%  1 923 742 159% 

J. Podatek dochodowy 184 909 -80%  -15 917 - 

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - -  - - - 

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) 2 970 -372 -  1 938 -175 - 

M. EBITDA* 1 363 1 395 -2%  962 2 026 -53% 

         

Istotne jednorazowe rezerwy i odpisy (netto): -345 265 - -80 530 - 

  Koszty operacyjne netto (w tym): 265 265 - 530 530 - 

  Rezerwa na Program Motywacy 265 265 - 530 530 - 

  Koszty finansowe (netto) -610 - - -610 - - 

       

EBITDA skorygowana ** 1 628 1 660 -2% 1 492 2 556 -42% 

Zysk / Strata netto skorygowana 2 625 -107 - 1 858 355 423% 

   * EBITDA = Wynik na działalności operacyjnej przed amortyzacją  

** EBITDA skorygowana = Wynik na działalności operacyjnej przed amortyzacją z wyłączeniem rezerwy   

      na koszty Programu Motywacyjnego 
 

2.2.2 Jednostkowy bilans 

JEDNOSTKOWY BILANS 

DANE W TYS. ZŁ 

  AKTYWA w tys. złotych  30.06.2022  30.06.2021 
% 

zmiana 

A. AKTYWA TRWAŁE 34 227 30 176 13% 

I. Wartości niematerialne i prawne 879 923 -5% 

1.   Koszty zakończonych prac rozwojowych  284 282 1% 
2.   Wartość firmy  - - - 
3.   Inne wartości niematerialne i prawne  595 641 -7% 
4.   Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  - - - 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 26 952 24 893 8% 

1.   Środki trwałe  23 861 22 174 8% 
  a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)  5 072 5 148 -1% 
  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  10 357 10 561 -2% 
  c) urządzenia techniczne i maszyny  8 211 6 326 30% 
  d) środki transportu  - - - 
  e) inne środki trwałe  221 139 59% 

2.   Środki trwałe w budowie  3 091 2 715 14% 
3.   Zaliczki na środki trwałe w budowie  - 4 -100% 
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  AKTYWA w tys. złotych c.d. 30.06.2022   30.06.2021 
% 

zmiana 

III.  Należności długoterminowe - - - 

1.   Od jednostek powiązanych  - - - 
2.   Od pozostałych jednostek  - - - 

IV. Inwestycje długoterminowe 4 375 2 604 68% 

1.   Nieruchomości  - - - 
2.   Wartości niematerialne i prawne  - - - 
3.   Długoterminowe aktywa finansowe  4 375 2 604 68% 

  a) w jednostkach powiązanych  4 349 2 604 67% 

  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka  
      posiada zaangażowanie w kapitale  

26 - - 

  c)  w pozostałych jednostkach  - - - 

4.   Inne inwestycje długoterminowe  - - - 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 021 1 756 15% 

1.   Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  2 010 1 741 15% 

2.   Inne rozliczenia międzyokresowe  11 15 -24% 

B. AKTYWA OBROTOWE 27 990 21 413 31% 

I. Zapasy 465 49 845% 

1.   Materiały  - - - 

2.   Półprodukty i produkty w toku  156 49 217% 

3.   Produkty gotowe  - - - 

4.   Towary  - - - 

5.   Zaliczki na dostawy  309 - - 

II. Należności krótkoterminowe 16 818 12 738 32% 

1.  Należności od jednostek powiązanych  14 539 9 413 54% 
  a) z tytułu dostaw i usług  14 539 9 413 54% 
  b) inne  - - - 

2.   Należności od pozostałych jednostkach, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  

- - - 

  a) z tytułu dostaw i usług  - - - 
  b) inne  - - - 

3.   Należności od pozostałych jednostek  2 279 3 325 -31% 
  a) z tytułu dostaw i usług  1 097 2 662 -59% 

  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń  
      społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń  

901 536 68% 

  c) inne  281 127 121% 
  d) dochodzone na drodze sądowej  - - - 

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 469 463 217% 

1.   Krótkoterminowe aktywa finansowe  1 469 463 217% 
  a) w jednostkach powiązanych  - 4 -100% 
  b) w pozostałych jednostkach  195 - - 
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  1 274 459 178% 

2.   Inne inwestycje krótkoterminowe  - - - 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 238 8 163 13% 

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - - - 

D. Udziały (akcje ) własne - - - 

  SUMA AKTYWÓW 62 217 51 589 21% 

 
. 
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  PASYWA w tys. złotych  30.06.2022   30.06.2021 
% 

zmiana 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 29 158 23 220 26% 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 353 343 3% 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy 16 771 32 458 -48% 

III. Kapitał (fundusz)  z aktualizacji wyceny - - - 

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 10 096 9 024 12% 

V. Różnice kursowe z przeliczenia - - - 

VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych - -18 430 - 

VII. Zysk (strata) netto 1 938 -175 - 

VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot (wielkość ujemna) - - - 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 33 059 28 369 17% 

I. Rezerwy na zobowiązania 4 845 4 873 -1% 

1.   Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  1 067 988 8% 

2.   Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  668 477 40% 

3.   Pozostałe rezerwy  3 110 3 408 -9% 

II. Zobowiązania długoterminowe 4 429 5 332 -17% 

1.   Wobec jednostek powiązanych  - - - 

2.   Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale  

- - - 

3.   Wobec pozostałych jednostek  4 429 5 332 -17% 
  a) kredyty i pożyczki  883 2 800 -68% 
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  - - - 
  c) inne zobowiązania finansowe  3 546 2 532 40% 
  d) zobowiązania wekslowe  - - - 
  e) inne  - - - 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 18 720 15 436 21% 

1.   Wobec jednostek powiązanych  - 138 -100% 
  a) z tytułu dostaw i usług  - 138 -100% 
  b) inne  - - - 

2.   Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  

- - - 

3.   Wobec pozostałych jednostek  18 720 15 298 22% 
  a) kredyty i pożyczki  9 043 4 485 102% 
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  - - - 
  c) inne zobowiązania finansowe 2 215 1 581 40% 
  d) z tytułu dostaw i usług  4 605 6 511 -29% 
  e) zaliczki otrzymane na dostawy  - - - 
  f) zobowiązania wekslowe  - - - 
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń  967 796 21% 
  h) z tytułu wynagrodzeń  1 639 1 777 -8% 
  i) inne 251 148 69% 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 5 065 2 728 86% 

1.   Ujemna wartość firmy  - - - 

2.   Inne rozliczenia międzyokresowe  5 065 2 728 86% 

  SUMA PASYWÓW 62 217 51 589 21% 
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2.2.3 Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym 

ZESTAWIENIE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM 

DANE W TYS. ZŁ 

Wyszczególnienie Narastająco za okres: 

w tys. złotych 
01.01.2022-
30.06.2022 

01.01.2021-
30.06.2021 

% 
 zmiana 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 28 767 16 924 70% 
   - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkow. -                -       - 
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach 28 767 16 924 70% 

1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu 347 319 9% 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego  6 24 -75% 
  a) zwiększenie (z tytułu) 6 24 -75% 
      - wydania udziałów (emisji akcji) 6 24 -75% 
 b) zmniejszenie (z tytułu) - - - 
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 353 343 3% 

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 32 418 25 542 22% 

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -15 648 5 916 - 
a) zwiększenie (z tytułu) 2 380 5 916 -60% 
    - z emisji akcji powyżej wartości nominalnej - 5 916 -100% 
    - z podziału zysku 2 380 -     - 
b) zmniejszenie (z tytułu) 18 027      - - 
     - pokrycia straty 18 027 - - 
2.2. stan  kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 16 771 32 458 -48% 

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – 
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

- - - 

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - - - 
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu - - - 

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 9 565 8 493 13% 

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 530 530 0% 
a) zwiększenie (z tytułu) 530 530 0% 
    - program akcji pracowniczych 530 530 0% 
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 10 096 9 024 12% 

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -13 563 -18 430 - 

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -     - - 
 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkow. - - - 
 - korekty błędów -       -       - 
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -     -    - 
a) zwiększenie (z tytułu) - - - 
b) zmniejszenie (z tytułu) - - - 
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - - - 
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 13 563 18 430 -26% 
    - zmiany przyjętych zasad (polityki) rach.  -       -       - 
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 13 563 18 430 -26% 
a) zwiększenie                -       -       - 
b) zmniejszenie (z tytułu) 13 563       -       - 
   - pokrycia kapitałem zapasowym 18 027 -      - 
   - podziału zysku (na kapitał zapasowy) -2 380 - - 
   - podziału zysku (dywidenda) -2 084 - - 
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - 18 430 -100% 
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu - -18 430 - 
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Wyszczególnienie c.d. Narastająco za okres: 

w tys. złotych 
01.01.2022-
30.06.2022 

01.01.2021-
30.06.2021 

% 
 zmiana 

6. Wynik netto 1 938 -175 - 

a) zysk netto 1 938 - - 
b) strata netto - 175 -100% 
c) odpisy z zysku                -    - - 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 29 158 23 220 26% 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. proponowanego podziału 
zysku 

29 158 23 220 26% 

 

 

2.2.4 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych  

 

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

(metoda pośrednia) 
DANE W TYS. ZŁ 

     
 Wyszczególnienie Kwartalnie za okres: Narastająco za okres: 

  w tys. złotych 
01.04.2022- 
30.06.2022 

01.04.2021-
30.06.2021 

%  
zmiana 

01.01.2022- 
30.06.2022 

01.01.2021-
30.06.2021 

%  
zmiana 

 A.  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk (strata) netto 2 970 -372 - 1 938 -175 - 
II. Korekty razem -431 -2 994 - -2 530 -3 830 - 
1.   Amortyzacja  961 979 -2% 1 871 1 847 1% 
2.   Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  181 -35 - 322 -25 - 
3.   Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  -1 722 -38 - -1 728 -574 - 
4.   Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  -826 168 - -827 168 - 
5.   Zmiana stanu rezerw  -232 846 - 20 685 -97% 
6.   Zmiana stanu zapasów  -10 64 - -389 9 - 
7.   Zmiana stanu należności  -740 3 784 - -676 -614 - 
8.   Zmiana stanu zobow. krótkotermin., z 

wyjątkiem pożyczek i kredytów  
-668 -2 458 - -202 721 - 

9.   Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 360 -5 194 - -1 452 -5 308 - 
10.   Zmiana stanu rezerw odniesionych na kapitał 

rezerwowy  
265 205 29% 531 471 13% 

11.   Inne korekty  - -1 315 - - -1 210 - 

III. 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I+II) 

2 539 -3 366 - -592 -4 005 - 

B.  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

I. Wpływy 4 799 683 603% 6 038 844 616% 

1.  
 Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 

1 609 - - 1 609 - - 

2.   Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP  - - - - - - 
3.   Z aktywów finansowych  3 190 683 367% 3 329 844 294% 

  a) w jednostkach powiązanych  3 183 683 366% 3 321 844 293% 
  b) w pozostałych jednostkach  7 - - 8 - - 

4.   Inne wpływy inwestycyjne - - - 1 100 - - 

        



                 PLATIGE IMAGE S.A.  JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2022 

  27    

 Wyszczególnienie c.d. Kwartalnie za okres: Narastająco za okres: 

  w tys. złotych 
01.04.2022- 
30.06.2022 

01.04.2021-
30.06.2021 

%  
zmiana 

01.01.2022- 
30.06.2022 

01.01.2021-
30.06.2021 

%  
zmiana 

II. Wydatki 1 017 953 7% 4 229 1 844 129% 
1.   Nabycie WNiP oraz rzeczowych akt. trwałych  867 866 0% 2 820 1 042 171% 
2.   Inwestycje w nieruchomości oraz WNiP - -67 - - 43 -100% 
3.   Na aktywa finansowe, w tym:  150 150 0% 409 755 -46% 

  a) w jednostkach powiązanych  150 185 -19% 409 755 -46% 
  b) w pozostałych jednostkach  - -35 - - - - 

4.   Inne wydatki inwestycyjne  - 4 -100% 1 000 4 23518% 

III. 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I-II) 

3 782 -270 - 1 809 -1 000 - 

C.  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  

I. Wpływy -3 328 4 199 - 657 6 204 -89% 
1.   Wpływ netto z wydania udziałów (emisji 

akcji) i innych instrumentów kapitałowych 
oraz dopłat do kapitału  

6 6 000 -99% 6 6 000 -99% 

2.   Kredyty i pożyczki * -3 334 -1 801 - 651 204 219% 
3.   Leasing finansowy  - - - - - - 
4.   Inne wpływy finansowe  - - - - - - 

II. Wydatki 2 969 520 471% 3 623 1 117 224% 
1.   Nabycie udziałów (akcji) własnych  - - - - - - 
2.   Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  2 084 - - 2 084 - - 
3.   Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wyd. z 

podziału zysku  
- - - - - - 

4.   Spłaty kredytów i pożyczek  178 163 9% 355 305 16% 
5.   Wykup dłużnych pap. wartościowych  - - - - - - 
6.   Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 

finansowego  
510 351 45% 875 791 11% 

7.   Płatności z tyt. innych zob. finansowych  - - - - - - 
8.   Odsetki  197 6 3022% 309 21 1348% 
9.   Odsetki powiązane  - - - - - - 

10.   Pożyczki powiązane  - - - - - - 
11.   Inne wydatki finansowe  - - - - - - 

III. 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I-II) 

-6 297 3 679 - -2 966 5 087 - 

D. 
Przepływy pieniężne netto razem 
(A.III.+B.III+C.III) 

24 43 -45% -1 749 82 - 

E. 
Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych, w tym: 

24 43 -45% -1 746 82 - 

 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 
różnic kursowych 

- 1 -100% 3 1 200% 

F. Środki pieniężne na początek okresu 1 247 416 200% 3 020 377 701% 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 1 271 459 177% 1 271 459 177% 
 - o ograniczonej możliwości dysponowania -     -     - - -     - 

* Wykazana ujemna wartość w drugim kwartale 2022 i 2021 roku jest wynikiem zmiany stanu zobowiązania           

z tytułu kredytu w rachunku bieżącym 
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3 WPROWADZENIE 

3.1 Okres objęty kwartalnym raportem Grupy Kapitałowej 

Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Platige Image został przygotowany za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 

2022 roku i za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku oraz na dzień 30 czerwca 2022 roku. Dane 

porównawcze obejmują okresy odpowiednio od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku i od 1 stycznia do 30 czerwca 

2021 roku oraz na dzień 30 czerwca 2021 roku. 

Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za ten sam okres 

sprawozdawczy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej i przy zastosowaniu spójnych zasad 

rachunkowości. 

4 ZASADY RACHUNKOWOŚCI 

Omówienie obowiązujących przy sporządzaniu kwartalnego raportu Grupy Kapitałowej Platige Image zasad 

(polityki) rachunkowości, w szczególności zasad grupowania operacji gospodarczych, metod wyceny aktywów i 

pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego, sporządzania jednostkowych 

sprawozdań finansowych oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

4.1 Podstawa sporządzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości 

wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2021 poz. 217) i wydanymi 

na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 

W raporcie kwartalnym wykazane są zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.  

Raport kwartalny został sporządzony w pełnych tysiącach złotych o ile nie wskazano inaczej. 

4.2 Stosowane zasady rachunkowości 

Przychody i koszty 

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie 

od terminu otrzymania lub dokonania płatności. 

Spółki z Grupy prowadzą ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządzają rachunek zysków i strat w 

wariancie porównawczym. 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy korzyści 

wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.  

W przypadku kontraktów o wartości przekraczającej 100 tys. złotych wycenia się przychody proporcjonalnie do 

stopnia zaawansowania usługi, pod warunkiem, że stopień ten można wiarygodnie ustalić (metoda stopnia 

zaawansowania). Jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia zaawansowania w sposób wiarygodny, przychód 

ustalany jest w wysokości poniesionych w danym okresie kosztów, nie wyższych od kosztów, których pokrycie jest 

prawdopodobne (metoda zysku zerowego). 

Do ujmowania przychodów i kosztów związanych z niezakończonymi usługami stosowany jest KSR 3.  
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W celu ustalenia stopnia zaawansowania usługi jednostka stosuje metodę kosztową polegającą na określeniu na 

dzień bilansowy stopnia zaawansowania prac w takim procencie, jaki stanowi udział poniesionych od rozpoczęcia 

umowy do dnia bilansowego kosztów umowy w całkowitej kwocie kosztów wykonania umowy obejmującej koszty 

już poniesione, oraz wynikające z aktualnego globalnego budżetu kosztów, koszty wymagające jeszcze poniesienia 

dla pełnego wykonania umowy. 

Odsetki 

Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia. 

Dywidendy 

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono 

inny dzień prawa do dywidendy.       

Rachunek przepływów pieniężnych 

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. 

Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich 

wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:  

• Koszty zakończonych prac rozwojowych 33,33% 

• Koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe 20% 

• Wartość firmy 5% 

• Oprogramowanie 50% 

• Inne 20% 

 

Wartości niematerialne i prawne (z wyłączeniem licencji wieczystych) o wartości powyżej 3.500 zł amortyzowane 

są metodą liniową. 

Licencje wieczyste do wartości 1.000 zł ujmowane są bezpośrednio w kosztach, o wartości powyżej 1.000 zł 

ujmowane są w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i podlegają amortyzacji: 

o jednorazowej dla wartości mieszczącej się w przedziale 1.001 zł – 3.500 zł 

o liniowej dla wartości powyżej 3.500 zł. 

 Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę 

weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych. 

Wartość firmy, która powstaje w związku z wniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest ujmowana 

jako składnik wartości niematerialnych. Wartość firmy wykazywana jest według cen nabycia skorygowanych o 

ujętą wartość netto (wartość godziwą) nabytych identyfikowalnych aktywów oraz o wartość przejętych 

zobowiązań i należności. Wartość firmy amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu 5% stawki 

amortyzacyjnej.       

Środki trwałe 

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.    

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów 

poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do 
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używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice 

kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.       

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego 

ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość 

użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość 

użytkową.       

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po 

przyjęciu środka trwałego do używania. Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 3,5 tys. zł nie sa 

zaliczane do kategorii środków trwałych.   

Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące: 

• Budynki                                                                                                                                              2,5-10% 

• Pomieszczenia biurowe (adaptacja)                                                                                                    10% 

• Urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego)                  10-30% 

• Środki transportu                                                                                                                                    20%   

• Inne środki trwałe                                                                                                                                   20% 

• Prawo użytkowania wieczystego gruntu                                                                                          1,28% 

• Sprzęt komputerowy: 

o laptopy                                                                                                                                        30%      

o stacje robocze                                                                                                                            20% 

o serwery, serwery obliczeniowe i macierze dyskowe                                                           15% 

o pozostały sprzęt                                                                                                                         30% 

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, 

powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.   

Inwestycje 

Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu 

wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych 

pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i 

wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia 

tych korzyści.        

Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych 

Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się metodą praw 

własności. 

Trwała utrata wartości aktywów 

Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości 

składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość 

składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między 

wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w 

rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako 

kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszone 

na rachunek zysków i strat.       
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Leasing finansowy 

Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe i 

wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków 

wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w 

bilansie. 

Zapasy 

Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto 

na dzień bilansowy. Z uwagi na fakt, że materiały zużywane są bezpośrednio po zakupie, zapasy materiałów na 

koniec roku nie występują. W zapasach wyceniana jest natomiast produkcja usług w toku w wartości kosztów 

bezpośrednich poniesionych do dnia bilansowego.  

Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy 

aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.        

Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe 

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość 

należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu 

aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych 

zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.       

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. 

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego 

kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.   

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten 

dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.  

Rozliczenia międzyokresowe 

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów 

sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych 

zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.        

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne zawierają koszty poniesione dotyczące przyszłych okresów 

sprawozdawczych, podatek VAT rozliczany w kolejnych okresach sprawozdawczych, koszty produkcji własnych a 

także realizowanych w koprodukcji oraz koszty prac rozwojowych w trakcie realizacji. 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne tworzy się na pokrycie prawdopodobnych kosztów przypadających 

na bieżący okres sprawozdawczy w szczególności świadczeń na rzecz kontrahentów oraz przyszłych świadczeń na 

rzecz pracowników. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują odroczone przychody z wyceny kontraktów 

długoterminowych, uzyskane dotacje, otrzymane zaliczki oraz środki na produkcje pozyskane od koproducentów. 

Koszty prac rozwojowych 

Koszty prac rozwojowych ujmuje się początkowo na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w 

wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad wpływami, które służyły finansowaniu produkcji. Wycenia się 

je w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów 

ich wytworzenia nad przychodami, wg. cen sprzedaży netto uzyskanymi ze sprzedaży w ciągu tego okresu. 

Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne.  
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Po zakończeniu prac rozwojowych należy stwierdzić, czy spełniają one warunki określone w art. 33 ust. 2 ustawy 

o rachunkowości. Jeżeli tak, to ujmowane są w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i poddane  

amortyzacji. 

Koszty prac rozwojowych amortyzowane są przez okres ich ekonomicznej użyteczności rezultatów prac 

rozwojowych. Okres dokonywania odpisów nie może przekroczyć 5 lat. 

Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych na własne potrzeby jednostki poniesione przed podjęciem 

produkcji lub zastosowaniem technologii zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli: 

• produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone a koszty prac wiarygodnie określone; 

• techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana a 

na jej podstawie podjęto decyzję o  wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii; 

• koszty prac rozwojowych zostaną pokryte przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowaniu 

technologii. 

Rezerwy na zobowiązania 

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 

Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę 

można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z 

tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego. 

Podatek dochodowy 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. 

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. 

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z 

tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.      

Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem 

własnym, odnosi się na kapitał własny.  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do 

odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w 

przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do 

odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.       

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, 

wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, 

które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.    

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek 

podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.     

Różnice kursowe 

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z 

wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach 

obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w 

uzasadnionych przypadkach do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia 

lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. 
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Instrumenty finansowe 

Klasyfikacja instrumentów finansowych 

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 

grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu 

prezentacji instrumentów finansowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 277). Zasady wyceny i ujawniania aktywów 

finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w 

tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów 

leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów 

finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.     

Aktywa finansowe dzieli się na: 

• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, 

• pożyczki udzielone i należności własne, 

• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 

• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 

 

Zobowiązania finansowe dzieli się na: 

• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, 

• pozostałe zobowiązania finansowe. 

Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych 

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w 

wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś 

zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników 

majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty 

transakcji.         

Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg 

rachunkowych w dniu ich zawarcia / rozliczenia. 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści 

ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo 

krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi 

kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, 

co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych. 

Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne 

instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty 

zabezpieczające. Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do 

dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku 

zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.       

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny, 

z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do 

przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.    
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Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 

Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek 

udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności 

spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, 

na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może 

utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.  

Pożyczki udzielone i należności własne 

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), 

aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do 

pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte 

w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu 

jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi.    

Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do 

aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.       

Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat 

dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie 

następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji także w obrocie 

wtórnym.     

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych 

do sprzedaży.  

Przekwalifikowania aktywów finansowych 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej na dzień przekwalifikowania do innej 

kategorii aktywów finansowych. Wartość godziwa na dzień przekwalifikowania staje się odpowiednio nowo 

ustaloną ceną nabycia lub skorygowaną ceną nabycia. Zyski lub straty z przeszacowania aktywów finansowych 

poddanych przekwalifikowaniu ujęte do tej pory jako przychody lub koszty finansowe pozostają w rachunku 

zysków i strat.       

Zobowiązania finansowe 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne o ujemnej 

wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości 

godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.  

Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu 

przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.       

Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu. 

Rachunkowość zabezpieczeń 

Spółki z Grupy kapitałowej nie stosują rachunkowości zabezpieczeń. 
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Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych 

wycenianych w takiej wartości  

Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a 

zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze 

poinformowanymi stronami.       

Zasady konsolidacji 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego 

jednostki dominującej oraz sprawozdań jednostek kontrolowanych przez jednostkę dominującą (czyli jej 

jednostek zależnych). Jednostki zależne podlegają konsolidacji pełnej w okresie od objęcia nad nimi kontroli przez 

jednostkę dominującą do czasu ustania tej kontroli. Uznaje się, że kontrola występuje wówczas, gdy jednostka 

dominująca ma możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną podległej jednostki w celu osiągnięcia 

korzyści z jej działalności.  

W stosownych przypadkach w sprawozdaniach finansowych jednostek zależnych dokonuje się korekt mających 

na celu ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez daną jednostkę z zasadami stosowanymi przez 

jednostkę dominującą.  

Aktywa i zobowiązania spółki zależnej na dzień włączenia jej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

ujmowane są według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą tych aktywów i zobowiązań oraz ceną 

przejęcia powoduje powstanie wartości firmy, które są wykazywane w odrębnej pozycji skonsolidowanego 

bilansu.  

Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty zachodzące między podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją 

podlegają eliminacji. 

Zmiany polityki rachunkowości 

W bieżącym okresie sprawozdawczym, od 1 stycznia 2022 roku dokonywano poniższych zmian zasad (polityk) 

rachunkowości: 

• Do środków trwałych zaliczane są składniki majątku, których koszt nabycia przekracza kwotę netto 3 500 zł. 

Składniki majątku o wartości mniejszej niż wskazana kwota są ewidencjonowane jako materiały lub 

wyposażenie biura.  Do 31 grudnia 2021 roku do środków trwałych zaliczane były składniki, których wartość 

netto była wyższa od 2 000 zł. 

• Od 1 stycznia 2022 roku został zniesiony warunek długości realizacji kontraktu dla kontraktów, których 

przychody wycenia się proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi. Przychody wszystkich 

realizowanych projektów o wartości przekraczającej 100 tys. złotych wycenia się proporcjonalnie do stopnia 

zaawansowania usługi. Do 31 grudnia 2021 roku w powyższy sposób wyceniane były przychody projektów o 

wartości przekraczającej 100 tys. zł ale tylko dla projektów o okresie realizacji co najmniej 3 miesięcy. 

• Został wprowadzony podział sprzętu komputerowego i zróżnicowane zostały stawki jego amortyzacji. Do 31 

grudnia 2021 roku sprzęt komputerowy amortyzowany był jedną stawką, niezależnie od jego rodzaju. 

