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Nazwa (firma): Render Cube Spółka Akcyjna  

Kraj: Polska  

Siedziba: Łódź 

Adres: ul. Piotrkowska 295/7, 93-004 Łódź 

Numer KRS:  0000860872 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 368973789 

NIP:  7282824878 

Telefon: +48 504 357 628 

Poczta e-mail:  contact@rendercube.pl 

Strona www: https://www.rendercube.pl/ 

 

Render Cube S.A prowadzi działalność na rynku gier wideo. Podstawową działalność Emitenta obejmuje 

produkcja i wydawnictwo gier przeznaczonych na komputery osobiste i konsole. 

 

Emitent specjalizuje się w produkcji gier symulacyjnych, strategicznych oraz survivalowych. Produktem 

Spółki jest gra “Medieval Dynasty”, która przenosi graczy do świata średniowiecznej Europy. 
 

 

ZARZĄD 

• Damian Szymański - Prezes Zarządu 

• Michał Nowak - Wiceprezes Zarządu 

 

RADA NADZORCZA 

• Matthias Wuensche 

• Krzysztof Szymański 

• Felix Regehr 

• Christoph Bayer 

• Sylwia Zarzycka 

 

AUTORYZOWANY DORADCA 

• INC SA z siedzibą w Poznaniu 
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1. Pismo Zarządu 

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem rocznym za rok 2021 r. będący dla Spółki okresem 

intensywnej pracy nad rozwojem Medieval Dynasty, a także rokiem rozpoczęcia prac nad nowymi, 

ekscytującymi projektami, w tym Medieval Dynasty VR produkowaną przez spółkę Spectral 

Games S.A.  

Od początku roku Spółka rozwijała grę “Medieval Dynasty”, która znajdowała się w formule Early 

Access od Września 2020r. W tym czasie zostały do gry wprowadzone znaczące zmiany i 

usprawnienia, jak i dodano kolejne elementy rozgrywki. Premiera oficjalnej wersji 1.0 gry 

nastąpiła 23 Września 2021r na platformie Steam oraz pozostałych platformach, na których jest 

sprzedawana (GoG, Epic Store, Microsoft Store, Humble Bundle Store i inne).  Spotkała się z bardzo 

pozytywnym odbiorem wśród graczy (ponad 90% pozytywnych recenzji) i osiągnęła bardzo 

wysokie wyniki sprzedaży w ostatnich miesiącach 2021r. Na dzień 21 Grudnia 2021r. produkcja 

sprzedała się w nakładzie 865 tys. kopii brutto, z czego blisko 70% stanowiła sprzedaż w Europie 

Zachodniej i Ameryce Północnej. Tzw. „Lista życzeń” gry na stan z grudnia 2021r. wynosiła 1,1 

mln zapisów.  

17 czerwca 2021r. Medieval Dynasty zostało udostępnione w usłudze Xbox Game Pass for PC, 

dzięki czemu gra dołączyła do grona tak znakomitych polskich produkcji jak This War of Mine czy 

The Medium. Na uwagę zasługuje fakt, że tytuł zadebiutował w ramach usługi będąc jeszcze w 

wersji Early Access. Usługa Xbox Game Pass posiada ponad 25 mln subskrybentów. Pojawienie 

się gry w usłudze Xbox Game Pass zdecydowanie zwiększyło dotarcie do społeczności graczy i 

wpłynęło pozytywnie na rozpoznawalność marki oraz studia. Firma Microsoft aktualnie 

konsoliduje rynek. W ostatnim czasie przejęła Activison Blizzard za niemal 69 mld USD, 

umacniając swoją pozycję na rynku gier. Budowanie relacji z takim partnerem już na wczesnym 

etapie jest istotne z perspektywy spółki. 

22 Grudnia 2021 roku, Render Cube S.A. zadebiutował na rynku NewConnect jako 32 Spółka 

wchodząca na alternatywny parkiet w tym roku. 

Korzystając z okazji, Zarząd Spółki chciałby serdecznie podziękować całemu zespołowi za pełne 

zaangażowanie w rozwój Spółki oraz marki Medieval Dynasty, a także Państwu – naszym 

Akcjonariuszom za zaufanie i wszelkie słowa wsparcia. 

Przed Spółką bardzo dużo pracy w roku 2022, do którego podchodzimy z jeszcze większym 

zapałem. Mamy nadzieję, że nasza praca i zaangażowanie, a także społeczność graczy pozwolą 

zaskoczyć Akcjonariuszy wynikami za rok 2022.   
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2. Wybrane dane finansowe 

Wybrane dane finansowe 

Stan na 
31.12.2021 

Stan na 
31.12.2020 

Stan na 
31.12.2021 

Stan na 
31.12.2020 

PLN EUR 

Kapitał własny 23 391 776,56 5 972 534,56 5 085 832,19 1 294 213,09 

Kapitał zakładowy 106 480 100 000,00 23 150,85 21 669,41 

Zobowiązania i rezerwy 
na zobowiązania 

2 070 247,69 695 050,44 
450 112,56 150 613,34 

Zobowiązania 
długoterminowe 

0 0 
0 0 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

2 070 247,69 695 050,44 
450 112,56 150 613,34 

Aktywa razem 25 462 024,25 6 667 585,00 5 535 944,74 1 444 826,43 

Należności 
długoterminowe 

0 0 
0 0 

Należności 
krótkoterminowe 

2 022 946,62 2 194 313,74 
439 828,37 475 494,87 

Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 

14 026 425,71 4 463 925,40 
3 049 620,76 967 306,36 

 

Wybrane dane finansowe 

okres od 
01.01.2021 do 

31.12.2021 

okres od 
01.01.2020 do 

31.12.2020 

okres od 
01.01.2021 do 

31.12.2021 

okres od 
01.01.2020 do 

31.12.2020 

PLN EUR 

Przychody netto ze 
sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 

13 400 224,23 7 463 713,03 
2 927 411,08 1 668 167,05 

Zysk (strata) ze sprzedaży 10 876 014,12 6 247 537,74 2 375 972,5 1 396 347,45 

Zysk (strata) z 
działalności operacyjnej 

10 902 746,52 6 262 678,21 
2 381 812,46 1 399 731,40 

Zysk (strata) brutto 10 799 023,79 6 420 081,39 2 359 153,20 1 434 911,58 

Zysk (strata) netto 8 739 666,79 5 853 599,39 1 909 266,37 1 308 300,79 

Przepływy pieniężne 
netto z działalności 
operacyjnej 

9 650 559,81 4 321 674,73 
2 108 259,93 965 910,05 

Przepływy pieniężne 
netto z działalności 
inwestycyjnej 

-9 397 058,71 0 
-2 052 880,11 0 

Przepływy pieniężne 
netto z działalności 
finansowej 

9 308 999,21 0 
2 033 642,65 0 

Przepływy pieniężne 
netto, razem 

9 562 500,31 4 321 674,73 
2 089 022,46 965 910,05 

Liczba akcji (w szt.) 1 064 800 1 000 000 1 064 800 1 000 000 

Zysk (strata) na jedną 
akcję zwykłą  

8,21 5,85 
1,79 1,31 

Wartość księgowa na 
jedną akcję 

21,97 5,97 
4,80 1,33 
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Przeliczenia kursu 2021 2020 

Kurs euro na dzień bilansowy (31.12) 4,5994 4,6148 

Średni kurs euro w okresie 01.01 do 31.12 4,5775 4,4742 

 

3. Opis organizacji grupy kapitałowej 

Firma: Spectral Games S.A. 

Forma prawna Spółka akcyjna 

Siedziba Katowice 

Adres ul. Ligocka 103 

Kapitał zakładowy 913 000 PLN 

Przedmiot działalności Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 

Udział w kapitale zakładowym Spółka posiada 2.289.086 akcji 25,07 %  udziałów w kapitale 

zakładowym 

Udział w ogólnej liczbie 

głosów 

25,07 % udziału w ogólnej liczbie głosów  

Konsolidacja Spółka nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego 

 

4. Wskazanie przyczyn niesporządzenia sprawozdań skonsolidowanych przez pod-

miot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej 

jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją  

Spółka nie sporządza konsolidacji na podstawie art. 58 Ustawy o rachunkowości, tj. ze względu 

na nieistotność dla wyniku finansowego Spółki. 

5. Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych 

konsolidacją 

Wybrane dane finansowe - Spectral Games S.A. 
Stan na 31.12.2021 Stan na 31.12.2020 

PLN 

Kapitał własny 371.127,35 45.305,57 

Kapitał zakładowy 913.000,00 830.000,00 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 179.927,56 78.207,05 

Zobowiązania długoterminowe 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 179.927,56 78.207,05 

Aktywa razem 551.054,91 123.512,62 

Należności długoterminowe 0 0 

Należności krótkoterminowe 55.365,47 59.739,15 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 152.374,84 5.938,84 
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Wybrane dane finansowe - Spectral Games S.A. 

okres od 01.01.2021 do 
31.12.2021 

okres od 01.01.2020 do 
31.12.2020 

PLN 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 

396.451,61 683.081,78 

Zysk (strata) ze sprzedaży -367.381,19 -166.304,38 

Amortyzacja 45.003,75 8.939,58 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -378.210,37 -209.948,29 

Zysk (strata) brutto -379.388,60 -210.416,99 

Zysk (strata) netto -379.678,22 -206.374,99 
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6. Roczne sprawozdanie finansowe 

6.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 

Dane jednostki 

Nazwa: Render Cube Spółka Akcyjna 

Siedziba: Piotrkowska 295/7, 93-004 Łódź 

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu: 6201Z 

Numer identyfikacji podatkowej: NIP: 7282824878 

Numer we właściwym rejestrze sądowym: KRS: 0000860872 

Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony 

Nie dotyczy 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym 

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 

Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych. 

Założenie kontynuowania działalności gospodarczej 

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 

przez jednostkę. 

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności. 

Informacje o połączeniu spółek 

Nie dotyczy. 

Polityka rachunkowości 

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): 

a) amortyzacja — przedmioty długotrwałego użytku o cenie do 10 000,00 zł są zaliczane do 

materiałów.  Środki trwałe o wartości powyżej 10 000,00 zł są amortyzowane metodą liniową. 

Stosuje się stawki przewidziane w załączniku do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 z późn. zm.), 

b) składniki rzeczowych aktywów obrotowych— według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 

c) należności i udzielone pożyczki — w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 

ostrożności, 

d) zobowiązania — w kwocie wymagającej zapłaty, 

e) akcje własne — według cen nabycia. 
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Ustalenia wyniku finansowego 

Wynik finansowy ustalany jest metodą kalkulacyjną. 

Sporządzenia sprawozdania finansowego 

Nie podjęto uchwały o uproszczeniach w sporządzaniu bilansu. 

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości 

Dodatkowe informacje uszczegóławiające 

Nie dotyczy. 

 

6.2. Bilans 

 
Wiersz 

 
Aktywa 

Stan na dzień zamknięcia ksiąg ra-
chunkowych 

  31.12.2021 31.12.2020 

A. Aktywa trwałe 9 385 082,09 0,00 

I. Wartości niematerialne i prawne 9 122 200,00 0,00 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych   

2. Wartość firmy   

3. Inne wartości niematerialne i prawne   

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 9 122 200,00  

II. Rzeczowe aktywa trwałe 260 582,09 0,00 

1. Środki trwałe 215 349,15 0,00 

  a) grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego)   

  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 68 966,41  

  c) urządzenia techniczne i maszyny 146 382,74  

  d) środki transportu   

  e) inne środki trwałe   

2. Środki trwałe w budowie 45 232,94  

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

1. Od jednostek powiązanych   

2. Od pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale 

3. Od pozostałych jednostek    

IV. Inwestycje długoterminowe 2 300,00 0,00 

1. Nieruchomości   

2. Wartości niematerialne i prawne   

3. Długoterminowe aktywa finansowe 2 300,00 0,00 

  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

      - udziały i akcje   

      - inne papiery wartościowe   
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      - udzielone pożyczki   

      - inne długoterminowe aktywa finansowe   

  b) w pozostałych jednostkach 2 300,00 0,00 

      - udziały i akcje 2 300,00  

      - inne papiery wartościowe   

      - udzielone pożyczki   

      - inne długoterminowe aktywa finansowe   

4. Inne inwestycje długoterminowe   

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  

2. Inne rozliczenia międzyokresowe   

B. Aktywa obrotowe 16 076 942,16 6 667 585,00 

I. Zapasy 1 875,00 0,00 

1. Materiały     

2. Półprodukty i produkty w toku   

3. Produkty gotowe     

4. Towary   

5. Zaliczki na dostawy 1 875,00  

II. Należności krótkoterminowe 2 022 946,62 2 194 313,74 

1. Należności od jednostek powiazanych 1 915 994,87 0,00 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresach spłaty 1 915 994,87 0,00 

      - do 12 miesięcy 1 915 994,87  

      - powyżej 12 miesięcy   

  b) inne   

2. Od pozostałych jednostek , w których jednostka posiada 
zaangażowania w kapitale 

  

3. Należności od pozostałych jednostek 106 951,75 2 194 313,74 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresach spłaty 2 583,00 2 162 558,74 

      - do 12 mięsiecy 2 583,00 2 162 558,74 

      - powyżej 12 miesięcy   

  b) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społ.i zdrow. 74 249,00 31 755,00 

  c) inne 30 119,75 0,00 

  d) dochodzone na drodze sądowej   

III. Inwestycje krótkoterminowe 14 026 425,71 4 463 925,40 

1. Któtkoterminowe aktywa finansowe 14 026 425,71 4 463 925,40 

  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

      - udziały i akcje   

      - inne papiery wartościowe   

      - udzielone pożyczki   

      - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   

  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

      - udziały i akcje   

      - inne papiery wartościowe   
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      - udzielone pożyczki   

      - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   

  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 026 425,71 4 463 925,40 

      - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 14 026 425,71 4 463 925,40 

      - inne środki pieniężne   

      - inne aktywa pieniężne   

2. Inne inwestycje krótkoterminowe   

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 25 694,83 9 345,86 

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy   

D. Udziały (akcje) własne   

Aktywa razem 25 462 024,25 6 667 585,00 

 

  Stan na dzień zamknięcia  

Wiersz Pasywa ksiąg rachunkowych 

  31.12.2021 31.12.2020 

A. Kapitał własny 23 391 776,56 5 972 534,56 

I. Kapitał podstawowy 106 480,00 100 000,00 

II. Kapitał zapasowy 15 175 053,77 18 935,17 

  - w tym nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów 

III. Kapitał z aktualizacji wyceny   

  - w tym z aktualizacji wartości godziwej   

IV.  Pozostałe kapitały rezerwowe   

  - w tym tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  

  - w tym na udziały (akcje) własne   

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -629 424,00 0,00 

VI. Zysk (strata) netto 8 739 666,79 5 853 599,39 

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego   

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 070 247,69 695 050,44 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

1. Rezerwa z tyt.odroczonego podatku doch.   

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 

      - długoterminowe   

      - krótkoterminowe   

3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 

      - długoterminowe   

      - krótkoterminowe   

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

1. Wobec jednostek powiązanych   

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



| 
S

tr
o

n
a

 1
2

 

Render Cube Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za rok 2021 r. 
 

 

3. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 

  a) kredyty i pożyczki   

  b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.   

  c) inne zobowiązania finansowe   

  d) zobowiazania wekslowe   

 e) inne   

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 070 247,69 695 050,44 

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00  

  a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00  

      - do 12 miesięcy   

      - powyżej 12 miesięcy   

  b) inne   

2. zobowiązania wobec pozostałych jednostek , w któ-
rych jednostka posiada zaangażowania w kapitale 

  

  a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności   

      - do 12 miesięcy   

      - powyżej 12 miesięcy   

  b) inne   

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2 070 247,69 695 050,44 

  a) kredyty i pożyczki   

  b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.   

  c) inne zobowiązania finansowe   

  d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności 208 672,47 104 813,39 

      - do 12 miesięcy 208 672,47 104 813,39 

      - powyżej 12 miesięcy   

  e) zaliczki otrzymane na dostawy   

  f) zobowiązania wekslowe   

  g) z tyt.podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świad. 1 859 651,32 551 128,00 

  h) z tytułu wynagrodzeń  39 024,00 

  i) inne 1 923,90 85,05 

4. Fundusze specjalne   

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

1. Ujemna wartość firmy   

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

      - długoterminowe   

      - krótkoterminowe   

Pasywa razem 25 462 024,25 6 667 585,00 
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6.3. Rachunek zysków i strat 

 Wyszczególnienie Dane na (zł,gr)  

  31.12.2021 31.12.2020 

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, tow.i mater. w 
tym: 

13 400 224,23 7 463 713,03 

  - od jednostek powiązanych 13 400 224,23 7 449 238,76 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13 400 224,23 7 463 713,03 

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 
w tym: 

1 506 392,91 1 045 354,37 

  - jednostkom powiązanym 1 506 392,91 1 045 354,37 

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 506 392,91 1 045 354,37 

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   

C. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B) 11 893 831,32 6 418 358,66 

D. Koszty sprzedaży 9 900,00 15 455,00 

E.  Koszty ogólonego zarządu 1 007 917,20 155 365,92 

F. Zysk (strata) na sprzedaży (C-D-E) 10 876 014,12 6 247 537,74 

G. Pozostałe przychody operacyjne 26 739,34 16 004,25 

I. Zyski z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   

II. Dotacja   

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   

IV. Inne przychody operacyjne 26 739,34 16 004,25 

H. Pozostałe koszty operacyjne 6,94 863,78 

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   

III. Inne koszty operacyjne 6,94 863,78 

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) 10 902 746,52 6 262 678,21 

J. Przychody finansowe 0,00 157 406,34 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   

  - a) od jednostek powiązanych   

  - b) od jednostek pozostałych   

II. Odsetki, w tym:   

  - od jednostek powiazanych   

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym   

   - w jednostkach powiązanych   

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych   

V. Inne  157 406,34 

K. Koszty finansowe 103 722,73 3,16 

I. Odsetki, w tym: 1 689,03 3,16 

  - dla jednostek powiazanych   

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:   

  - w jednostkach powiązanych   

III. Aktualizacja wartości inwestycji   

IV. Inne 102 033,70  
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L. Zysk (strata) brutto (I+J-K) 10 799 023,79 6 420 081,39 

M. Podatek dochodowy 2 059 357,00 566 482,00 

N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  

O. Zysk (strata) netto (L-M-N) 8 739 666,79 5 853 599,39 

 

6.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 

Treść pozycji 2021 2020 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)  5 972 534,56  118 935,17  
   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 
   b) korekty błędów podstawowych -629 424,00 0,00 
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po 
korektach 

5 343 110,56 118 935,17 

   1. Kapitał podstawowy na początek okresu 100 000,00 50 000,00 
      1.1. Zmiany kapitału podstawowego 6 480,00 50 000,00 
         a) zwiększenia (z tytułu) 6 480,00 50 000,00 
            - wydania udziałów (emisji akcji) 6 480,00 0,00 
            - inne 0,00 50 000,00 
         b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 
            - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 
            - inne 0,00 0,00 
      1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 106 480,00 100 000,00 
   2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na 
początek okresu 

  

      2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy   
         a) zwiększenia (z tytułu)   
            - z kapitału zapasowego   
         b) zmniejszenia (z tytułu)   
            -    
      2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec 
okresu 

  

   3. Udziały (akcje) własne na początek okresu   
   a) zwiększenia (z tytułu)   
            -    
   b) zmniejszenia (z tytułu)   
            -    
      3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu   
   4. Kapitał zapasowy na początek okresu            18 935,17                            0,00  
      4.1. Zmiany kapitału zapasowego 15 156 118,60 18 935,17 
         a) zwiększenia (z tytułu) 15 156 118,60 18 935,17 
            - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 9 302 519,21 0,00 
            - z tytułu zakupów środków trwałych (z ZFRON)   
            - różnica z wyceny rozchodowych śr. trwałych   
            - podziału zysku 5 853 599,39 18 935,17 
         b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 
            - pokrycia straty 0,00 0,00 
            - pokrycie kosztów emisji   
            - wypłata dywidendy   
      4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 15 175 053,77 18 935,17 
   5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00 
      5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 
         a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 
            -    
         b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 
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            - zbycia środków trwałych 0,00 0,00 
            -    
      5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 
   6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu                            0,00                              0,00 
      6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0,00 0,00 
         a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 
         b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 
            - nabycie akcji /rejestracja w KRS/ 0,00 0,00 
      6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu   
   7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu              5 853 599,39                      68 935,17 
      7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 853 599,39 68 935,17 
         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,000 0,00 
         b) korekty błędów podstawowych                            0,00 0,00 
      7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach 

5 853 599,39 68 935,17 

      7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych   
         a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 
            -   
         b) zmniejszenia (z tytułu) 5 853 599,39 68 935,17 
            - podniesienie kapitałów 5 853 599,39 68 935,17 
      7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 
      7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 
         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   
         b) korekty błędów podstawowych 629 424,00 0,00 
      7.6. Strata lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach 

629 424,00 0,00 

      7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych   
         a) zwiększenia (z tytułu)   
            - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia   
         b) zmniejszenia (z tytułu)   
            - pokrycia straty zyskiem   
      7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 629 424,00 0,00 
      7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -629 424,00 0,00 
   8. Wynik netto 8 739 666,79 5 853 599,39 
   a) zysk netto 8 739 666,79 5 853 599,39 
   b) strata netto 0,00 0,00 
   c) odpisy z zysku 0,00 0,00 
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 23 391 776,56 5 972 534,56 
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia traty) 

23 391 776,56 5 972 534,56 
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6.5. Rachunek przepływów pieniężnych 

Wyszczególnienie   

 01.01.-31.12.21 01.01.-31.12.20 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności opera-
cyjnej 

  

I. Zysk (strata) netto 8 739 666,79 5 853 599,39 

II. Korekty razem 910 893,02 -1 531 924,66 

1. Amortyzacja 11 976,62  

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych   

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   

5. Zmiana stanu rezerw   

6. Zmiana stanu zapasów -1 875,00  

7. Zmiana stanu należności 171 367,12 -2 142 270,01 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjąt-
kiem pożyczek i kredytów  

745 773,25 588 296,21 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -16 348,97 22 049,14 

10. Inne korekty   

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

9 650 559,81 4 321 674,73 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  

I. Wpływy 0,00 0,00 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne prawne  

3. Z aktywów finansowych, w tym:   

a) w jednostkach powiązanych   

b) w pozostałych jednostkach   

- zbycie aktywów finansowych,   

- dywidendy i udziały w zyskach   

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   

- odsetki   

- inne wpływy z aktywów finansowych   

4. Inne wpływy inwestycyjne   

II. Wydatki 9 397 058,71 0,00 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczo-
wych aktywów trwałych 

227 325,77  

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 

9 167 432,94  

3. Na aktywa finansowe, w tym: 2 300,00  

a) w jednostkach powiązanych   

b) w pozostałych jednostkach 2 300,00  

- nabycie aktywów finansowych 2 300,00  

- udzielone pożyczki długoterminowe   

4. Inne wydatki inwestycyjne   

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

-9 397 058,71 0,00 
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C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  

I. Wpływy 9 308 999,21 0,00 

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów finansowych oraz dopłat do kapitału 

9 308 999,21  

2. Kredyty i pożyczki   

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych   

4. Inne wpływy finansowe   

II. Wydatki 0,00 0,00 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych   

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   

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

4. Spłaty kredytów i pożyczek   

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych   

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  

8. Odsetki   

9. Inne wydatki finansowe   

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

9 308 999,21 0,00 

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

9 562 500,31 4 321 674,73 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 9 562 500,31 4 231 674,73 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  

F. Środki pieniężne na początek okresu 4 463 925,40 142 250,67 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 14 026 425,71 4 463 925,40 

- o ograniczonej możliwości dysponowania   

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia 

 

Nota nr 1. Rzeczowe aktywa trwałe. 

1.Wartość początkowa rzeczowych aktywów trwałych 

Składniki majątku trwałego 
Stan na 31.12.20 

r. 
Zakup 

Stan na 

31.12.2021r. 

Grunty 0,00  0,00 

Budynki i lokale 0,00 73238,67 73 238,67 

Urządzenia techn. i maszyny 0,00 154 087,10 154 087,10 

Środki transportu 0,00  0,00 
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Pozostałe środki trwałe 0,00  0,00 

Razem 0,00 227 325,77  237 325,77 

 

2. Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych. 

Umorzenie/amortyzacja Wartość netto Składniki majątku 

trwałego 

Stan na 

31.12. 

2020 r. 

Amortyzacja 

 za rok 

Stan na 

 31.12. 

2021r. 

Stan na  

31.12. 

2020 r. 

Stan na 31.12. 

2021 r. 

Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Budynki i lokale 0,00 4 272,26 4 272,26 0,00 68 966,41 

Urządzenia techniczne 

i maszyny 
0,00 7 704,36 7 704,36 0,00 146 382,74 

Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe środki 

trwałe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 0,00 11 976,62 11 976,62 0,00 215 349,15 

 

Nota nr 2.  Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę 

środowiska. 

Wyszczególnienie  
Nakłady poniesione w 

roku 2021 

Nakłady planowane na 

rok następny 

1. Nabyte wartości niematerialne i prawne     

2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym: 227 325,77 800 000,00 

    -  na ochronę środowiska     

3. Środki trwałe w budowie, w tym: 45 232,94   

    -  na ochronę środowiska     

4.  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne 
9 122 200,00 2 300 000,00 

- w tym zakup znaku towarowego od Toplitz 

Productions GmbH 
9 122 200,00 2 300 000,00 
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Nota nr 3. Papiery wartościowe lub prawa 

Wyszczególnienie akcje Spectral Games SA  

Stan na początek roku obrotowego 
ilość 0,00 

wartość 0 

Zwiększenia 
ilość 230 000 

wartość 2 300,00 zł 

Zmniejszenia 
ilość   

wartość   

Stan na koniec roku obrotowego 
ilość 230 000 

wartość 2 300,00 zł 

 

Nota nr 4.  Korekta wyniku z lat ubiegłych.  