 

Ponadto, w Grupie Kapitałowej Platige Image stosowane są poniższe zasady: 

• Program motywacyjny w ramach uchwalonego Programu Motywacyjnego 2019 - 2022 dla Członków Zarządu 

Spółki Platige Image S.A. został ujęty zgodnie z zasadami dotyczącymi standardów MSSF2.                                                    

W myśl MSSF 2, warranty na akcje, będące instrumentami kapitałowymi, stanowią umowę dającą 

posiadaczowi prawo do subskrybowania akcji jednostki po stałej lub możliwej do określenia cenie przez 

określony czas. Warranty na akcje przyznawane są pracownikom jako część pakietu wynagradzania. Mogą 
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również stanowić dodatkową formę gratyfikacji, będącą zachętą dla pracowników do pozostania w firmie lub 

nagrodą za ich wysiłki w poprawieniu wyników jednostki, takich jak: osiągnięcie określonego wzrostu zysków 

lub określonego wzrostu cen akcji. Spółka dominująca wycenia warranty na akcje według wartości godziwej. 

Wyceny programu dokonano po raz pierwszy w księgach czwartego kwartału 2019 roku.  

Wartość ujętego w omawianym okresie oraz w analogicznym okresie roku ubiegłego Programu 

Motywacyjnego uchwalonego na lata 2019 - 2022 dla Członków Zarządu Spółki Platige Image S.A. związana 

jest wyłącznie z realizacją celów finansowych w poszczególnych latach ze względu na specyfikę branży w 

której działa Spółka (bieżąca wycena Programu Motywacyjnego nie uwzględnia możliwego wpływu kolejnych 

rocznych okresów rozliczeniowych Programu Motywacyjnego). 

• Wszystkie spółki Grupy, poza Platige Films Sp. z o.o. rozpoznają przychody z usług zgodnie z Krajowym 

Standardem Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”. Przychody z wykonania niezakończonej 

usługi, w tym budowlanej, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego - po odliczeniu 

przychodów, które wpłynęły na wynik finansowy w ubiegłych okresach sprawozdawczych - ustala się 

proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania. Stopień zaawansowania usługi mierzy się w zależności od 

przyjętej przez jednostkę metody, tj. udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia 

ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi. Ponieważ niekiedy ceny (przychód) za usługi 

wykonywane w ramach umowy, tzw. „budowlanej” określone są w walucie obcej, wszystkie spółki Grupy 

Kapitałowej poza Platige Films Sp. z o.o. dokonują ich wyceny na dzień bilansowy wg średniego kursu NBP. W 

przypadku kosztów wynikających z tychże usług, Grupa nie dokonuje podobnej wyceny z uwagi na 

nieistotność. Istotną większość kosztów projektowych wynikających z zawartych umów stanowią koszty 

wyrażone w walucie krajowej.   

                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Spółka Platige Films Sp z o.o. wycenia koszty związane z niezakończonymi kontraktami długoterminowymi w 

oparciu o metodę przychodową, poprzez aktywowanie kosztów, traktowanych jako produkcja w toku, 

proporcjonalnie do wysokości uzyskanych przychodów.  

 

• W przypadku spółek Grupy Platige Image, działających w zakresie tworzenia i produkcji gier, oraz gry z gatunku 

RPG, której prototyp został nabyty przez Spółkę Platige Image w dniu 1 marca 2022 roku z zamiarem jej 

produkcji, dokonywana jest korekta kosztów o zmianę stanu produktów oraz koszt wytworzenia produktów 

na własne potrzeby jednostki (zwiększenie stanu produktów występuje ze znakiem plus, a zmniejszenie ze 

znakiem minus). Stosując korektę ujęcia kosztów poprzez zastosowanie produkcji w toku, spółki zachowują 

porównywalność kosztów działalności operacyjnej z przychodami ze sprzedaży produktów uzyskanymi w tym 

samym okresie sprawozdawczym. 
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5 KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE 

WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ PLATIGE 

IMAGE, ICH SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W II KWARTALE 2022 

ROKU 

5.1 Działalność Grupy Platige Image w drugim kwartale 2022 roku i do dnia publikacji raportu 

5.1.1 Istotne umowy i zdarzenia Grupy Kapitałowej Platige Image w omawianym okresie 

sprawozdawczym 

• Zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie produkcji animacji na potrzeby kampanii reklamowej 
Tourism Australia  

W dniu 17 maja 2022 r. spółka Platige Sp. z o.o. sp.k. („Wykonawca”) otrzymała obustronnie podpisaną umowę z 

australijską agencją reklamową o świadczenie usług w zakresie produkcji animacji 3D na potrzeby globalnej 

kampanii reklamowej organizowanej przez Tourism Australia (“Umowa”). 

Tourism Australia jest australijską agencją rządową odpowiedzialną za rozwój turystyki oraz promowanie Australii 

jako celu podróży turystycznych i biznesowych. Nowa kampania reklamowa “Brand 3.0” ma na celu wsparcie 

promocji kraju na arenie międzynarodowej. 

Z tytułu realizacji prac Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w równowartości ponad 5% przychodów ze 

sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2021 (przeliczone wg kursu średniego NBP z dnia 17 maja 2022 

r.). Termin zakończenia realizacji prac został uzgodniony na sierpień 2022 roku. 

Umowa nie zawiera zapisów w zakresie kar umownych. Zamawiający może rozwiązać Umowę w określonych 

przypadkach, np. istotnego naruszenia Umowy przez Wykonawcę.  

• Zawarcie umowy na wykonanie utworu audiowizualnego 

W dniu 26 maja 2022 r. Platige sp. z o.o. sp.k. (“Wykonawca”) podpisała umowę ze spółką Haven Studios Inc z 

siedzibą w Kanadzie („Zleceniodawca”) o świadczenie usług produkcyjnych („Umowa”). 

Przedmiotem Umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Wykonawcę utworu audiowizualnego w postaci 

trailera gry przygotowywanej przez Zleceniodawcę. Termin realizacji prac objętych Umową przypada na listopad 

2022 roku. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wyniesie równowartość ponad 8% 

przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2021 (wg kursu średniego NBP z dnia zawarcia 

Umowy). 

Zgodnie z treścią Umowy, Umowa może zostać rozwiązana przez Zleceniodawcę w każdym momencie, z 

zastrzeżeniem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia za prace wykonane do chwili rozwiązania Umowy. 

• Zawarcie umowy ramowej wraz z zamówieniem na wykonanie utworu audiowizualnego 

W dniu 22 czerwca 2022 r. Platige sp. z o.o. sp.k. (“Wykonawca”) podpisała umowę ramową ze spółką Beijing 

Zitiao NetWork Technology Co., Ltd z siedzibą w Chinach (“Zleceniodawca”) o świadczenie usług produkcyjnych 

(“Umowa ramowa”) wraz z pierwszym zamówieniem (“Zamówienie”).  

Umowa ramowa reguluje zasady współpracy stron i świadczenia przez Wykonawcę usług produkcyjnych na rzecz 

Zleceniodawcy na podstawie zawieranych każdorazowo w jej ramach pojedynczych zamówień. 
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Przedmiotem zawartego wraz z Umową ramową Zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie przez 

Wykonawcę utworu audiowizualnego. Termin realizacji prac objętych Zamówieniem przypada na listopad 2022 

roku. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Zamówienia wyniesie równowartość ok. 5% przychodów ze 

sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2021 (wg kursu średniego NBP z dnia podpisania Umowy). 

Umowa ramowa została zawarta na okres do zakończenia wszystkich prac objętych złożonymi w jej ramach 

zamówieniami lub, jeśli późniejszy, na okres jednego roku, przy czym termin jej obowiązywania może zostać 

przedłużony za zgodą stron. Umowa ramowa i zamówienia składane w jej ramach mogą zostać rozwiązane przez 

Zleceniodawcę w każdym momencie, z zastrzeżeniem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia za prace wykonane do 

chwili rozwiązania, na zasadach określonych w Umowie ramowej. 

• Akceptacja warunków umów w ramach współpracy przy produkcji Netflix – „The Witcher: Blood Origin” 

W dniu 28 czerwca 2022 roku Platige Films Sp. z o.o. otrzymała akceptację warunków umowy na pełnienie przez 

przedstawicieli Platige Films, tj. Tomasza Bagińskiego i Jarosława Sawko, roli producentów wykonawczych (ang. 

Executive Producer, EP) miniserialu Netflix zatytułowanego obecnie “The Witcher: Blood Origin”. 

Następnie, w dniu 22 lipca 2022 roku (zdarzenie po dniu bilansowym) Platige Image S.A. otrzymał akceptację 

warunków drugiej umowy, tj. umowy na wykonanie przez Spółkę cyfrowych efektów wizualnych na potrzeby 

produkcji ww. serialu (usługi VFX). Prace objęte ww. umowami zostaną wykonane w bieżącym roku obrotowym. 

O negocjacjach dotyczących współpracy przy realizacji produkcji Netflix – „The Witcher: Blood Origin” Spółka 

poinformowała po raz pierwszy 28 lipca 2020 roku. 

Szacunkowa wartość obu zaakceptowanych obecnie umów, w przypadku realizacji wszystkich zakładanych 

odcinków serialu, wyniesie łącznie około 6% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za 2021 

rok. 
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5.1.2 Wybrane projekty i aktywności realizowane przez Grupę Kapitałową Platige Image  

Celem poniższej prezentacji projektów jest przedstawienie inwestorom portfela projektów realizowanych przez 

Grupę w drugim kwartale 2022 roku i do dnia publikacji niniejszego raportu kwartalnego.  

GŁÓWNE REALIZACJE PLATIGE IMAGE S.A. – DZIAŁ ANIMACJI 

• Operation Monarch Official Teaser feat. Godzilla vs. Kong | Call of Duty: Warzone 

Teaser, który został wyprodukowany przez Platige Image S.A. jest zapowiedzią konfrontacji pomiędzy dwoma 

kultowymi bestiami. Przy stworzeniu sekwencji walki z potworami  Studio Platige Image współpracowało z 

aktorami T.J. Stormem i Terrym Notarym, którzy wcielili się w główne postacie podczas sesji motion capture. 

Link: youtu.be/V_vNYs_Be0k  
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• Season Three ‘Classified Arms’ Cinematic | Call of Duty: Vanguard & Warzone 

Season Two Cinematic | Call of Duty: Vanguard & Warzone  

Zespół Platige Image S.A. przygotował animację do drugiego i trzeciego sezonu gry Call of Duty: Vanguard & 

Warzone produkowanej przez Sledgehammer Games, Treyarch Studios i Raven Software. To kolejne filmy z serii, 

wykonane przez Platige Image S.A. Dynamiczna animacja nawiązuje stylistyką do filmów akcji.  

Link:   youtu.be/62jHuVNxqtk  
           youtu.be/P9gpBt2QJWg  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CallofDutyPL/?__cft__%5b0%5d=AZVbkqfcfDO-gDfedZFMG-8FkpVZ0I_AS_gAGJfXj2peg2-il1Ivwqk4I-ci4x8u6dd8ZC9i3Kj5DI5Du1VfyQ26edEAMFmISOkQ4mNGGgyuevss7zVmSRJ2dkzESuR_qIOj3FxRR71X92twYtyqzvngxAc36NKkNVOGRV3eaptbwz-yDHGrt0KkvHI9kvKrKnQ0AEe88hQpMlhsr8zp055A&__tn__=kK-R
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• Vampire: The Masquerade- Bloodhunt 

Akcja najnowszej gry typu battle royale produkowanej przez Sharkmob rozgrywa się na ulicach i dachach Pragi, w 

Świecie Mroku. Gracze wcielają się w wampiry, których celem jest przetrwanie wojny i ukrycie swojej tożsamości 

przed ludźmi, co nazywane jest maskaradą. 

Link:   youtu.be/IQkRwIJDJMo 
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GŁÓWNE REALIZACJE PLATIGE IMAGE S.A. – DZIAŁ REKLAMY 

• Brodka - "Sadza" 

Sadza - nowy singiel Brodki i pierwszy po Grandzie autorski materiał artystki po polsku. Za produkcję muzyczną 

odpowiada 1988 – jeden z najbardziej cenionych i doświadczonych producentów na polskiej scenie hip-hopowej. 

Artyści współpracowali już wcześniej, nagrywając wspólnie hot16challenge w 2020 roku. Platige Image S.A. 

odpowiadała za color grading.  

Link:  youtu.be/4MyvMiyNv5k  

 

• Beautyrest Black  

Reklama dla producenta luksusowych materacy Beautyrest, jest częścią kampanii "Sleep First Class". Spot został 

wyreżyserowany i nakręcony przez nagrodzonego Oscarem operatora Janusza Kamińskiego. Reklama 

wykorzystuje charakterystyczny dla reżysera styl łączący aspekty techniczne z emocjonalnymi, co przekłada się na 

oryginalne opowiedzenie historii. 

Link:  youtu.be/cvVlUEF87yE  
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• Chobani Everywhere 

Platige Image S.A. przygotowała spot dla producenta mleka owsianego Chobani. Misją marki jest udostępnienie 

wysokiej jakości żywności jak największej liczbie osób przy jednoczesnym wspieraniu podnoszenia poziomu życia 

lokalnych społeczności.  

Link:  youtu.be/_050ZeH4sjg 
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• Stay Cooool, Stay Supported with Hanes X-Temp Total Support Pouch 

Zespół Platige Image S.A. przygotował spot dla producenta męskiej bielizny.  