 W związku z przekroczeniem limitu 1 200 000,00 euro przychodu w 2020 roku Spółka 

utraciła prawo do obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych.  W 2021 roku 

korektę podatku dochodowego ujęto w pozycji pasywów A.V. Zysk (strata) z lat ubiegłych. Poniżej 

prezentacja pozycji rachunku zysków i strat oraz pasywów za 2020 rok jakby podatek został 

naliczony prawidłowo. 

Rachunek zysków i strat sporządzony na 31.12.2020 r. (wariant kalkulacyjny) 
 

    

Wiersz Wyszczególnienie 

Dane na 

31.12.2020 
31.12.2020 r. 

po korekcie 

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, tow.i mater. w tym: 7 463 713,03 7 463 713,03 

 - od jednostek powiązanych  7 449 238,76 

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 045 354,37 1 045 354,37 

 - jednostkom powiązanym  1 045 354,37 

C. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B) 6 418 358,66 6 418 358,66 

D. Koszty sprzedaży 15 455,00 15 455,00 

E. Koszty ogólnego zarządu 155 365,92 155 365,92 

F. Zysk (strata) na sprzedaży (C-D-E) 6 247 537,74 6 247 537,74 
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G. Pozostałe przychody operacyjne 16 004,25 16 004,25 

H. Pozostałe koszty operacyjne 863,78 863,78 

J. Przychody finansowe 157 406,34 157 406,34 

K. Koszty finansowe 3,16 3,16 

L. Zysk (strata) brutto (I+J-K) 6 420 081,39 6 420 081,39 

M. Podatek dochodowy 566 482,00 1 195 906,00 

N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)     

O. Zysk (strata) netto (L-M-N) 5 853 599,39 5 224 175,39 

 

Bilans  

Wiersz Pasywa 

Stan na dzień 

31.12.2020 r. 
31.12.2020 r. 

po korekcie 

A. Kapitał własny 5 972 534,56 5 343 110,56 

I. Kapitał podstawowy 100 000,00 100 000,00 

II. Kapitał zapasowy 18 935,17 18 935,17 

  
 - w tym nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością 

nominalną udziałów     

III. Kapitał z aktualizacji wyceny     

   - w tym z aktualizacji wartości godziwej     

IV.  Pozostałe kapitały rezerwowe     

   - w tym tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki     

   - w tym na udziały (akcje) własne     

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 

VI. Zysk (strata) netto 5 853 599,39 5 224 175,39 

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego     

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 695 050,44 1 324 474,44 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 695 050,44 1 324 474,44 

1. Wobec jednostek powiązanych     
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2. 
zobowiązania wobec pozostałych jednostek , w których 

jednostka posiada zaangażowania w kapitale     

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 695 050,44 1 324 474,44 

   a) kredyty i pożyczki     

   b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.     

   c) inne zobowiązania finansowe     

   d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności 104 813,39 104 813,39 

       - do 12 miesięcy 104 813,39 104 813,39 

       - powyżej 12 miesięcy     

   e) zaliczki otrzymane na dostawy     

   f) zobowiązania wekslowe     

   g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń  551 128,00 1 180 552,00 

   h) z tytułu wynagrodzeń 39 024,00 39 024,00 

   i) inne 85,05 85,05 

4. Fundusze specjalne     

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

Pasywa razem 6 667 585,00 6 667 585,00 

 

Nota nr 5.  Struktura kapitału podstawowego na dzień 31.12.2021  r. 

 

akcje Ilość akcji Wartość nominalna 

Seria A 1 000  000 100 000,00 

Seria B 38 900 3 890,00 

Seria C 25 900 2 590,00 

Razem 

1 064 800 106 480,00 

 

Nota nr 6. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 

dochodowym a wynikiem finansowym brutto. 

L.p. Treść Kwota 

1. Przychody bilansowe 13 591 646,11 

2. Bilansowe różnice kursowe 53 977,83 

3. Przychody podatkowe 13 537 668,28 
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4. Koszty bilansowe 2 792 622,32 

5. Koszty nie będące kosztem podatkowym 132 700,06 

6.   - bilansowe różnice kursowe 124 483,45 

7.   - koszty reprezentacji 6 901,83 

    - inne  132,18 

8.   - odsetki do budżetu 1 182,60 

9. Wynagrodzenia z 12/2020 wypłacone w 2021 r. 39 024,00 

10. Koszty podatkowe 2 698 946,26 

11. Wynik finansowy 10 799 023,79 

12. Wynik podatkowy 10 838 722,02 

13. Podatek dochodowy CIT-8   -    19% 2 059 357,00 

 

Nota nr 7. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży 

produktów. 

 

Przychody ze sprzedaży Wartość 

Udział w zysku ze sprzedaży Gry Medieval Dynasty 13 400 224,23 

- w tym przychód od jednostki powiązanej Toplitz Productions GmbH 13 400 224,23 

 

Nota nr 8. Koszty wg rodzaju 

L.p. Treść 01.01-31.12.2021 01.01.-31.12.2020 

1 Amortyzacja 11 976,62 0,00 

2 Zużycie materiałów i energii 220 959,44 23 271,83 

3 Usługi obce 1 873 971,57 871 593,33 

4 Wynagrodzenia 291 043,98 295 273,00 

5 Świadczenia na rzecz pracowników 51 561,35 0,00 

6 Podatki i opłaty 19 001,49 1863,20 

7 Pozostałe 39 069,63 2 124,69 

Razem 2 507 584,08 1 194 126,15 
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Nota nr 9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów. 

Wyszczególnienie 

Stan na  

31.12.2021r. 

Stan na  

31.12.2020 r. 

Subskrypcja   
25 118,83 8151,86 

Prowadzenie rejestru Akcjonariuszy 398,00 1194,00 

Ubezpieczenie 178,00 0,00 

 

Nota nr 10. Przeciętne zatrudnienie 

Wyszczególnienie 

Przeciętna liczba 

zatrudnionych w roku 

Liczba 

zatrudnionych 

na 31.12.2021 

Liczba pełnych 

etatów na 

31.12.2021 

Pracownicy ogółem  1,7 2 2 

- pracownicy etatowi 1,7 2 2 

 - umowy o dzieło, zlecenia 0 0 0 

 

Nota nr 11.  Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku 

zysków i strat. 

Rodzaj składnika Kod waluty Rodzaj kursu Przyjęty kurs 

1. Należności        

    - euro EUR tabela 254/A/NBP/2021 4,5994 

2. Środki pieniężne w banku       

    - euro EUR tabela 254/A/NBP/2021 4,5994 

 

 

 

 

 

 



| 
S

tr
o

n
a

 2
4

 

Render Cube Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za rok 2021 r. 
 

 

Nota nr 12.  Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów 

pieniężnych 

Rodzaj środków pieniężnych rok poprzedni 
rok 

bieżący 

zmiana 

stanu 

środków 

pieniężnych 

środki 

pieniężna na 

koniec okresu 

o ograniczonej 

możliwości 

dysponowania 

Środki pieniężne w kasie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środki pieniężne na rachunkach 

bankowych 4 463 925,40 

14 026 425,

71 9 562 500,31 0,00 

Inne środki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Nota nr 13.  Propozycja podziału zysku za rok obrotowy 

Zarząd Render Cube S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH 

oraz w celu umożliwienia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

uchwały o podziale zysku netto Spółki wypracowanego w 2021 roku, proponuje, aby cały 

zysk netto Spółki w kwocie 8 766 376,79 został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. 

 Uzasadnieniem dla powyższego wniosku Zarządu Spółki jest długoterminowy 

interes akcjonariuszy i dotychczasowa strategia Spółki, której zamiarem jest 

przeznaczenie zysków głównie na budowanie długoterminowej wartości dla 

akcjonariuszy poprzez reinwestowanie ich zgodnie ze strategią inwestycyjną i 

zabezpieczenie przyszłych planów produkcyjnych Spółki. 

 W oparciu o postanowienia art. 382 § 3 KSH, przed przedstawieniem niniejszego 

wniosku w toku obraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wniosek ten 

zostanie także skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu wyrażenia opinii o 

propozycji Zarządu Spółki 

Nota nr 14. Wpływ pandemii na działalność  Spółki 

Praca zespołu w roku 2021 roku odbywała się bez zakłóceń i bez opóźnień w 

produkcji, w związku z panującą pandemią wirusa COVID-19.  