Link:  youtu.be/x8tvZEa-PLg  
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GŁÓWNE REALIZACJE PLATIGE IMAGE S.A. - DZIAŁ PLATIGE EVENTS / 

BROADCAST 

 
• Strategic Arc  

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, przy wsparciu Platige Image S.A. zorganizował konferencję PISM 

Strategic Ark na temat zagrożeń i problemów związanych z obecną sytuacją geopolityczną, która odbyła się w 

dniach od 19 do 20 maja. Unikatowe, międzynarodowe wydarzenie było wspierane koncepcyjnie i technologicznie 

przez Platige Image S.A. Studio było odpowiedzialne za przygotowanie najwyższej klasy oprawy audio-wizualnej 

oraz kompleksową obsługę techniczną wydarzenia.  

Link:  youtu.be/qJkCieGJiUU  

 

• UEFA Champions League  

Eksperci Studia Platige Image stworzyli wirtualne studio dedykowane finałowi Ligii Mistrzów UEFA dla Polsat 

Sport. 
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• Wimbledon  

W ramach trwającej od 2018 roku współpracy z Polsat, Platige Image S.A. dział Broadcast & Events stworzył 

wirtualne studio dające widzom wrażenie przeniesienia się na tenisowe korty.  
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GŁÓWNE REALIZACJE PLATIGE IMAGE S.A. - DZIAŁ ENTERTAINMENT  

 
• DerbyStars Horse Racing Metaverse Game 

Dla koreańskiej firmy Hashed Inc. zajmującej się technologią blockchain, Platige Image S.A. wykonała 

postprodukcję stylizowanego na 2,5 D cinematiku. Animacja full CG powstała w technologii 3D, z wykorzystaniem 

silnika Unreal Engine. 

Link:  youtu.be/09iyyKudO0k 

 

 

5.1.3 Działania marketingowe, sukcesy i nagrody, publikacje w mediach dotyczące Grupy Platige 

Image 

1. DZIAŁANIA MARKETINGOWE 

W drugim kwartale 2022 roku, działania marketingu skupiały się wokół jubileuszu Platige Image S.A. Podjęto 

szereg działań mających na celu promowanie najpiękniejszych projektów powstałych w ciągu 25-ciu lat 

działalności firmy. 

 

PROJEKTY SPECJALNE PLATIGE IMAGE S.A.   

• 25th Anniversary 

W ramach obchodów 25-lecia Platige Image S.A. zorganizowała wystawę prac w immersyjnej przestrzeni Artbox 

Experience w fabryce Norblina. Ponad 800 metrów kwadratowych stanowiło idealną oprawę, zarówno dla 

archiwalnych jak i najnowszych projektów. Goście mogli obejrzeć animacje, reklamy, filmy, seriale, teledyski, 

oprawy wydarzeń sportowych i przedstawień teatralnych stworzone przez zespoły Animacji, Reklamy, 

Entertainment, Events i Broadcast. Dodatkową atrakcją jubileuszu był koncert Anity Lipnickiej. Wystawa była 

dostępna dla klientów, współpracowników, pracowników, ich rodzin oraz dziennikarzy w ramach media day.  
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• The Witcher Season 2 VFX Breakdown 

Zespół Platige Image S.A. stworzył materiał prezentujący poszczególne etapy realizacji efektów specjalnych 
wykonanych na potrzeby drugiego sezonu serialu Wiedźmin. 

Link:  youtu.be/fXCfHigTk_w 
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2. SUKCESY I NAGRODY 

• IF Design Award 2022  

Stała wystawa w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku otrzymała międzynarodową nagrodę IF Design Award 

2022 w kategorii Public Exhibitions (Interior Architecture). To już piąte wyróżnienie przyznane przez grono 

międzynarodowych ekspertów. Koncepcję wystawy opracowało konsorcjum firm Ralph Appelbaum Associates, 

Inc., WXCA i Platige Image S.A., w ścisłej współpracy z zespołem muzealników. 

• The Webby Awards 2022  

Animacja Resident Evil Vilage otrzymała prestiżową nagrodę Webby People ‘s Choice w kategorii Best Trailer.  

• Animayo Best Video Game Cinematic Award  

Platige Image S.A. drugi raz z rzędu otrzymało nagrodę Animayo International Film Festival. W tym roku za 

animację Resident Evil Village. 

• Nominacja Emmy  

Drugi sezon serialu Wiedźmin produkowanego przez Netflix otrzymał nominację do nagrody Emmy w kategorii 

Outstanding Special Visual Effects In A Season Or A Movie – 2022. Wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystej 

gali, która odbędzie się 12 września. 

 

3. WYDARZENIA Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI STUDIA PLATIGE IMAGE S.A. 

• 15-ta Edycja Festiwalu Kameralne Lato 

Program festiwalu obejmował nie tylko znakomite projekcje, ale również liczne wydarzenia, między innymi 
Przegląd Filmów Ukraińskich, kino samochodowe, ABC pracy kamery. Julia Gniadecka - Head of Film &TV w Platige 
Image S.A. podzieliła się z widzami swoją wiedzą i doświadczeniem w panelu Scriptmarket.pro.  

 

4. PUBLIKACJE W MEDIACH 

W drugim kwartale 2022 roku ukazało się 193 publikacji w mediach polskich i 28 w zagranicznych. Główne tematy 

w tym okresie to: VFX breakdown drugiego sezonu Wiedźmina, spot dla Astona Martina, produkcje w realizacji 

oraz otrzymane przez Studio nagrody. Ponadto, w magazynie K Mag znalazł się wywiad z Tomaszem Bagińskim.  

 

https://www.facebook.com/thewebbyawards/?__cft__%5b0%5d=AZX4CUV_Di2D_Vl2Fz85jSO68GZ2zlr70djVHPWIbkAFuvrWHml9N_9d--5yytvaWQzjARMtizjtuLDf5HEp7Of1FqbA3hSh6cNPo3viny0kY5bG96MJnEPAttwYF0pPPSqHUODVfswZmkCg2CoEFSXPzDobMBhIT-lKrZOt7qSrnvAaDERQ6C_AaIzqRjXEQfr0ZOT1t1HionBxuyD48vq1&__tn__=kK-R
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5.1.4 Pozostałe zdarzenia dotyczące Grupy Kapitałowej Platige Image  

• Uchwała ZWZ Platige Image S.A. w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy z zysku netto za 2021 rok 

W dniu 13 kwietnia 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Platige Image S.A. podjęło uchwałę w sprawie 

sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021. Zgodnie z podjętą uchwałą zysk netto Spółki osiągnięty 

w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w wysokości 4 463 867,31 zł został podzielony w następujący 

sposób: 

a) kwota w wysokości 2 084 314,80 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (tj. 0,6 zł na 

jedną akcję), 

b) kwota w wysokości 2 379 552,51 zł została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. 

Dywidendą objętych zostało 3 473 858 akcji Spółki. Wypłata dywidendy miała miejsce 2 maja 2022 r.  

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki była zgodna z rekomendacją Zarządu Spółki przyjętą w dniu 

16 marca 2022 roku uwzględniającą aktualną i przyszłą, przewidywaną sytuację finansową Spółki, wynikającą z 

zaangażowania kapitałowego w realizowane projekty oraz koniecznych nakładów wynikających z realizacji 

przyjętej w 2021 roku Strategii rozwoju Platige Image S.A. na lata 2021-2025. Powyższa rekomendacja Zarządu w 

dniu 17 marca 2022 roku została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. 

• Wpływy pandemii COVID – 19 na działalność Grupy Platige Image 

Na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego pandemia Covid-19 przeszła na świecie i w Polsce w stan zagrożenia 

epidemicznego. Po dwóch latach pandemii liczne obostrzenia i ograniczenia z tym związane, których skutki negatywnie 

wpłynęły na gospodarkę na całym świecie, w tym na rynki na których Grupa Platige Image prowadzi swoją działalność 

operacyjną, zostały zniesione.  

Skutki obostrzeń związanych z pandemią dały się odczuć w wielu sektorach, w szczególności w rynku eventów, który 

pomimo zniesionych w większości obostrzeń w drugim kwartale 2022 roku nie rozpoczął istotnej odbudowy. 

Wspomniana sytuacja przełożyła się na niższe przychody z tej działalności również w Platige Events w drugim kwartale 

2022 roku. 
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Na koniec drugiego kwartału roku 2022, jak również na dzień publikacji niniejszego raportu, wszystkie kontrakty Platige 

Image S.A. są realizowane. 

• Inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 

W lutym 2022 roku rozpoczął się konflikt zbrojny między Federacją Rosyjską a Ukrainą. Działania wojenne i 

związane z nimi sankcje gospodarcze miały, i nadal mają negatywny wpływ na gospodarkę światową i krajową. W 

związku z powyższym nastąpiło istotne osłabienie kursu polskiej waluty oraz zwiększył się i tak już wysoki poziom 

inflacji. W następstwie tego ceny towarów i usług wzrosły, co przekłada się na wyższe koszty realizowanych przez 

Grupę Kapitałową Platige Image projektów, pomimo iż ani w pierwszym ani w drugim kwartale 2022 roku, a także 

na dzień publikacji niniejszego raportu Grupa Platige Image nie posiadała w swoim portfolio żadnych projektów 

realizowanych na rynkach krajów konfliktu zbrojnego, ani nie posiada kontrahentów z tych rynków.  

Ponadto, nie można zakładać, że przedłużający się konflikt zbrojny między Federacją Rosyjską a Ukrainą nie 

utrzyma negatywnego wpływu na sektor eventowy, dla którego projekty realizuje także Platige Image S.A. Nie jest 

natomiast możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych dotyczących potencjalnego, pośredniego 

wpływu obecnej sytuacji na wyniki Spółki i Grupy Kapitałowej Platige Image. Na dzień publikacji raportu, w ocenie 

Zarządu Spółki Platige Image S.A. sytuacja ta i jej skutki nie wpływają na założenia dotyczące kontynuacji 

działalności Spółki i Grupy Kapitałowej. 

 

 

5.1.5 Wybrane zdarzenia po dniu bilansowym jakie miały miejsce w Spółce Platige Image S.A. i Grupie 

Kapitałowej Platige Image 

Na dzień publikacji raportu okresowego nie miały miejsca istotne zdarzenia po dniu bilansowym, inne niż 

akceptacja warunków umowy VFX w ramach współpracy przy produkcji Netflix – „The Witcher: Blood Origin”, o 

której mowa w punkcie 5.1.1 niniejszego raportu. 

 

 

5.2 Omówienie skonsolidowanych wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Platige 

Image oraz czynników i zdarzeń, które miały istotny na nie wpływ 

 

5.2.1 Omówienie skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Platige Image 

Wyniki Grupy Platige Image od 2022 roku uwzględniają wyniki spółek Platige INC. i Platige USA LLC. (spółki 

konsolidowane metodą pełną). 

Przychody 

Kwartalnie w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku  

W drugim kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa Platige Image zrealizowała łączne przychody ze sprzedaży w 

wysokości 33,0 mln zł, które były wyższe o 6,7 mln zł, tj. o 25% w stosunku do drugiego kwartału roku ubiegłego.  

Na wzrost przychodów złożyły się głównie wyższe przychody z reklam i projektów realizowanych przez dział Platige 

Commercials oraz reklam realizowanych przez dom produkcyjny Dobro, a także wyższe przychody w spółce Platige 

Films Sp. z o.o. realizującej projekt The Witcher. Do wyższych przychodów przyczyniły się także przychody z 

projektów realizowanych przez amerykańską spółkę Platige USA LLC, która rozpoczęła działalność w strukturach 

Grupy Platige Image pod koniec grudnia ubiegłego roku.  
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Niższe były przychody z działalności eventowej realizowanej przez Platige Events, która pomimo zniesionych 

obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 nie zarejestrowała znaczącej odbudowy.  

Narastająco w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku 

Narastająco, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku Grupa Kapitałowa Platige Image zrealizowała łączne 

przychody ze sprzedaży w wysokości 66,1 mln zł, które były wyższe o 19,6 mln zł, tj. o 42% w stosunku do 

analogicznego okresu roku ubiegłego.  

Wyższe przychody w pierwszym półroczu to głównie wynik wyższej sprzedaży z reklam realizowanych przez dom 

produkcyjny Dobro, wyższych przychodów z reklam i projektów realizowanych przez dział Platige Commercials 

oraz wyższych przychodów osiągniętych przez Platige Films Sp. z o.o. Na wzrost przychodów na Grupie Platige 

Image złożyły się także przychody z projektów realizowanych przez amerykańską spółkę Platige USA LLC, która 

rozpoczęła działalność w strukturach Grupy Platige Image pod koniec grudnia ubiegłego roku.  

Niższe przychody odnotowała działalność eventowa realizowana przez Platige Events oraz działalność realizowana 

przez Platige Animation. 

Koszty działalności operacyjnej i marża na sprzedaży  

Kwartalnie w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku  

W drugim kwartale 2022 roku Grupa Platige Image odnotowała zysk na sprzedaży w wysokości 3,2 mln zł, podczas 

gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego Grupa Kapitałowa wygenerowała stratę na sprzedaży w wysokości 0,4 

mln zł.  