 Gra „Medieval Dynasty” w czasie 2021 roku sprzedawała się na stałym poziomie 

co pozwala nam przypuszczać, że wpływ pandemii znacznie się zmniejszył. 
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Nota nr 15.  Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy 

Wyszczególnienie  
Wynagrodzenie 

ogółem  

w tym  

wypłacone należne 

Badanie ustawowe  7 500,00 1 875,00 5 625,00 

Inne usługi atestacyjne 0,00 0,00 0,00 

Usługi doradztwa podatkowego 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe usługi 0,00 0,00 0,00 

 

Nota nr 16.  

Wyszczególnienie 

Wynagrodzenie brutto wypłacone w bieżącym 

roku obrotowym 

obciążające koszty obciążające zysk 

Organ zarządzający 246 540,98 0,00 

Organ nadzorujący 0,00 0,00 

Organ administrujący 0,00 0,00 

 

Nota nr 17.  Nie omówiono zagadnień wymienionych w załączniku nr 1 ustawy o 

rachunkowości, które nie wystąpiły w  jednostce w roku obrotowym i poprzedzającym. 

 W 2021 roku nie było transakcji zawartych przez Spółkę na innych warunkach niż 

rynkowe. 

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu iż Spółka będzie kontynuowała działalność w 

przynajmniej niezmienionym zakresie przynajmniej w ciągu kolejnych 12 miesięcy od dnia 

bilansowego.  
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7. Sprawozdanie Zarządu z działalności 

 

1) Dane organizacyjne spółki 

 

Nazwa: Render Cube Spółka Akcyjna 

Siedziba: ul. Piotrkowska 295 lok.7, 93-004 Łódź 

Adres korespondencyjny: ul. Piotrkowska 295 lok.7, 93-004 Łódź 

Strona www: www.rendercube.pl 

REGON: 368973789 

NIP: 7282824878 

KRS: 0000860872 

 

2) Przedmiot działalności 

 

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest: 

 

PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem 

 

3) Kapitał zakładowy 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 106.480,00 zł i był opłacony w 

całości. Na kapitał zakładowy składało się 1.064.800 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.  

 

 

Akcjonariusz Liczba Akcji Udział w kapitale 

Iridium Media Group GmbH 600.000 56,35% 

Damian Szymański 220.000 20,66% 

Krzysztof Szymański* 41.000 3,85% 

Pozostali akcjonariusze 203.800 19,14% 

*Członek Rady Nadzorczej 

 

4) Organy Spółki 

 

Skład Zarządu Spółki  

● Prezes Zarządu - Damian Szymański 

● Wiceprezes Zarządu - Michał Nowak 

Skład Rady Nadzorczej Spółki  

● Przewodniczący Rady Nadzorczej – Matthias Wuensche 

● Członek Rady Nadzorczej – Felix Regehr 

● Członek Rady Nadzorczej – Christoph Bayer 

● Członek Rady Nadzorczej – Krzysztof Szymański 

● Członek Rady Nadzorczej – Sylwia Zarzycka 
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5) Sytuacja majątkowa oraz stan finansowy Spółki 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie 

kontynuować działalność gospodarczą i nie istnieją przesłanki wskazujące na zagrożenie jej 

kontynuacji. 

 

 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku wskazuje po stronie aktywów i pasywów 

sumę 25 462 024,25 zł (dwadzieścia pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące 

dwadzieścia cztery złote dwadzieścia pięć groszy).  

Kapitał własny jest dodatni i wynosi 23 391 776,56 zł (dwadzieścia trzy miliony trzysta 

dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt sześć groszy).  

 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 roku w wyniku prowadzonej działalności 

operacyjnej Spółka odnotowała zysk w wysokości 8 739 666,79 zł (osiem milionów siedemset 

trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) 

netto.  

 

Zarząd zamierza zaproponować Zgromadzeniu Wspólników aby zysk netto za rok 

obrotowy 2021 został przeznaczony na kapitał zapasowy.  

 

6) Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki 

 

W roku 2021 Render Cube S.A.  kontynuowała działalność skupioną na produkcji gier 

komputerowych. 

  

Od początku roku Spółka rozwijała grę “Medieval Dynasty” która znajdowała się w 

formule Early Access od Września 2020r. W tym czasie zostały do gry wprowadzone znaczące 

zmiany i usprawnienia, jak i dodano kolejne elementy rozgrywki. Premiera oficjalnej wersji 1.0 

gry nastąpiła 23 Września 2021r na platformie Steam jak i innych plafromach na których jest 

sprzedawana (GoG, Epic Store, Microsoft Store, Humble Bundle Store i inne). Spotkała się z bardzo 

pozytywnym odbiorem wśród graczy (ponad 90% pozytywnych recenzji) i osiągnęła bardzo 

wysokie wyniki sprzedaży w ostatnich miesiącach 2021r. Na dzień 21 Grudnia 2021r. produkcja 

sprzedała się w nakładzie 865 tys. kopii brutto, z czego blisko 70% stanowiła sprzedaż w Europie 

Zachodniej i Ameryce Północnej. Tzw. „Lista życzeń” gry na stan z grudnia 2021r. wynosiła 1,1 

mln zapisów. Gra jest sprzedawana w kilku różnych edycjach gdzie najtańsza kosztuje 29,99 Euro 

w krajach zachodnich a najdroższa 56,96 Euro. Edycje dodatkowe stanowią około 10% całego 

nakładu gry. Spółka ze względu na rozkład geograficzny sprzedaży, jest beneficjentem 

umacniającej się pozycji kursu EUR/PLN. 

  

 W dniu 7 Maja 2021r. Spółka podpisała umowę na mocy której stała się właścicielem praw 

do marki „Medieval Dynasty” zapewniając tym samym możliwość dalszego rozwoju jak i produkcji 

kontynuacji tytułu. Umowa została zawarta z dotychczasowym właścicielem praw tj. Spółki 

Toplitz Productions GmbH z siedzibą w Niemczech za kwotę 2,5 mln Euro. Na dzień sporządzenia 

sprawozdania Spółka zapłaciła 2 mln Euro i ostatnia transza płatności kwoty 0,5 mln Euro 

przewidywana jest jeszcze w 2022r. 
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 17 czerwca 2021r. Medieval Dynasty zostało udostępnione w usłudze Xbox Game Pass for 

PC, dzięki czemu gra dołączyła do grona tak znakomitych polskich produkcji jak This War of Mine 

czy Medium. Na uwagę zasługuje fakt, że tytuł zadebiutował w ramach usługi będąc jeszcze w 

wersji Early Access. Usługa Xbox Game Pass posiada ponad 25 mln subskrybentów. Pojawieniesię 

gry w usłudze Xbox Game Pass zdecydowanie zwiększyło dotarcie do społeczności graczy i 

wpłynęło pozytywnie na rozpoznawalność marki oraz studia Microsoft konsoliduje rynek. W 

ostatnim czasie przejął Activison Blizzard za niemal 69 mld USD, umacniając swoją pozycję na 

rynku. Budowanie relacji z takim partnerem już na wczesnym etapie jest istotne z perspektywy 

spółki. 

 

 W okresie od czerwca do lipca 2021r. Zostały przeprowadzone oferty publiczne akcji serii 

A,  B oraz C zakończone sukcesem, na łączną kwotę 16,8 mln zł z czego spółka pozyskała 9,7 mln 

zł. Oferta akcji serii A oraz B skierowana była do inwestorów, którzy obejmowali lub nabywali 

akcje za nie mniej niż 100 tys. EUR każdy. Cena emisyjna jednej akcji serii A, B oraz C została 

ustalona na takim samym poziomie i wynosiła 150,00 zł. Do akcjonariatu w pierwszej ofercie 

publicznej dołączyły głównie polskie fundusze inwestycyjne, a w drugiej ofercie prezentowanej 

na CrowdConnect.pl, inwestorzy indywidualni. W obu ofertach publicznych Render Cube S.A. , 

firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji był Dom Maklerski INC S.A. Pozyskane 

środki Spółka przeznacza m.in. na rozbudowę studia, powiększenie zespołu, dalszy rozwój 

Medieval Dynasty czy częściową spłatę w ramach umowy IP i praw do marki. Oferty publiczne 

przeprowadzone przez Spółkę były największymi ofertami zrealizowanymi w 2021r. na rynku 

NewConnect. 

 

 22 Grudnia 2021 roku, Render Cube S.A. zadebiutował na rynku NewConnect jako 32 

Spółka wchodząca na alternatywny parkiet w tym roku.  

 

7) Przewidywany rozwój Spółki 

 

Zarząd przewiduje dalszy rozwój Spółki poprzez produkcję gier z segmentu Premium 

Indie.  

 

W latach 2022-2023r. spółka zamierza dodawać kolejne elementy rozgrywki, obiecane 

społeczności graczy w mapie rozwoju tytułu Medieval Dynasty, z czego najważniejszym punktem 

jest tryb kooperacji. Spółka zamierza także rozszerzyć portfolio platform na których dostępna 

będzie gra w szczególności o konsole do gier. Planowana premiera Medieval Dynasty na 

platformach Playstation oraz Xbox ma nastąpić w drugiej połowie 2021r. Tryb kooperacji ma mieć 

premierę w 2023r. 