Suma kosztów operacyjnych w omawianym okresie wyniosła 29,8 mln zł i była wyższa w stosunku do drugiego 

kwartału roku ubiegłego o 3,1 mln zł. Na wzrost kosztów miały wpływ głównie koszty spółek Platige USA LLC i PJ 

Games Sp. z o.o., które nie funcjonowały w strukturach Grupy Kapitałowej Platige Image w drugim kwartale roku 

ubiegłego oraz wyższe koszty wygenerowane z działalności domu produkcyjnego Dobro. 

Wzrost kosztów został odnotowany na większości pozycji kosztowych, w szczególności na wynagrodzeniach, które 

wyniosły 8,3 mln zł i były o 1,6 mln zł, tj. o 24% wyższe od kosztów wygenerowanych w drugim kwartale ubiegłego 

roku oraz na kosztach usług obcych, które wzrosły o 1,3 mln zł, tj. o 7% i były na poziomie 18,6 mln zł.  

W pozycji wynagrodzeń został ujęty Program Motywacyjny uchwalony na lata 2019 - 2022 dla Członków Zarządu 

Spółki Platige Image S.A. w wysokości 0,265 mln zł, który był na takim samym poziomie jak w drugim kwartale 

2021 roku. Wartość Programu Motywacyjnego ze względu na specyfikę branży w której działa Spółka związana 

jest wyłącznie z realizacją celów finansowych danego roku obrotowego (bieżąca wycena Programu 

Motywacyjnego nie uwzględnia wpływu kolejnych okresów rozliczeniowych Programu Motywacyjnego).  

W ujęciu względnym w odniesieniu do sprzedaży (czyli jako procent sprzedaży) koszty spadły ze 101% do 90% 

sprzedaży. 

Relatywnie do sprzedaży wszystkie kategorie kosztowe poza ubezpieczeniami i świadczeniami pracowniczymi były 

niższe (jak koszty usług obcych) bądź utrzymały się na poziomie drugiego kwartału roku ubiegłego (jak 

wynagrodzenia).  

Udział kosztów usług obcych i wynagrodzeń w sprzedaży razem spadł z 91% w drugim kwartale roku ubiegłego do 

poziomu 81% w omawianym kwartale bieżącego roku, a samych usług obcych spadł z poziomu 66% do 56%. 

Powyższe wyliczenia zaprezentowano w poniższej tabeli (w tys. zł): 
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01.04.2022- 
30.06.2022 

% 
sprzedaży 

01.04.2021- 
30.06.2021 

% 
 sprzedaży 

zmiana 
nominalna 

% 
zmiana 

B Koszty działalności operacyjnej  29 813 90% 26 746 101% 3 067 11% 

   I.  Amortyzacja 976 3% 991 4% -15 -2% 

   II.  Zużycie materiałów i energii  663 2% 938 4% -275 -29% 

   III.  Usługi obce  18 567 56% 17 316 66% 1 251 7% 

   IV.  Podatki i opłaty 461 1% 226 1% 235  103% 

   V.  Wynagrodzenia  8 348 25% 6 706 25% 1 642 24% 

   VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia  

551 2% 384 1% 167  44% 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe  247 1% 185 1% 62  33% 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 

-  - -  - -  - 

C.  Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)  3 237 10% -381 -1% 3 618 - 

 

Suma kosztów operacyjnych w drugim kwartale 2022 roku, bez kosztów Programu Motywacyjnego 2019 – 2022, 

wyniosła 29,5 mln zł i była wyższa o 12% od analogicznego okresu roku ubiegłego. 

W ujęciu względnym w odniesieniu do sprzedaży (czyli jako procent sprzedaży) koszty operacyjne bez Programu 

Motywacyjnego spadły ze 100% do 89% sprzedaży. 

Narastająco w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku 

Narastająco, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku Grupa Platige Image osiągnęła 3,7 mln zł zysku na 

sprzedaży, który był o 3,5 mln zł wyższy od zysku osiągniętego przez Grupę Kapitałową w analogicznym okresie 

roku ubiegłego.  

Suma kosztów operacyjnych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wyniosła 62,4 mln zł i była o 16,0 

mln zł, tj. o 35% wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na wzrost kosztów miały wpływ 

głównie koszty spółek Platige USA LLC i PJ Games Sp. z o.o., które nie funcjonowały w strukturach Grupy 

Kapitałowej Platige Image w pierwszym półroczu roku ubiegłego oraz wyższe koszty związane z postprodukcją i 

produkcją reklam realizowanych przez dom produkcyjny Dobro a także wyższe koszty związane z produkcją reklam 

i projektów realizowanych przez Platige Commercials. 

Wyższe koszty to głównie wyższe o 12,9 mln zł, tj. o 45% koszty usług obcych, które wyniosły 41,3 mln zł, oraz 

wyższe o 2,8 mln zł, tj. o 22% koszty wynagrodzeń, które wzrosły do poziomu 15,8 mln zł.  

W ujęciu względnym w odniesieniu do sprzedaży (czyli jako procent sprzedaży) koszty spadły z poziomu 100% z 

okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku do poziomu 94% sprzedaży okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 

roku. Relatywnie do sprzedaży, wszystkie kategorie kosztowe poza usługami obcymi były niższe (m.in. koszty 

wynagrodzeń), bądź utrzymały się na porównywalnym poziomie. Koszty usług obcych nieznacznie wzrosły z 

poziomu 61% do 62% sprzedaży. 

Suma kosztów operacyjnych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku, bez kosztów Programu 

Motywacyjnego 2019 – 2022, wyniosła 61,9 mln zł i była wyższa o 16,0 mln zł, tj. o 35% od analogicznego okresu 

roku ubiegłego. 

W ujęciu względnym w odniesieniu do sprzedaży (czyli jako procent sprzedaży) koszty operacyjne bez Programu 

Motywacyjnego spadły z 99% do 94% sprzedaży. 

Powyższe wyliczenia zaprezentowano w tabeli poniżej (w tys. zł): 
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01.01.2022- 
30.06.2022 

% 
sprzedaży 

01.01.2021- 
30.06.2021 

% 
 sprzedaży 

zmiana 
nominalna 

% 
zmiana 

B Koszty działalności operacyjnej  62 401 94% 46 368 100% 16 033 35% 

   I.  Amortyzacja 1 901 3% 1 873 4% 28 1% 

   II.  Zużycie materiałów i energii  1 304 2% 1 585 3% -281 -18% 

   III.  Usługi obce  41 271 62% 28 418 61% 12 853 45% 

   IV.  Podatki i opłaty 566 1% 444 1% 122  27% 

   V.  Wynagrodzenia  15 765 24% 12 972 28% 2 793 22% 

   VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia  

1 053 2% 779 2% 274  35% 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe  541 1% 297 1% 244  82% 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 

-  - -  - -  - 

C.  Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)  3 697 6% 148 0,3% 3 549 2 393% 

 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

W drugim kwartale 2022 roku Grupa Platige Image, podobnie jak w drugim kwartale ubiegłego roku, odnotowała 

dodatnie saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, które wyniosło 0,2 mln zł i było niższe o 1,8 mln 

zł w porównaniu z saldem jakie Grupa Kapitałowa odnotowała w roku ubiegłym. Na niższe saldo bieżącego okresu 

w stosunku do salda osiągniętego w ubiegłym roku miało wpływ ujęte w wynikach drugiego kwartału ubiegłego 

roku umorzenie w wysokości 2,08 mln zł części subwencji finansowych jakie spółki Platige Image S.A. oraz Dobro 

Sp. z o.o. otrzymały w ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych 

i Średnich Firm” realizowanego w związku ze skutkami COVID-19. 

Narastająco, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku, Grupa Platige Image odnotowała dodatnie saldo 

pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w wysokości 0,3 mln zł, które było o 1,7 mln zł niższe od salda 

odnotowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na niższe saldo w stosunku do roku ubiegłego, podobnie 

jak w przypadku niższego salda w drugim kwartale, miało wpływ umorzenie części subwencji finansowych 

otrzymanych przez Platige Image S.A. oraz Dobro Sp. z o.o. 

Zysk EBITDA 

Kwartalnie w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku  

W drugim kwartale 2022 roku Grupa Platige Image odnotowała zysk EBITDA w wysokości 4,4 mln zł, który był 

wyższy o 1,8 mln zł, tj. o 70% w porównaniu z zyskiem EBITDA osiągniętym w drugim kwartale roku ubiegłego. 

Marża EBITDA była o 3,5 pkt% wyższa i wyniosła 13,4%.  

EBITDA skorygowana o niegotówkowe koszty Programu Motywacyjnego w drugim kwartale 2022 roku wyniosła 

4,7 mln zł i była wyższa o 1,8 mln zł, tj. 64% w stosunku do skorygowanego zysku EBITDA osiągniętego w 

analogicznym kwartale roku ubiegłego. Skorygowana marża EBITDA wyniosła 14,2% i była o 3,3 pkt% wyższa od 

skorygowanej marży EBITDA porównywalnego okresu roku ubiegłego. 

Narastająco w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku 

Narastająco, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku EBITDA wyniosła 5,9 mln zł, z marżą EBITDA na 

poziomie 8,9%. Wynik EBITDA był o 1,9 mln zł wyższy w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, gdzie 

EBITDA wyniosła 4,0 mln zł, a jej marża była na poziomie 8,7%.  

EBITDA skorygowana o niegotówkowe koszty Programu Motywacyjnego w okresie pierwszego półrocza 2022 roku 

wyniosła 6,4 mln zł i była o 1,9 mln zł wyższa od skorygowanej EBITDA analogicznego okresu roku ubiegłego. 
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Skorygowana marża EBITDA osiągnięta przez Grupę Platige Image w omawianym okresie wyniosła 9,7% i była o 

0,1 pkt% niższa od skorygowanej marży EBITDA pierwszego półrocza 2021 roku. 

Przychody i koszty finansowe 

Kwartalnie w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku 

W drugim kwartale 2022 roku, podobnie jak w drugim kwartale roku ubiegłego, Grupa Platige Image wykazała 

dodatnie saldo przychodów i kosztów finansowych (saldo nieco powyżej zera), które było o 0,2 mln zł niższe od 

dodatniego salda odnotowanego w analogicznym kwartale roku ubiegłego. Niższe saldo bieżącego roku to głównie 

efekt wyższych kosztów odsetek od kredytów i leasingów, dodatnich różnic kursowych ujętych w wynikach roku 

ubiegłego oraz wpływu z tytułu sprzedaży przez Spółkę Platige Image akcji w Image Games S.A. 

Narastająco w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku 

Narastająco, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku Grupa Kapitałowa Platige Image wygenerowała 

ujemne saldo z działalności finansowej, które wyniosło 0,1 mln zł. W roku ubiegłym koszty z działalności 

finansowej zostały w całości pokryte uzyskanymi przychodami finansowymi (saldo nieco powyżej zera). Na ujemne 

saldo pierwszego półrocza 2022 roku złożyły się głównie odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości 0,3 mln zł 

oraz ujemne różnice kursowe w wysokości 0,1 mln zł oraz ujęte w drugim kwartale wpływy z tytułu sprzedaży 

przez Spółkę Platige Image akcji w Image Games S.A. (0,2 mln zł). 

Zysk netto 

Kwartalnie w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku 

W drugim kwartale 2022 roku Grupa Platige Image odnotowała zysk netto w wysokości 2,6 mln zł, który 

był o 1,4 mln zł wyższy od zysku wygenerowanego  w drugim kwartale 2021 roku. Na wyższy wynik netto 

złożył się głównie wyższy o 1,9 mln zł zysk z działalności operacyjnej, niższe o 0,1 mln zł zyski mniejszości 

oraz wyższy o 0,3 mln zł podatek dochodowy. 

Skorygowany o niegotówkowe koszty Programu Motywacyjnego zysk netto w drugim kwartale 2022 roku wyniósł 

2,8 mln zł i był o 1,4 mln zł wyższy od skorygowanego zysku netto jaki Grupa wygenerowała w analogicznym 

okresie roku ubiegłego. 

Narastająco w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku 

Narastająco, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku Grupa Platige Image odnotowała zysk w wysokości 

2,5 mln zł, który był o 1,2 mln zł wyższy od zysku netto wygenerowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego, 

wynoszącego 1,3 mln zł. Na wzrost ten w głównej mierze miały wpływ wyniki drugiego kwartału bieżącego roku. 

Skorygowany o niegotówkowe koszty Programu Motywacyjnego zysk netto wyniósł 3,0 mln zł w pierwszym 

półroczu 2022 roku i był wyższy o 1,2 mln zł od zysku netto osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

Bilans, wybrane pozycje 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Na dzień 30 czerwca 2022 roku rzeczowe aktywa trwałe Grupy Platige Image wynosiły 27,0 mln zł i były wyższe od 

stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku o 2,1 mln zł. Wzrost ten w głównej mierze był efektem zakupionego sprzętu 

IT (leasing) i specjalistycznego sprzętu pod realizowany projekt budowy studia w technologii motion capture oraz 

poniesionych na budowę Hali nr 2 nakładów ujętych w pozycji środki trwałe w budowie w Spółce Platige Image. 
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Należności krótkoterminowe 

Na dzień 30 czerwca 2022 roku należności krótkoterminowe Grupy Platige Image wynosiły 23,1 mln zł i były wyższe 

od stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku o 7,9 mln zł. Wzrost ten w głównej mierze był wynikiem wyższych o 7,8 

mln zł należności z tytułu dostaw i usług, co w głównej mierze było efektem wyższych wartości wystawionych 

faktur oraz należności w spółce Platige LLC USA, która w wynikach Grupy Kapitałowej ujmowana jest od 2022 roku. 