W 2022r. Spółka pozyskała 22,55% akcji spółki Spectral Games S.A. i nie wyklucza 

kolejnych akwizycji w przyszłości. 

Spółka planuje także w 2023r. rozpocząć reprodukcję drugiego tytułu produkowanego 

równolegle do rozwoju Medieval Dynasty, oparty o własne IP lub kontynuację serii „Dynasty”.  

 

8) Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

 

Spółka w trakcie produkcji gry “Medieval Dynasty”  rozwija swoje własne unikatowe 

rozwiązania i systemy na potrzeby tej i dalszych produkcji. Jednym z najważniejszych systemów 

opracowanych przez spółkę jest unikatowe starzenie się postaci w grze Medieval Dynasty. 
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Dodatkowo Emitent rozwija systemy związane z rozgrywką do których należy zmiana pór roku, 

zarządzanie wirtualnym miastem z perspektywy pierwszej osoby, unikatowe połączenie różnych 

gatunków gier co jest wyjątkowym rozwiązaniem w porównaniu do innych tytułów. 

 

9) Zatrudnienie 

 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym spółka zatrudniała współpracowników 

na podstawie umów cywilnoprawnych.  

 

Spółka podpisała dwie umowy o pracę w 2021 r. 

 

10) Posiadane przez Spółkę oddziały (zakłady) 

 

Spółka nie posiada żadnych oddziałów ani zakładów. 

 

11) Informacje dotyczące nabyciu udziałów (akcji) własnych, a zwłaszcza o celu ich nabycia, 

liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego 

reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich 

zbycia 

 

Nie dotyczy. Spółka nie nabywała akcji własnych. 

 

12) Informacje o instrumentach finansowych w zakresie: 

a) ryzyka: zmiany cen kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków 

pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka; 

 

Spółka nie posiada instrumentów finansowych, na których wpływ miałoby ryzyko 

zmiany ceny kredytowej lub które powiązane byłby z zakłóceniami w przepływach środków 

pieniężnych i utratą płynności finansowej. Spółka wskazuje, że na dzień 31.12.2021 r. 

wykazywała 14 mln zł środków pieniężnych, co przy braku istotnych zobowiązań stawia ją w 

bardzo dobrej sytuacji finansowej i płynnościowej. 

 

b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, 

łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla 

których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. 

 

Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń, a w związku z tym nie korzysta z 

instrumentów finansowych we wskazanym zakresie. W ocenie Spółki rentowność prowadzonej 

działalności jest na tyle wysoka, że potencjalny negatywny wpływ zmian kursów walutowych 

nie jest istotny dla sytuacji finansowej i płynnościowej. 

13) Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest 

na nie narażony 

 

Działalność Render Cube S.A., podobnie jak innych spółek, narażona jest na szereg ryzyk 

o charakterze finansowym i niefinansowym, których ziszczenie się może mieć wpływ na osiągane 

wyniki i perspektywy rozwoju Spółki. Zarząd Spółki oraz kluczowi menedżerowie odpowiadają 
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za identyfikację, ocenę i monitorowanie ryzyk. O ile to możliwe, Spółka w sposób ciągły prowadzi 

działania mające na celu ograniczanie negatywnego wpływu zidentyfikowanych ryzyk. 

 

Przedstawiona poniżej lista czynników ryzyka nie stanowi katalogu zamkniętego. Spółka 

przekazuje informacje o czynnikach ryzyka, które, według jego najlepszej wiedzy, mogą mieć 

wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz cenę rynkową akcji Spółki 

i które są mu znane na datę niniejszego Sprawozdania. Emitent zastrzega, że mogą istnieć inne 

okoliczności stanowiące czynniki dodatkowego ryzyka. Nie można wykluczyć, że z upływem czasu 

oraz rozwojem działalności Spółki katalog opisanych ryzyk będzie wymagał modyfikacji lub 

rozszerzenia o dodatkowe czynniki. 

 

Do kluczowych czynników ryzyka związanych z otoczeniem, w ramach którego Spółka 

prowadzi działalność oraz związanych z działalnością Spółki zaliczyć należy: 

 

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą 

 

Emitent prowadzi działalność na rynkach zagranicznych oraz na rynku krajowym. 

Działalność Spółki oraz poziom osiąganych przez nią wyników finansowych są zależne od sytuacji 

makroekonomicznej na świecie oraz w Polsce, w tym od koniunktury w handlu detalicznym, w 

szczególności na rynku gier komputerowych oraz od poziomu wydatków konsumenckich. Poziom 

popytu generowanego przez konsumentów uzależniony jest w sposób bezpośredni i pośredni od 

zmiennych makroekonomicznych dotyczących bezrobocia, rynku wynagrodzeń, kształtowania 

się stóp procentowych, tempa rozwoju gospodarczego, a także polityki fiskalnej i monetarnej. 

Negatywne zmiany w ogólnej sytuacji makroekonomicznej na świecie, pogarszająca się sytuacja 

dochodowa gospodarstw domowych i na rynku pracy, a także niepewność w zakresie warunków 

gospodarczych (np. związane z pandemią Covid-19 lub wojną w Ukrainie) mogą powodować 

ogólne spowolnienie aktywności gospodarczej, co może mieć przełożenie m.in. na zmniejszenie 

popytu na produkty oferowane przez Spółkę. Biorąc pod uwagę posiadany przez Spółkę stan 

środków pieniężnych, plany inwestycyjne związane z produkcją gier, a także poziom bieżących 

kosztów i brak istotnych zobowiązań, w ocenie Emitenta nawet przedłużające się spowolnienie i 

słabsza koniunktura gospodarcza nie stanowi zagrożenia dla perspektyw rozwoju i płynności 

Spółki. 

 

Ryzyko walutowe 

 

Spółka generuje przychody ze sprzedawanych produktów w walutach obcych przez co 

narażona jest na wystąpienie niekorzystnych zmian kursów walutowych, które mogą 

spowodować obniżenie wartości przychodów lub należności. Ryzyko to dotyczy w szczególności 

kursu EUR/PLN transakcje w tej walucie są przeważające w przychodach Spółki. 

  

Ryzyko związane z cyklem produkcyjnym  

 

Według założeń przyjętego przez Emitenta modelu biznesowego, w 2022 oraz 2023 roku 

Render Cube zamierza skupić się wyłącznie na pracy nad grą Medieval Dynasty w różnych 

wersjach – dalszym rozwoju pełnej wersji na PC, wersji na konsole, a także jej ulepszaniem 

poprzez dodanie trybu wieloosobowego oraz wydanie dodatków w formie DLC. Oznacza to, że w 

prognozowanym okresie Emitent uzależnia się od jednego tytułu, starając się przedłużyć jego cykl 
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życia. Przy długim prognozowanym cyklu produkcyjnym brak dywersyfikacji portfela 

produktowego stanowi istotne ryzyko, które w pewnym stopniu pomaga ograniczyć 

dywersyfikacja źródeł przychodów (wersja na PC, wersja na konsole, kilka platform 

dystrybucyjnych, przychody ze streamingu w ramach m.in. Game Pass). 

 

Ryzyko związane z nielegalną dystrybucją 

 

Gry komputerowe należą do produktów, które często są rozpowszechniane nielegalnie, 

bez zgody producenta ani wydawcy, bezpośrednio np. za pośrednictwem Internetu. Takie 

nielegalne rozpowszechnianie pozbawia uprawnionych dystrybutorów przychodów, a co za tym 

idzie, producenta gry. Gry dystrybuowane za pośrednictwem platformy Steam posiadają 

zabezpieczenia antypirackie zapewniane przez operatora platformy. W planach Emitenta jest 

również wydanie wersji na konsole Xbox Series X oraz PlayStation 5, które również posiadają 

zaawansowane oprogramowanie antypirackie. W pozostałym zakresie Spółka nie stosuje jednak 

dodatkowych zabezpieczeń gier, ponieważ obecnie stosowane metody są uciążliwe dla graczy - 

wymagają m.in. stałego połączenia z Internetem. Gry nieposiadające takich zabezpieczeń są lepiej 

postrzegane przez odbiorców (graczy). 

 

Ryzyko związane z możliwymi opóźnieniami w realizacji projektów 

 

Kolejnymi  kamieniami milowymi w ramach rozwoju gry Medieval Dynasty będą wersje 

konsolowe oraz tryb kooperacji (co-op). Wersja konsolowa ma się ukazać w drugiej połowie 2022. 

Tryb co-op planowany jest w 2023r. 