Wyższe o 0,4 mln zł były także należności z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych, co było efektem 

wyższych należności z tytułu podatku VAT oraz należności z tytułu podatku dochodowego za 2020 rok w Spółce 

Platige Image podlegających zwrotowi z Urzędu Skarbowego. 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Grupa odnotowała saldo gotówki w wysokości 5,8 mln zł, które było o 2,5 mln zł 

wyższe od stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku i o 0,2 mln zł niższe od stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.  

Zobowiązania długoterminowe 

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zobowiązania długoterminowe Grupy Platige Image, na które składają się 

zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i leasingów, wyniosły 4,4 mln zł i były niższe od stanu na dzień 30  

czerwca 2021 roku o 1,5 mln zł. W stosunku do stanu z 31 grudnia 2021 roku zobowiązania długoterminowe były 

niższe o 0,2 mln zł. Na spadek tej pozycji względem 30 czerwca 2021 roku w głównej mierze miała wpływ 

reklasyfikacja części otrzymanych przez spółki Grupy Kapitałowej w drugim kwartale 2020 roku z PFR subwencji 

finansowych w ramach programu “Tarcza finansowa PFR dla małych  i średnich firm” na zobowiązania 

krótkoterminowe w wysokości 1,1 mln zł, oraz reklasyfikacja zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego w 

walucie EUR w wysokości 1,2 mln zł. Na pozycję tę miały również wpływ wyższe o 1,0 mln zł zobowiązania z tytułu 

leasingu sprzętu IT w Spółce Platige Image S.A oraz reklasyfikacja z zobowiązań długo na krótkoterminowe części 

pożyczki udzielonej Spółce Platige Films Sp. z o.o. przez istotnego akcjonariusza Spółki w wysokości 0,2 mln zł. 

Zobowiązania krótkoterminowe 

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zobowiązania krótkoterminowe Grupy Platige Image wyniosły 23,9 mln zł i były o 

5,2 mln zł wyższe od stanu z 30 czerwca 2021 roku. W stosunku do stanu z 31 grudnia 2021 roku, wynoszącego 

20,3 mln zł, zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 3,6 mln zł. Wzrost wobec stanu na 30 czerwca 2021 

roku jest głównie wynikiem wzrostu o 4,2 mln zł krótkoterminowego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i 

pożyczek, wzrostu zobowiązań z tytułu leasingu o 0,6 mln zł oraz wzrostu o 1,7 mln zł zobowiązań z tytułu z tytułu 

podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.  Na pozycję tą miał również wpływ spadek o 1,3 mln zł zobowiązań 

z tytułu dostaw i usług. 

Cash Flow, wybrane pozycje 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

Kwartalnie w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku 

Przepływy z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Platige Image w drugim kwartale 2022 roku były dodatnie 

i wyniosły 4,5 mln zł, w stosunku do ujemnych przepływów jakie Grupa wygenerowała w analogicznym okresie 

roku ubiegłego, które wyniosły 2,2 mln zł.  

Na dodatnie przepływy bieżącego okresu złożyły się w szczególności skorygowana EBITDA w wysokości  4,7 mln zł 

wygenerowana w Grupie Platige Image i dodatnia zmiana kapitału obrotowego w wysokości 0,2 mln zł. 
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Narastająco w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku 

Przepływy z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Platige Image w pierwszym półroczu 2022 roku były 

dodatnie i wyniosły 4,6 mln zł, w stosunku do ujemnych przepływów jakie Grupa wygenerowała w analogicznym 

okresie roku ubiegłego, które wyniosły 3,9 mln zł.  

Na dodatnie przepływy bieżącego okresu złożyły się w szczególności skorygowana EBITDA w wysokości 6,4 mln zł 

wygenerowana w Grupie Platige Image i ujemna zmiana kapitału obrotowego w wysokości 1,3 mln zł. 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

Kwartalnie w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku 

Przepływy z działalności inwestycyjnej Grupy Kapitałowej Platige Image w drugim kwartale 2022 roku były 

dodatnie i wyniosły 0,7 mln zł, podczas gdy przepływy te w analogicznym okresie roku ubiegłego były ujemne i 

wyniosły 1,0 mln zł. W głównej mierze złożyły się na to wpływy z tytułu odsprzedaży nabytego sprzętu 

specjalistycznego (leasing zwrotny) związanego z projektem motion capture w Platige Image S.A. w wysokości 1,6 

mln zł oraz wydatki na rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 0,9 mln zł. 

Narastająco w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku 

Przepływy z działalności inwestycyjnej Grupy Kapitałowej Platige Image w pierwszym półroczu 2022 roku, 

podobnie jak w pierwszym półroczu roku ubiegłego były ujemne i wyniosły 1,1 mln zł. W roku ubiegłym przepływy 

te były na poziomie 1,3 mln zł. W głównej mierze złożyły się na to operacje jakie miały miejsce w drugim kwartale 

bieżącego roku oraz wydatki związane z nabyciem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 

pierwszym kwartale 2022 roku w wysokości 2,0 mln zł w spółce Platige Image S.A.  

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

Kwartalnie w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku 

Przepływy z działalności finansowej w Grupie Kapitałowej Platige Image w drugim kwartale 2022 roku były ujemne 

i wyniosły 6,7 mln zł, w stosunku do dodatnich przepływów jakie Grupa wygenerowała w analogicznym okresie 

roku ubiegłego, a które wyniosły 3,5 mln zł. Na ujemne przepływy bieżącego okresu złożyły się przede wszystkim 

dywidendy wypłacone akcjonariuszom przez Platige Image S.A. oraz akcjonariuszom mniejszościowym przez 

Dobro Sp. z o.o. w łącznej wysokości 2,5 mln zł, oraz spłata kredytów i pożyczek w  wysokości 3,3 mln zł. 

Narastająco w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku 

Przepływy z działalności finansowej w Grupie Kapitałowej Platige Image w pierwszym półroczu 2022 roku były 

ujemne i wyniosły 3,7 mln zł, w stosunku do dodatnich przepływów jakie Grupa wygenerowała w analogicznym 

okresie roku ubiegłego, a które wyniosły 4,7 mln zł. Na ujemne przepływy bieżącego okresu złożyły się przede 

wszystkim dywidendy wypłacone akcjonariuszom (przez Platige Image S.A. oraz Dobro Sp. z o.o.) w drugim 

kwartale w wysokości 2,5 mln zł, płatności z tytułu leasingu w wysokości 0,9 mln zł oraz otrzymane kredyty i 

pożyczki (netto) w wysokości 0,3 mln zł. 
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5.2.2 Omówienie jednostkowych wyników finansowych Spółki Platige Image S.A. 

Przychody 

Kwartalnie w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku 

Przychody w Spółce Platige Image S.A. w drugim kwartale 2022 roku wyniosły 19,7 mln zł i były o 0,7 mln zł, tj. o 

4% wyższe od przychodów jakie Spółka osiągnęła w analogicznym kwartale roku ubiegłego. Wszystkie działalności 

Spółki, poza Platige Events, osiągnęły wyższe przychody w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W 

szczególności wyższe były przychody z reklam i projektów realizowanych przez dział Platige Commercials. Niższe 

natomiast były przychody z działalności eventowej do czego, podobnie jak w pierwszym kwartale bieżącego roku, 

w głównej mierze przyczyniła się pandemia COVID-19 oraz konflikt zbrojny na Ukrainie.  

Narastająco w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku 

W pierwszym półroczu 2022 roku przychody w Spółce Platige Image S.A. wyniosły 37,2 mln zł i były o 1,7 mln zł 

wyższe niż przychody odnotowane w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Do wzrostu tego w szczególności 

przyczyniły się wyższe przychody z reklam i projektów realizowanych przez dział Platige Commercials. Niższe były 

przychody z działalności eventowej oraz z działalności realizowanej przez Platige Animation. 

Koszty działalności operacyjnej i marża na sprzedaży  

Kwartalnie w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku 

W drugim kwartale 2022 roku Spółka Platige Image S.A. osiągnęła zysk na sprzedaży w wysokości 0,2 mln zł, w 

stosunku do straty jaką Spółka wygenerowała w drugim kwartale ubiegłego roku, która wyniosła 0,6 mln zł. 

Osiągnięty w bieżącym kwartale zysk na sprzedaży jest efektem wyższych przychodów jakie zostały osiągnięte 

przez Spółkę, przy nieco niższych kosztach operacyjnych, które były o 0,5% niższe niż te, jakie Spółka 

wygenerowała w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

Suma kosztów operacyjnych w omawianym okresie w Platige Image S.A. była niższa o 0,1 mln zł w stosunku do 

drugiego kwartału 2021 roku i wyniosła 19,5 mln zł. Na spadek ten w głównej mierze złożyły się niższe o 1,2 mln 

zł koszty usług obcych i o 0,3 mln zł koszty zakupowanych materiałów, głównie do realizowanych projektów 

eventowych. Wyższe natomiast były koszty wynagrodzeń, które wzrosły w stosunku do drugiego kwartału 

ubiegłego roku o 1,2 mln zł. Niższe koszty usług obcych, przy wyższych kosztach wynagrodzeń to głównie wynik 

niższego zaangażowania kosztów outsource przy realizowanych projektach przy zwiększonym wykorzystaniu 

zasobów wewnętrznych. 

W odniesieniu do sprzedaży, czyli jako procent sprzedaży, koszty całkowite spadły ze 103% do 99% sprzedaży.  

Koszty operacyjne Spółki w drugim kwartale 2022 roku bez kosztów Programu Motywacyjnego 2019 – 2022 

wyniosły 19,2 mln zł i były niższe o 0,1 mln zł, tj. o 0,5% od sumy kosztów analogicznego okresu roku ubiegłego. 

W odniesieniu do sprzedaży koszty operacyjne bez kosztów Programu Motywacyjnego spadły ze 102% do 98% 

sprzedaży, z czego udział największych pozycji, czyli kosztów usług obcych i wynagrodzeń bez kosztów Programu 

Motywacyjnego w sprzedaży razem spadł z 89% do 85% w bieżącym okresie. 

Narastająco w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku 

W pierwszym półroczu 2022 roku Spółka Platige Image S.A. wygenerowała, podobnie jak w analogicznym okresie 

roku ubiegłego, stratę na sprzedaży w wysokości 1,1 mln zł, która była o 0,3 mln wyższa w stosunku do straty jaką 

Spółka wygenerowała w pierwszym półroczu 2021 roku. Strata na sprzedaży wygenerowana w omawianym 

okresie roku bieżącego jest przede wszystkim wynikiem straty wygenerowanej przez Spółkę w pierwszym kwartale 

2022 roku. 
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Koszty operacyjne Spółki Platige Image S.A. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wyniosły 38,3 mln zł 

i były wyższe o 2,0 mln zł, tj. o 5% od kosztów poniesionych w analogicznym okresie roku 2021. Na wzrost ten 

złożyły się wyższe koszty na wszystkich pozycjach kosztowych, poza zużyciem materiałów. W szczególności wyższe 

o 1,9 mln zł były koszty wynagrodzeń i o 0,2 mln zł koszty usług obcych. Wyższe koszty wynagrodzeń to głównie 

efekt większego zaangażowania wewnętrznych zasobów przy realizacji projektów, przy ograniczaniu 

zaangażowania outsource (zwłaszcza w drugim kwartale 2022 roku). Na wyższe koszty usług obcych, pomimo 

niższego zaangażowania outsource przy realizowanych projektach, miały wpływ wyższe ceny usług produkcyjnych, 

będące skutkiem negatywnego wpływu sankcji i wojny na Ukrainie na sytuację gospodarczą na świecie i w kraju 

(osłabienie kursu polskiej waluty, wzrost wskaźnika inflacji). Niższe o 0,4 mln zł koszty zużycia materiałów to 

głównie efekt niższych kosztów materiałów produkcyjnych wykorzystywanych w realizacji projektów eventowych. 

Suma kosztów operacyjnych Spółki bez kosztów Programu Motywacyjnego 2019 – 2022 w omawianym okresie 

2022 roku wyniosła 37,7 mln zł i była wyższa o 2,0 mln zł, tj. o 6% od sumy kosztów poniesionych w pierwszym 

półroczu 2021 roku. 

W odniesieniu do sprzedaży, czyli jako procent sprzedaży, koszty bez kosztów Programu Motywacyjnego wzrosły 

ze 101% do 102% sprzedaży, z czego udział największych pozycji kosztowych Spółki, czyli kosztów usług obcych i 

wynagrodzeń bez kosztów Programu Motywacyjnego w sprzedaży razem wzrósł z 89% do 91% w bieżącym 

okresie. 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Spółka Platige Image S.A. w drugim kwartale 2022 roku odnotowała dodatnie saldo pozostałych przychodów i 

kosztów operacyjnych, które wyniosło 0,2 mln zł i było o 0,8 mln zł niższe w stosunku do dodatniego salda jakie 

Spółka wygenerowała w drugim kwartale roku ubiegłego. Na niższe saldo w stosunku do ubiegłego roku miało 

wpływ ujęte w wynikach drugiego kwartału 2021 roku umorzenie (1,2 mln zł) części subwencji finansowej jakie 

Platige Image S.A. otrzymała w ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla 

Małych i Średnich Firm” realizowanego w związku ze skutkami COVID-19. 

Narastająco, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku, w konsekwencji drugiego kwartału Spółka Platige 

Image S.A. odnotowała dodatnie saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w wysokości 0,2 mln zł, 

które było o 0,8 mln zł niższe w stosunku do analogicznego okresu roku roku ubiegłego. 

Zysk EBITDA 

Kwartalnie w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku 

W drugim kwartale 2022 roku Spółka Platige Image S.A. odnotowała zysk EBITDA w wys. 1,4 mln zł, który był na 

porównywalnym poziomie zysku EBITDA wygenerowanym przez Spółkę w ubiegłym roku. Marża EBITDA wyniosła 

6,9% i była o 0,4 pkt% niższa od marży EBITDA wypracowanej przez Spółkę w drugim kwartale roku ubiegłego, gdy 

wynosiła 7,3%. 

Zysk EBITDA skorygowany o niegotówkowe koszty Programu Motywacyjnego 2019 – 2022 w drugim kwartale 

2022 roku wyniósł 1,6 mln zł i był o 0,1 mln zł niższy od zysku EBITDA wypracowanego w analogicznym okresie 

roku ubiegłego. Skorygowana marża EBITDA wyniosła 8,3%, przy 8,7% skorygowanej marży EBITDA w drugim 

kwartale 2021 roku. 

Narastająco w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku 

W pierwszym półroczu 2022 roku Spółka Platige Image S.A. odnotowała 1,0 mln zł zysku EBITDA (marża EBITDA 

wyniosła 2,6%), który był o 1,0 mln zł niższy od zysku EBITDA osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego, 

wynoszącego 2,0 mln zł z marżą EBITDA na poziomie 5,7%. Niższy zysk EBITDA to efekt straty EBITDA jaką Spółka 
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wygenerowała w pierwszym kwartale 2022 roku w stosunku do zysku EBITDA osiągniętego w pierwszym kwartale 

roku ubiegłego. 

EBITDA skorygowana o niegotówkowe koszty Programu Motywacyjnego 2019 – 2022 wyniosła w Spółce w 

pierwszym półroczu 2022 roku 1,5 mln zł i była o 1,1 mln zł niższa niż w pierwszym półroczu 2021 roku. 

Skorygowana marża EBITDA była na poziomie 4,0% i była o 3,2 pkt% niższa od marży EBITDA osiągniętej w 

analogicznym okresie roku ubiegłego. 

Przychody i koszty finansowe 

Kwartalnie w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku 

W drugim kwartale 2022 roku, podobnie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego, Spółka Platige Image S.A. 

odnotowała dodatnie saldo przychodów i kosztów finansowych, które wyniosło 2,8 mln zł i było o 2,6 mln zł wyższe 

od salda jakie Spółka osiągnęła w roku ubiegłym. Wyższe saldo to głównie wpływ ujętych dywidend w wysokości 

1,8 mln zł od dwóch spółek zależnych (Dobro Sp. z o.o. i Platige Sp. z o.o. Sp. k.), rozwiązanego w wysokości 0,6 

mln zł odpisu w wyniku spłaty części pożyczek i odsetek przez spółkę zależną Platige Films Sp. z o.o. oraz 

przychodów w wysokości 0,2 mln zł z tytułu sprzedaży części udziałów spółki Image Games S.A. 

Narastająco w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku 

W pierszym półroczu 2022 roku Spółka Platige Image S.A. odnotowała, podobnie jak w analogicznym okresie roku 

ubiegłego, dodatnie saldo przychodów i kosztów finansowych, które wyniosło 2,8 mln zł i które było o 2,3 mln zł 

wyższe względem ubiegłego roku. Wyższe saldo to wynik działań jakie miały miejsce w drugim kwartale: 

rozwiązany odpis z tytułu spłaty części pożyczek i odsetek przez Platige Films Sp. z o.o. (0,6 mln zł), sprzedaż części 

udziałów spółki Image Games S.A. (0,2 mln zł) oraz wyższe o 1,3 mln zł dywidendy otrzymane od spółek zależnych. 

Podatek dochodowy 

W drugim kwartale 2022 roku Spółka Platige Image S.A. wykazała 0,2 mln zł podatku dochodowego, który był o 

0,7 mln zł niższy niż podatek naliczony w ubiegłym roku. Wyższy podatek ubiegłego roku to efekt rozwiązanego 

aktywa na podatek odroczony oraz wyższych rezerw na podatek odroczony wynikających z wyceny kontraktów 

długoterminowych.  

Główną pozycją podatku odroczonego są różnice przejściowe powstałe z wyceny kontraktów długoterminowych. 

Wycena kontraktów długoterminowych oparta jest o  Krajowy Standard Rachunkowości nr 3,  na podstawie 

którego Spółka wycenia przychody proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usług. 

Zysk netto 

Kwartalnie w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku 

W drugim kwartale 2022 roku Spółka Platige Image S.A. wypracowała zysk netto w wysokości 3,0 mln zł, podczas 

gdy w analogicznym kwartale roku ubiegłego Spółka wygenerowała stratę netto w wysokości 0,4 mln zł. Na wzrost 

w wysokości 3,4 mln zł wyniku netto w stosunku do drugiego kwartału ubiegłego roku złożył się wyższy  o 2,6 mln 

zł wynik z działalności finansowej oraz niższy o 0,7 mln zł podatek dochodowy. 

Skorygowany o jednorazowe koszty, w tym niegotówkowe koszty Programu Motywacyjnego 2019-2022 oraz 

rozwiązany odpis z tytułu spłaty pożyczek przez Platige Films Sp. z o.o. zysk netto Spółki wyniósł 2,6 mln zł, w 

stosunku do 0,1 mln zł skorygowanej straty netto jaką Spółka wygenerowała w drugim kwartale roku 2021. 
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Narastająco w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku 

W pierwszym półroczu 2022 roku Spółka Platige Image S.A. wypracowała 1,9 mln zł zysku netto, podczas gdy w 

analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka wygenerowała stratę netto w wysokości 0,2 mln zł. Na wzrost w 

wysokości 2,1 mln zł wyniku netto w stosunku do pierwszego półrocza ubiegłego roku miał wpływ wyższy zysk z 

działalności finansowej (wzrost o 2,3 mln zł) i niższy podatek dochodowy (spadek o 0,9 mln zł), przy niższym o 1,4 

mln zł wyniku z działalności operacyjnej. 

Skorygowany o jednorazowe koszty, w tym niegotówkowe koszty Programu Motywacyjnego 2019-2022 zysk netto 

Spółki w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wyniósł 1,9 mln zł i był o 1,5 mln zł wyższy od zysku 

wygenerowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

Bilans, wybrane pozycje 

 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Na dzień 30 czerwca 2022 roku rzeczowe aktywa trwałe Spółki Platige Image S.A. wyniosły 27,0 mln zł i były wyższe 

o 2,1 mln zł od stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku. Wzrost ten w głównej mierze jest efektem nabytych urządzeń 

technicznych i maszyn, głównie sprzętu IT (leasing) i specjalistycznego sprzętu do projektu motion capture oraz 

nakładów poniesionych na budowę Hali 2 ujętych w pozycji środków trwałych w budowie, a także nabytych 

udziałów w spółkach zależnych (PJ Games Sp. z o.o., Image Games S.A., Platige Inc USA, Platige LLC USA) oraz 

wzrostem udzielonych spółkom zależnym pożyczek. 

Inwestycje długoterminowe 

Na dzień 30 czerwca 2022 roku inwestycje długoterminowe Spółki Platige Image S.A. wyniosły 4,4 mln zł i były 

wyższe o 1,8 mln zł od stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku i niższe o 0,3 mln zł od stanu na 31 grudnia 2021 roku. 

Spadek względem grudnia 2021 roku jest efektem wyższych o 0,1 mln zł inwestycji w udziały spółek powiązanych 

oraz niższym o 0,4 mln zł saldem pożyczek udzielonych spółkom zależnym. 

Należności krótkoterminowe 

Na dzień 30 czerwca 2022 roku należności krótkoterminowe Spółki Platige Image S.A. wyniosły 16,8 mln zł i były 

wyższe o 4,1 mln zł od stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku. Na wzrost ten w głównej mierze złożyły się wyższe o 

3,6 mln zł należności z tytułu dostaw i usług, które w większości były wynikiem większych wartości wystawionych 

faktur. Wyższe były również należności z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych (wzrost o 0,4 mln zł), na które 

w szczególności złożyły się należności z tytułu podatku dochodowego za 2020 rok podlegające zwrotowi z Urzędu 

Skarbowego. 

Platige Image S.A. aktywnie monitoruje poziom należności, aby ograniczać ich przeterminowanie i ryzyko 

nieściągalności. Branża, w której Grupa realizuje największe obroty, charakteryzuje się wydłużonymi terminami 

płatności i relatywnie niskim ryzykiem nieściągalności należności.  

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 

Spółka Platige Image S.A. na dzień 30 czerwca 2022 roku odnotowała 1,3 mln zł na saldzie gotówki, które było o 

0,8 mln zł wyższe od stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku i o 1,8 mln zł niższe w porównaniu ze stanem gotówki 

z 31 grudnia 2021 roku.  
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Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  

Na dzień 30 czerwca 2022 roku krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Spółki wyniosły 9,2 mln zł i 

były o 1,1 mln zł wyższe od stanu z 30 czerwca 2021 roku. Wzrost ten wynika z doszacowania przychodów 

zgodnie ze standardem KSR 3 stosowanym w Spółce do wyceny kontraktów. Ponadto, na wzrost ten dodatkowo 

złożyły się nakłady poniesione na prace rozwojowe związane z rozwijaniem wewnętrznych narzędzi 

usprawniających realizację przyszłych projektów sprzedażowych (projekt Pipeline). 

Kapitał podstawowy 

Na dzień 30 czerwca 2022 roku kapitał podstawowy Spółki Platige Image S.A. wyniósł 353 tys. zł i był wyższy od 

stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku o 10 tys. zł. Wzrost kapitału jest wynikiem podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki, które nastąpiło w wyniku wydania 48 858 akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł 

każda, jakie miało miejsce w trzecim kwartale 2021 roku oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drugim 

kwartale 2022 roku w wyniku wydania 55 562 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł 

każda, w wykonaniu praw z 55 562 warrantów subskrypcyjnych serii B i C, wyemitowanych w ramach realizacji za 

2021 rok Programu Motywacyjnego na lata 2019 – 2022. 

Zobowiązania długoterminowe 

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zobowiązania długoterminowe Spółki Platige Image S.A. wyniosły 4,4 mln zł i były 

niższe od stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku o 0,9 mln zł i o 0,4 mln zł wyższe od stanu na dzień 31 grudnia 2021 

roku. Na spadek względem czerwca 2021 roku miała wpływ między innymi częściowa reklasyfikacja (0,7 mln zł) 

otrzymanej w 2020 roku z PFR subwencji finansowej w ramach programu “Tarcza finansowa PFR dla małych  i 

średnich firm” na zobowiązania krótkoterminowe, a także analogiczna reklasyfikacja zobowiązań z tytułu kredytu 

inwestycyjnego w walucie EUR w wysokości  1,2 mln zł. Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu sprzętu 

IT wzrosły o 1,0 mln zł. 

Zobowiązania krótkoterminowe 

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zobowiązania krótkoterminowe Spółki Platige Image S.A. wyniosły 18,7 mln zł i 

były wyższe od stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku o 3,3 mln zł i o 2,3 mln zł od stanu na dzień 31 grudnia 2021 

roku. Na wzrost względem stanu z 30 czerwca 2021 roku złożyły się wyższe o 5,2 mln zł zobowiązania z tytułu 

kredytów, pożyczek i leasingu, przy niższych o 1,9 mln zł zobowiązaniach handlowych. 

Cash Flow, wybrane pozycje 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

Kwartalnie w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku 

Przepływy z działalności operacyjnej w Spółce Platige Image w drugim kwartale 2022 roku były dodatnie i wyniosły 

2,5 mln zł w stosunku do 3,4 mln zł ujemnych przepływów w analogicznym okresie roku 2021.  

Na dodatnie przepływy bieżącego kwartału złożyły się w szczególności skorygowany zysk EBITDA w wysokości 1,6 

mln zł i dodatnia zmiana kapitału obrotowego w wysokości 0,7 mln zł. 
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Narastająco w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku 

Przepływy z działalności operacyjnej w Spółce Platige Image w pierwszym półroczu 2022 roku, podobnie jak w 

analogicznym okresie roku ubiegłego, były ujemne i wyniosły 0,6 mln zł w stosunku do 4,0 mln zł ujemnych 

przepływów w analogicznym okresie roku 2021.  