Ewentualne opóźnienia w pracach nad rozwojem pełnej wersji gry mogą mieć istotne 

przełożenie na zainteresowanie grą i tym samym przepływy finansowe. Przesunięcia stwarzają 

ryzyko związane z ponoszeniem nakładów na dalszą produkcję gry, bez jednoczesnego 

generowania zakładanych przychodów. 

Z uwagi na brak doświadczenia w zakresie przygotowywania portów konsolowych, nie 

można wykluczyć opóźnień względem zakładanych terminów, co z kolei może mieć duże 

znaczenie w perspektywie przychodów generowanych w roku 2022.  

 

Ryzyko związane z brakiem sukcesu portów gry Medieval Dynasty na konsole 

 

W chwili obecnej zespół deweloperski Emitenta kontynuuje prace nad dalszym rozwojem 

gry Medieval Dynasty na komputery osobiste, której premiera odbyła się w dniu 23 września 

2021. Studio rozpoczęło prace nad wersją gry dedykowaną na platformy PS5 oraz Xbox Series X. 

Emitent zamierza przygotować wersje konsolowe w ramach własnego zespołu programistów. 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że dotychczasowe doświadczenie programistów Render Cube 

dotyczy opracowywania wersji PC, w związku z czym istnieje ryzyko braku niezbędnych 

kompetencji w zakresie portowania gier na konsole.  

Z uwagi na inną specyfikę rozgrywki na konsolach, niektóre mechaniki gry mogą okazać 

się trudne do przeniesienia na wersje konsolowe, co może obniżyć poziom satysfakcji graczy 

konsolowych, których oczekiwania względem rozgrywki często są inne niż w przypadku gier na 

komputery osobiste.  

 

Ryzyko związane z brakiem sukcesu dodatków DLC do gry Medieval Dynasty 

 



| 
S

tr
o

n
a

 3
2

 

Render Cube Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za rok 2021 r. 
 

 

Obok przygotowania wersji konsolowych, Spółka rozważa w dalszym horyzoncie 

czasowym (druga połowa 2022 roku i rok 2023) przygotowanie serii płatnych i bezpłatnych 

dodatków, wzbogacających treść i zakres rozrywki. Głównymi celami wprowadzenia dodatków, 

obok zapewnienia dodatkowego źródła przychodów, są; wydłużenie cyklu życia gry, 

podtrzymanie zainteresowanie dotychczasowych graczy oraz przyciągnięcie nowych 

użytkowników. Istnieje ryzyko, że dodatki do Medieval Dynasty nie spotkają się z 

zainteresowaniem po stronie graczy, co negatywnie wpłynie na osiągane wyniki finansowe. 

Decyzja o przygotowaniu dodatków typu DLC do gry wiąże się również z kosztem alternatywnym 

wynikającym z możliwości alokacji zasobów pracowników Emitenta w ramach innego tytułu, 

potencjalnie bardziej dochodowego dla Spółki. 

 

Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu 

 

Sukcesy producentów gier komputerowych działających na polskim rynku przyciągają 

nowe podmioty do segmentu, co  powoduje zaostrzenie konkurencji. Przy ograniczonej puli 

pracowników posiadających niezbędne kwalifikacje, zwiększa to w branży ryzyko związane z 

utratą kluczowych członków zespołu. Dotychczasowe osiągnięcia Emitenta stanowią w dużej 

mierze efekt prac zespołu deweloperskiego, skupiającego odpowiednie i rzadkie kompetencje. 

Ewentualna utrata pracowników może powodować trudności w ukończeniu wersji konsolowych, 

ewentualne odejścia pracowników mogą w istotny sposób zaburzyć harmonogram realizacji 

celów i wpłynąć na jakość publikowanych gier. W konsekwencji, odbiór produkcji może być mniej 

entuzjastyczny od zakładanego.  

 

Ryzyko związane z awariami lub brakiem dostępu do infrastruktury IT 

 

 Działalność spółki uzależniona jest od prawidłowego działania infrastruktury 

informatycznej w tym sieciowej oraz serwerowej. Ewentualne awarie tych systemów może 

ograniczyć lub przerwać ciągłość produkcji Spółki oraz jej działalność. 

Spółka ogranicza ryzyko wystąpienia ww. problemów poprzez zabezpieczenia 

infrastruktury wewnętrznej w siedzibie Emitenta poprzez tzw. backup danych jak i rozwiązania 

typu „chmura”.  

 

Ryzyko pogorszenia wizerunku Render Cube jako producenta gier  

 

Na wizerunek Emitenta wpływają opinie konsumentów (graczy), w tym przede wszystkim 

opinie publikowane w Internecie, szczególnie za pośrednictwem wyspecjalizowanych portali 

recenzujących gry oraz na platformach dystrybucyjnych. Głównym sposobem dystrybucji gier są 

kanały cyfrowe, w związku z czym negatywne opinie mogą łatwo i bezpośrednio przełożyć się na 

utratę zaufania klientów i kontrahentów Emitenta oraz pogorszenie jego reputacji. Na 

pogorszenie wizerunku Emitenta mogą oddziaływać także nieprzewidziane błędy w kodzie danej 

gry, utrudniające lub uniemożliwiające konsumentom korzystanie z niej. Taka sytuacja mogłaby 

negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta. Render Cube uwzględnia jednak na bieżąco 

informacje zwrotne ze strony graczy, poprawiając zidentyfikowane błędy w grze. Na dzień 23 

maja 2022 r. flagowa produkcja, tj. gra Medieval Dynasty zebrała 25 670 recenzji w serwisie 

Steam, z czego 90% jest pozytywnych. Budowa zaangażowanej społeczności wokół gry Medieval 

Dynasty pozostaje jednym z głównych celów Spółki. 
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8. Oświadczenie Zarządu 

 
Oświadczenie zarządu spółki Zarząd Render Cube S.A. z siedzibą w 
Łodzi S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania 
finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 
 
 
Zarząd Render Cube S.A. z siedzibą w Łodzi S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi Spółkę, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 

majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności 

Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 
Damian Szymański      Michał Nowak 

Prezes Zarządu       Wiceprezes Zarządu 

 
 
Oświadczenie zarządu spółki Zarząd Render Cube S.A. z siedzibą w 
Łodzi S.A. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego za rok 2021 
 
 
Zarząd Render Cube S.A. z siedzibą w Łodzi S.A. oświadcza, iż wybór firmy audytorskiej 

przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z 

przepisami, w tym zgodnie z przepisami dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy 

audytorskiej oraz, iż firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie, spełniali 

warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego 

sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania 

zawodu i zasadami etyki zawodowej. 

 

 

Damian Szymański      Michał Nowak 

Prezes Zarządu       Wiceprezes Zarządu 
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9. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 
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10. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 

LP. ZASADA 

TAK/ 

NIE/ 

NIE DOTYCZY 

KOMENTARZ 

1. 
Spółka powinna prowadzić przejrzystą i 
efektywną politykę informacyjną, zarówno z 
wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z 
użyciem nowoczesnych technologii, 
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo 
oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka 
korzystając w jak najszerszym stopniu z 
tych metod, powinna zapewnić 
odpowiednią komunikację z inwestorami i 
analitykami, umożliwiać transmitowanie 
obrad walnego zgromadzenia z 
wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować 
przebieg obrad i upubliczniać go na stronie 
internetowej. 

TAK 

Z wyłączeniem 

transmisji 

oraz 

upublicznienia 

obrad 

Emitent prowadzi stronę 

korporacyjną pod adresem 

https://rendercube.pl/ w 

zakładce Strefa 

Inwestora 

W ocenie Zarządu koszty 

związane z techniczną 

obsługą transmisji oraz 

rejestracji obraz WZA są 

niewspółmierne do 

potencjalnych korzyści 

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp 
do informacji niezbędnych do oceny sytuacji 
i perspektyw spółki oraz sposobu jej 
funkcjonowania. 

TAK  

3. 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową i zamieszcza na niej: 

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej 

działalności (strona startowa), 

Emitent 

prowadzi 

stronę 

korporacyjną 

pod adresem 

https://render

cube.pl/ w 

zakładce 

Strefa 

Inwestora na 

której 

dostępne są 

informacje 

wymagane w 

punkcie 3. 