Na ujemne przepływy pierwszego półrocza 2022 roku złożyły się w szczególności skorygowany zysk EBITDA w 

wysokości 1,5 mln zł i ujemna zmiana kapitału obrotowego w wysokości 2,7 mln zł, na którą w głównej mierze 

wpływ miała zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1,5 mln zł) i należności (0,7 mln zł). 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

Kwartalnie w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku 

Przepływy z działalności inwestycyjnej w Spółce Platige Image w drugim kwartale 2022 roku były dodatnie i 

wyniosły 3,8 mln zł, w stosunku do ujemnych przepływów wygenerowanych przez Spółkę w analogicznym okresie 

roku ubiegłego, które były na poziomie 0,3 mln zł. W głównej mierze złożyły się na to otrzymane od spółek 

zależnych dywidendy w wysokości 1,8 mln zł (Dobro Sp. z o.o. i Platige Sp. z o.o. Sp.k.) oraz zwrócone przez spółki 

zależne pożyczki wraz z odsetkami w wysokości 1,3 mln zł. W drugim kwartale 2022 roku miała również miejsce 

odsprzedaż nabytych środków trwałych (leasing zwrotny) związanych z inwestycją motion capture (specjalistyczny 

sprzęt) w wysokości 1,6 mln zł. Nakłady na nabyte aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne wyniosły 0,9 

mln zł. 

Narastająco w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku 

Przepływy z działalności inwestycyjnej w Spółce Platige Image w pierwszym półroczu 2022 roku były dodatnie i 

wyniosły 1,8 mln zł, w stosunku do ujemnych przepływów wygenerowanych przez Spółkę w analogicznym okresie 

roku ubiegłego, które były na poziomie 1,0 mln zł. W głównej mierze złożyły się na to operacje jakie miały miejsce 

w drugim kwartale bieżącego roku oraz wydatki związane z nabyciem środków trwałych i wartości niematerialnych 

i prawnych w pierwszym kwartale 2022 roku w wysokości 2,0 mln zł.  

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

Kwartalnie w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku 

Przepływy z działalności finansowej w Spółce Platige Image w drugim kwartale 2022 roku były ujemne i wyniosły 

6,3 mln zł, w stosunku do dodatnich przepływów wygenerowanych przez Spółkę w analogicznym okresie roku 

ubiegłego, które były na poziomie 3,7 mln zł. Na ujemne przepływy bieżącego okresu złożyły się przede wszystkim 

spłaty kredytów i pożyczek (netto) w  wysokości 3,3 mln zł, wypłacona akcjonariuszom (po raz pierwszy w historii 

Platige Image S.A.) dywidenda w wysokości 2,1 mln zł oraz płatności z tytułu leasingu w wysokości 0,5 mln zł.   

Narastająco w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku 

Przepływy z działalności finansowej w Spółce Platige Image w pierwszym półroczu 2022 roku były ujemne i 

wyniosły 3,0 mln zł, w stosunku do dodatnich przepływów wygenerowanych przez Spółkę w analogicznym okresie 

roku ubiegłego, które były na poziomie 5,1 mln zł. Na ujemne przepływy bieżącego okresu złożyła się przede 

wszystkim wypłacona akcjonariuszom w drugim kwartale 2022 roku (po raz pierwszy w historii Platige Image S.A.) 

dywidenda w wyskości 2,1 mln zł oraz płatności z tytułu leasingu w wysokości 0,9 mln zł. 
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5.3 Kluczowe finansowe wskaźniki efektywności Grupy Kapitałowej Platige Image 

Podstawowe wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Platige Image zostały zaprezentowane w tabeli poniżej: 

 01.04.2022
-30.06.2022 

01.04.2021
-30.06.2021 

% 

zmiana 
01.01.2022

-30.06.2022 
01.01.2021

-30.06.2021 

% 

zmiana 

I WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI: 

Rentowność majątku (%) 
3,4 2,0 70% 3,6 2,3 57% Wynik finansowy netto / (Stan aktywów na początek 

okresu + Stan aktywów na koniec okresu) /2 ) 

Rentowność kapitału własnego (%) 

8,1 5,8 40% 7,8 6,5 20% Wynik finansowy netto / (Stan kapitału własnego na 

początek okresu + Stan kapitału własnego na koniec 

okresu) /2) 

Rentowność sprzedaży netto (%) 
7,8 4,4 77% 3,7 2,8 32% Wynik finansowy netto / Przychody netto ze 

sprzedaży produktów,  towarów i materiałów 

Marża na sprzedaży (%) 
9,8 -1,4 - 5,6 0,3 1767% Wynik na sprzedaży / Przychody netto ze sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów 

II WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI: 

Wskaźnik płynności I 1,8 1,6 13% 1,8 1,6 13% 
Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe 

III WSKAŹNIKI POZOSTAŁE: 

Wynik finansowy na jedną akcję (zł/1akcja) 
0,74 0,35 111% 0,71 0,40 78% 

Wynik finansowy netto / Średnia liczba akcji 
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6 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PLATIGE IMAGE S.A. 

W ramach realizacji Strategii rozwoju Spółki Platige Image S.A. na lata 2021 – 2025 w drugim kwartale 2022 roku 

i do dnia publikacji niniejszego raportu, miały miejsce poniższe zdarzenia: 

W obszarze Game Development: 

• Image Games S.A (zamiennie: IG) to wspólne przedsięwzięcie Platige Image S.A oraz Movie Games S.A w 

zakresie stworzenia oraz skomercjalizowania gier z segmentu AA. W 2022 roku kontynuowane są prace w 

zakresie produkcji pierwszej gry o nazwie kodowej Rookie. 

Image Games S.A. z końcem marca 2022 roku zamknęła fazę prototypowania co odpowiadało milestonowi 

Prototype Phase Delivery. W drugim kwartale 2022 roku zgodnie z założonym harmonogramem 

kontynuowano prace w ramach zasadniczego etapu produkcji gry. Zamiarem stron jest dalsze pozyskanie 

środków finansowych na pomostowe finansowanie produkcji gry do etapu vertical slice, a następnie 

pozyskanie istotnego inwestora branżowego, działającego na globalnym rynku inwestycyjnym. 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego, spółka Image Games S.A. nie przewiduje wystąpienia 

istotnych opóźnień w realizacji projektu gry. 

• Celem działalności PJ Games Sp. z o.o. (zamiennie: PJ) jest budowa studia gamingowego oraz realizacja 

projektu polegającego na doprowadzeniu uzgodnionej przez założycieli spółki koncepcji gry komputerowej, 

której pomysłodawcą jest Juggler Games Sp. z o.o., do wersji tzw. Gold master (tj. wersja końcowa gry) oraz 

jej odpłatna dystrybucja. 

Zgodnie z zatwierdzonymi założeniami oraz harmonogramem produkcyjnym, spółka PJ w chwili obecnej jest 

na etapie prototypowania gry.  

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego, spółka PJ nie przewiduje istonych opóźnień w 

realizacji projektu gry. 

• Platige Image S.A. zgodnie z założeniami w ramach prowadzonych selekcji projektów gamingowych nabyła 

od spółki Polyamorous Sp. z o.o. w dniu 1 marca 2022 roku, prawa stanowiące wkład twórczy do rozpoczętego 

projektu gry z gatunku RPG. Prawa, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na moment sporządzenia 

raportu okresowego odpowiadają trwającemu etapowi prototypowania. Cena nabycia praw nie stanowiła 

kwoty istotnej z perspektywy sytuacji finansowej Platige Image S.A.  

• Selekcja kolejnych projektów gamingowych prowadzona jest w sposób ciągły. 

 
W obszarze Fillm Development: 

 
W ramach realizacji Strategii rozwoju w zakresie produkcji filmowych i telewizyjnych, w drugim kwartale 2022 roku w 

spółce Platige Image S.A. kontynuowane były prace w zakresie poszukiwań i rozwoju koncepcji filmowych i serialowych. 

W kwietniu 2022 zmieniona została struktura działu, wraz ze stworzeniem nowej funkcji Head of Film&TV. Prace 

zespołu dotyczyły projektów zarówno animowanych jak i live action, ze strategicznym naciskiem na tematykę 

gatunkową, w tym fantasy, science-fiction, horror oraz mystery. W tym okresie, dział Film&TV nawiązywał i rozwijał 

współpracę na rzecz adaptacji IP znanych zarówno na polskim jak i na zagranicznych rynkach. Pośród nich znalazły się 

m.in. adaptacje gier wideo oraz książek o znaczącym zasięgu czytelniczym. Kontynuowane były prace nad adaptacją 

Chóru zapomnianych głosów autorstwa Remigiusza Mroza oraz pozostałymi projektami w istniejącym portfolio. Część 

projektów została zaoferowana m.in. platformom streamingowym oraz agentom sprzedaży na rynkach 

międzynarodowych. Kontynuowane są rozmowy z twórcami i realizatorami w zakresie udziału w projektach, oraz 

działania sprzedażowe. 
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7 INNOWACYJNOŚĆ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

Spółka Platige Image S.A. kontynuuje w 2022 roku prace nad rozwojem wewnętrznego systemu do zarządzania 

środowiskiem aplikacji graficznych, tzw. „Pipeline”. Z perspektywy Platige Image rozwój zestawu narzędzi 

pipeline’owych jest kluczowy i niezbędny dla działalności firmy. Głównym celem tego projektu jest rozwój 

istniejącego produktu, poprzez aktualizację zestawu narzędzi i bibliotek automatyzujących pracę zespołów 

graficznych, wpływając w ten sposób bezpośrednio na przyspieszanie procesów produkcji w projektach. 

Wspomniane wcześniej aktualizacje zgodnie z prowadzoną wewnętrzną dokumentacją projektową dotyczą m.in. 

wymiany i refaktoryzacji istniejącego kodu, a w przyszłości także objęcia narzędziami pipeline dodatkowego 

oprogramowania. Dodatkowo, w dalszym ciągu rozbudowywana jest infrastruktura odpowiadająca za 

dystrybucję, konfigurację i uruchamianie zestawów narzędzi typu Rez i launcher działających w środowisku 

programów graficznych lub jako samodzielne oprogramowanie. Z kolei jako długoterminowe cele technologiczne 

rozwijanych narzędzi, Spółka Platige Image S.A. wskazuje stopniową rewizję i modularyzację najważniejszych 

podsystemów, w celu ułatwienia rozwoju i utrzymania zestawu narzędzi odpowiadających bieżącym wymaganiom 

klientów oraz wysokim standardom branżowym. 

W drugim kwartale 2022 Platige Image S.A. kontynuuje prace nad stałym usprawnianiem systemu pracy z 

wykorzystaniem silników czasu rzeczywistego. Na początku roku powołany został dedykowany zespół 

programistów do rozwoju wewnętrznych narzędzi wspierających prace w ramach silnika UnrealEngine 5. W 

ramach ciągłego usprawniania procesów tworzenia grafiki Platige Image stale pracuje i rozwija kolejne iteracje 

narzędzi automatyzujących tzw. pipeline. Rozbudowywany o dodatkowe funkcjonalności i unowocześniany jest 

także system dedykowany rozwiązaniom Virtual Production. Prace zespołów R&D skupiają się na rozwoju, 

testowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań dot. zarządzania danymi, nowego oprogramowania i metodologii pracy 

m.in. w zakresie symulacji mięśni, animacji, renderingu. 

Trwają także intensywne prace nad uruchomieniem nowego studia motion capture. Nowe studio będzie 

wyposażone w jeden z najnowocześniejszych systemów dostępnych na rynku i jednocześnie będzie 

najnowocześniejszym studiem w Polsce. Nowe studio ma umożliwić konkurencyjne warunki do realizacji 

największych sesji motion capture w tym rejonie Europy między innymi dzięki dużej przestrzeni oraz zastosowanej 

wysokiej jakości technologii. Usługi będą realizowane zarówno na potrzeby projektów realizowanych przez Spółkę 

Platige Image, jak również mają rozszerzyć portfolio dedykowanych usług zewnętrznych realizowanych przez 

Spółkę. Budowa nowego studia w znaczącym stopniu umożliwi niezależną realizację najbardziej wymagających 

projektów i tym samym podniesie elastyczność oraz ograniczy zewnętrzne koszty podczas realizacji projektów 

wymagających sesji motion capture. W kolejnych miesiącach i latach planowana jest systematyczna rozbudowa 

zarówno samego systemu jak i zakresu usług związanych z akwizycją ruchu, obrazu i geometrii. Studio budowane 

jest zarówno z myślą o realizacji sesji z klientami w trybie zdalnym, jak i jednocześnie na miejscu będzie oferowało 

także wygodną przestrzeń socjalną.  

Nowe studio pozwoli rozszerzyć bazę klientów o kolejnych graczy na rynku branży gier i produkcji filmowej. Poza 

cinematikami Platige Image będzie w szerszym zakresie świadczyć usługi związane z kontentem in-game'owym, 

VFX oraz rozszerzyć możliwości wykorzystania technologii realtime. Pozwoli także w pełni wykorzystać przez lata 

budowany know-how i połączyć ogromne doświadczenie specjalistów z nowymi możliwościami technologicznymi.  

Planowany termin uruchomienia studia motion capture to 3 kwartał bieżącego roku. 

Spółka Platige Image kontynuuje projekt oparty na działalności badawczo – rozwojowej, której rozliczanie, w 

oparciu o otrzymaną pozytywną interpretację indywidulaną, pozwala na preferencyjne zastosowanie ulgi B+R, co 

skutkuje możliwością wykorzystania większych środków finansowych na rozwój w zakresie produkcji kolejnych 

nowatorskich projektów.  
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8 STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH 

Spółka Platige Image S.A. oraz Grupa Platige Image nie publikowały prognoz finansowych na 2022 rok. 
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