 

3.2. opis działalności emitenta ze 
wskazaniem rodzaju działalności, z której 
Emitent uzyskuje najwięcej przychodów, 

TAK  

3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, 
wraz z określeniem pozycji emitenta na tym 
rynku, 

TAK  
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3.4. życiorysy zawodowe członków 
organów spółki, 

TAK  

3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie 
oświadczenia członka rady nadzorczej, 
informacje o powiązaniach członka rady 
nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym 
akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki, 

TAK  

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK  

3.8. opublikowane prognozy wyników 
finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz 
z założeniami do tych prognoz (w 
przypadku, gdy emitent takie publikuje), 

TAK  

3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze 
wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz 
akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 

TAK  

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest 
odpowiedzialna w spółce za relacje 
inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

TAK  

 3.11. Skreślony.   

 3.12. opublikowane raporty bieżące i 
okresowe, 

TAK  

3.13. kalendarz zaplanowanych dat 
publikacji finansowych raportów 
okresowych, dat walnych zgromadzeń, a 
także spotkań z inwestorami i analitykami 
oraz konferencji prasowych, 

TAK  

3.14. informacje na temat zdarzeń 
korporacyjnych, takich jak wypłata 
dywidendy oraz innych zdarzeń 
skutkujących nabyciem lub ograniczeniem 
praw po stronie akcjonariusza, z 
uwzględnieniem terminów oraz zasad 
przeprowadzania tych operacji. Informacje 
te powinny być zamieszczane w terminie 
umożliwiającym podjęcie przez inwestorów 
decyzji inwestycyjnych, 

TAK  

 3.15. Skreślony.   

 3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące 
spraw objętych porządkiem obrad, 
zadawane przed i w trakcie walnego 

TAK  



| 
S

tr
o

n
a

 4
5

 

Render Cube Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za rok 2021 r. 
 

 

zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na 
zadawane pytania, 

3.17. informację na temat powodów 
odwołania walnego zgromadzenia, zmiany 
terminu lub porządku obrad wraz z 
uzasadnieniem, 

TAK  

3.18. informację o przerwie w obradach 
walnego zgromadzenia i powodach 
zarządzenia przerwy, 

TAK  

3.19. informacje na temat podmiotu, z 
którym spółka podpisała umowę o 
świadczenie usług Autoryzowanego 
Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu 
strony internetowej, numerów 
telefonicznych oraz adresu poczty 
elektronicznej Doradcy, 

TAK  

3.20. Informację na temat podmiotu, który 
pełni funkcję animatora akcji emitenta, 

TAK  

3.21. dokument informacyjny (prospekt 
emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy, 

TAK  

 3.22. Skreślony.   

 3.23. Informacje zawarte na stronie 
internetowej powinny być zamieszczane w 
sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych 
informacji. Emitent powinien dokonywać 
aktualizacji informacji umieszczanych na 
stronie internetowej. W przypadku 
pojawienia się nowych, istotnych informacji 
lub wystąpienia istotnej zmiany informacji 
umieszczanych na stronie internetowej, 
aktualizacja powinna zostać 
przeprowadzona niezwłocznie. 

TAK  

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową, według wyboru emitenta, w 
języku polskim lub angielskim. Raporty 
bieżące i okresowe powinny być 
zamieszczane na stronie internetowej co 
najmniej w tym samym języku, w którym 
następuje ich publikacja zgodnie z 
przepisami obowiązującymi emitenta. 

TAK 

Dostępne na stronie 

https://rendercube.pl/ w 

zakładce Strefa Inwestora 

5. 
Spółka powinna prowadzić politykę 
informacyjną ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb inwestorów 
indywidualnych. W tym celu Spółka, poza 
swoją stroną korporacyjną powinna 
wykorzystywać indywidualną dla danej 
spółki sekcję relacji inwestorskich 

NIE 

Emitent prowadzi 

komunikację z inwestorami 

indwidualnymi m.in. poprzez 

stronę 

https://rendercube.pl/ w 

zakładce Strefa Inwestora, 
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znajdującą na stronie 
www.GPWInfoStrefa.pl. 

raporty bieżące i okresowe, 

komunikaty 

prasowe. 

W ocenie Spółki nie jest 

uzasadnione powielanie 

informacji na stronie 

www.GPWInfoStrefa.pl. 

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące 
kontakty z przedstawicielami 
Autoryzowanego Doradcy, celem 
umożliwienia mu prawidłowego 
wykonywania swoich obowiązków wobec 
emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę 
odpowiedzialną za kontakty z 
Autoryzowanym Doradcą. 

TAK  

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi 
zdarzenie, które w ocenie emitenta ma 
istotne znaczenie dla wykonywania przez 
Autoryzowanego Doradcę swoich 
obowiązków, Emitent niezwłocznie 
powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego 
Doradcę. 

TAK  

8. Emitent powinien zapewnić 
Autoryzowanemu Doradcy dostęp do 
wszelkich dokumentów i informacji 
niezbędnych do wykonywania obowiązków 
Autoryzowanego Doradcy. 

TAK  

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1. informację na temat łącznej wysokości 
wynagrodzeń wszystkich członków zarządu 
i rady nadzorczej, 

TAK  

 9.2. informację na temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego 
od emitenta z tytułu świadczenia wobec 
emitenta usług w każdym zakresie. 

NIE 

Wynagrodzenie 

Autoryzowanego Doradcy 

stanowi tajemnicę handlową. 

10.  

 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej 
powinni uczestniczyć w obradach walnego 
zgromadzenia w składzie umożliwiającym 
udzielenie merytorycznej odpowiedzi na 
pytania zadawane w trakcie walnego 
zgromadzenia. 

TAK  

11. Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy 
współpracy Autoryzowanego Doradcy, 
powinien organizować publicznie dostępne 
spotkanie z inwestorami, analitykami i 
mediami. 

NIE 

Emitent zamierza w miarę 

potrzeb organizować 

publiczne spotkania biorąc 

pod uwagę ich koszt i 
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zapotrzebowanie ze strony 

interesariuszy 

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 
emisji akcji z prawem poboru powinna 
precyzować cenę emisyjną albo mechanizm 
jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego 
upoważniony do ustalenia jej przed dniem 
ustalenia prawa poboru, w terminie 
umożliwiającym podjęcie decyzji 
inwestycyjnej. 

TAK  

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny 
zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu 
czasowego pomiędzy decyzjami 
powodującymi określone zdarzenia 
korporacyjne a datami, w których ustalane 
są prawa akcjonariuszy wynikające z tych 
zdarzeń korporacyjnych. 

TAK  

13a. W przypadku otrzymania przez zarząd 
emitenta od akcjonariusza posiadającego co 
najmniej połowę kapitału zakładowego lub 
co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, 
informacji o zwołaniu przez niego 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w 
trybie określonym w art.399 §3 Kodeksu 
spółek handlowych, zarząd emitenta 
niezwłocznie dokonuje czynności, do 
których jest zobowiązany w związku z 
organizacją i przeprowadzeniem walnego 
zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie 
również w przypadku upoważnienia przez 
sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na 
podstawie art. 400 §3 Kodeksu spółek 
handlowych. 

TAK  

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz 
dzień wypłaty dywidendy powinny być tak 
ustalone, aby czas przypadający pomiędzy 
nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym 
przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. 
Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi 
terminami wymaga szczegółowego 
uzasadnienia. 

TAK  

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 
wypłaty dywidendy warunkowej może 
zawierać tylko takie warunki, których 
ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem 
ustalenia prawa do dywidendy. 

TAK  

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w 
terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. 
Raport miesięczny powinien zawierać co 
najmniej: 

NIE Emitent informuje o 

bieżących wydarzeniach w 
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• informacje na temat wystąpienia ten-
dencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym 
emitenta, które w ocenie emitenta 
mogą mieć w przyszłości istotne skutki 
dla kondycji finansowej oraz wyników 
finansowych emitenta, 

• zestawienie wszystkich informacji opu-
blikowanych przez emitenta w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym 
raportem, 

• informacje na temat realizacji celów 
emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w 
części, miała miejsce w okresie objętym 
raportem, 

• kalendarz inwestora, obejmujący wy-
darzenia mające mieć miejsce w nad-
chodzącym miesiącu, które dotyczą 
emitenta i są istotne z punktu widzenia 
interesów inwestorów, w szczególności 
daty publikacji raportów okresowych, 
planowanych walnych zgromadzeń, 
otwarcia subskrypcji, spotkań z inwe-
storami lub analitykami, oraz oczeki-
wany termin publikacji raportu anali-
tycznego. 

spółce za pośrednictwem 

raportów bieżących oraz 

poprzez zamieszczanie 

informacji na stronie 

internetowej Spółki pod 

adresem 

https://rendercube.pl/ w 

zakładce Strefa Inwestora 

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta 
obowiązku informacyjnego określonego w 
Załączniku nr 3 do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu 
(„Informacje bieżące i okresowe 
przekazywane w alternatywnym systemie 
obrotu na rynku NewConnect”) emitent 
powinien niezwłocznie opublikować, w 
trybie właściwym dla przekazywania 
raportów bieżących na rynku NewConnect, 
informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

TAK  

17. Skreślony.   

 

 

 
 

Łódź, dnia 02.06.2022 r. 

 

Damian Szymański      Michał Nowak 

Prezes Zarządu       Wiceprezes Zarządu 

 


