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PISMO ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY  

 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

 

Mam przyjemność zaprezentować Państwu po raz drugi Raport roczny spółki Forever 

Entertainment, której podstawowym celem jest tworzyć jak najlepsze gry na wszelkiego 

rodzaju platformy. 

Rok 2011 był dla naszej firmy rokiem dynamicznych zmian oraz rokiem pełnym wyzwań.  

Pomimo że jesteśmy młodą firmą, która rozpoczęła działalność w 2010 roku, udało się 

w  ubiegłym roku zrealizować wiele celów, które stanowią solidne podstawy do dalszego 

rozwoju Forever Entertainmen S.A.. 

Zaraz po debiucie spółki na Newconnet, który miał miejsce 21 stycznia 2011 roku, większość 

zespołu zabrało się do wytężonej pracy nad tajemniczym projektem, którego szczegóły zostały 

ujawnione dopiero na konferencji prasowej 31 sierpnia 2011. Tajemniczy tytuł to oczywiści 

Fryderyk: Muzyczne odrodzenie. Gra została bardzo ciepło przyjęta przez graczy i krytyków, 

zbierając świetne recenzje na całym świeci i uzyskując średnią ocenę 4,5 na 5. W 

międzyczasie dokonaliśmy konwersji Fryderyka na komputer PC, Mac i pracujemy obecnie 

nad kolejnymi platformami. Fryderyk cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wydawców 

z całego świata, dlatego pewnie będziemy jeszcze dużo o nim pisać w roku 2012 i 2013. 

Kolejnym elementem, który jest realizowany od marca 2012 to budowa grupy kapitałowej 

Forever Entertainment, która będzie realizowana poprzez przejmowanie małych i 

obiecujących zespołów, a później tworzenie z nich podmiotów zależnych w  formie spółek 

akcyjnych, które docelowo będą notowane na NewConnect. Niezbędny kapitał do rozpoczęcia 

działalności takich podmiotów będzie pozyskiwany z Azji. W zamian Spółka Forever 

Entertainment S. A. będzie wyłącznym wydawcą produktów spółek zależnych na całym 

świcie.  

Pierwszą spółką, w której Forever Entertainment dokonał inwestycji według powyższego 

modelu była Pastel Games sp. z o.o.. 

Poprzez objęcie 36% udziałów Forever Entertainment stało się największym udziałowcem 

spółki Pastel Games, a także uzyskało prawo wybierania dwóch członków rady nadzorczej 

Pastel Games. W tej chwili Pastel Game sp. z o.o. przygotowywane jest do przekształcenia się 

w spółkę akcyjną. W roku 2012 w podobny sposób planuję pozyskać przynajmniej jedną 

spółkę do Grupy Kapitałowej Forever Entertainment. 
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W ramach rozwijania kanałów dystrybucji podpisaliśmy umowę z firmą CD Projekt, dzięki 

czemu stała się ona wyłącznym dystrybutorem naszych dwóch pierwszych gier z  serii 

przygód Misia Uszatak na terenie Polski. W międzyczasie przez cały rok trwały negocjacje z 

wydawcami z Japonii, Chin i Koreii w sprawie dystrybucji naszych dotychczasowych jak i 

przyszłych produkcji. Wyniki tych rozmów będą najlepiej widoczne w drugim i trzecim 

kwartale 2012 roku. 

Niestety w związku z tragicznymi wydarzeniami 11 marca 2011 w Japonii nie udało się nam 

rozpocząć sprzedaży naszych produktów na terytorium Japonii w założonym czasie. 

Wszystkie premiery zostały przełożone na rok 2012. 

W mojej ocenie w 2011 roku spółka przeszła swój chrzest bojowy i udowodniła, że może 

wyprodukować grę na światowym poziomie (Fryderyk), a także, że może prowadzić negocjacje 

z największymi światowymi wydawcami. Jednocześnie chciałem podziękować wszystkim 

akcjonariuszom za okazane zaufanie oraz życzyć nam wszystkim dalszego dynamicznego 

rozwoju i wzrostu firmy.  

 

Gdynia, 21 maja 2012 r. 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Prezes Zarządu  

Forever Entertainment S.A. 

 

Zbigniew Dębicki 
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WYBRANE DANE FINANSOWE 

WYBRANE DANE FINANSOWE 

w tys. PLN w tys. EUR 

2011 2010 2011 2010 

I. Przychody ze sprzedaży 205 5 50 1 

II. Zysk z działalności operacyjnej -2.035 -343 -492 -86 

III. Zysk przed opodatkowaniem -2.003 -338 -484 -84 

IV. Zysk netto -2.003 -338 -484 -84 

V. Przepływy netto z działalności operacyjnej -1.910 -298 -461 -74 

VI. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -549 -241 -133 -60 

VII. Przepływy netto z działalności finansowej 1.661 1.351 401 337 

VIII. Przepływy netto, razem -798 811 -193 203 

IX. Aktywa razem 945 1 213 214 306 

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 434 200 98 51 

XI. Zobowiązania długoterminowe 50 100 11 25 

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 361 100 82 25 

XIII. Kapitał własny 511 1.013 116 256 

XIV. Kapitał podstawowy 1.714 214 388 54 

XV. Liczba akcji (w szt.) 4.285.600 535.700   

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę 

EURO w następujący sposób: 

Kursy euro zastosowane do przeliczenia danych dla okresu bieżącego: 

- wybrane pozycje bilansowe przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez 

Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2010 roku 

1 EUR = 3,9603 PLN, na dzień 31 grudnia 2011 roku 1 EUR = 4,4168. 
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- wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, 

przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów 

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, 

tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 1 EUR = 4,0044 PLN, w okresie od 1 

stycznia do 31 grudnia 2011 roku 1 EUR = 4,1401 PLN. 
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  Z DZIAŁANOŚCI SPÓŁKI 

FOREVER ENTERTAINMENT S.A. ZA 2011 ROK 
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PODSTAWOWE INFORMACJE O FOREVER ENTERTAINMENT S.A. 

Forever Entertainment spółka akcyjna („Forever Entertainment S.A.”, „Spółka”) została 

założona w dniu 04 sierpnia 2010 roku, zgodnie z polskim prawem, a zapis o jej powstaniu 

znajduje się w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza Jacka Warońskiego 

w  Gdyni (Rep. A Nr 8298/2010). Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej i poza jej 

granicami. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Założycielami Spółki są osoby fizyczne – 

Akcjonariusze akcji serii A i B. 

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 

KRS 0000365951 w dniu 21 września 2010 roku. 

Siedziba i Centrala 

Siedzibą Spółki jest Gdynia. Centrala i Biuro Zarządu Spółki mieści się pod adresem: 

FOREVER ENTERTAINMENT S.A. 

ul. Śląska 35/37 

81-310 Gdynia 

tel.  +48 58 728 2343 

fax: +48 58 712 6259 

e-mail: office@forever-entertainment.com  

www.forever-entertainment.com 

 

 

Relacje inwestorskie 

Joanna Pruś – Asystentka Zarządu 

 

Kontakt dla mediów 

Zbigniew Dębicki – Prezes Zarządu 

Oddziały,  fi lie,  zakłady i  przedstawicielstwa  

W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała oddziałów, filii, zakładów 

i  przedstawicielstw. 

Przedmiot działalności  

Przedmiotem działalności Forever Entertainment S.A., według klasyfikacji przyjętej przez 

Giełdę Papierów Wartościowych Warszawie S.A., jest „Informatyka”. 

Podstawowym  przedmiotem  działalności  Spółki,  według działów Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD-58.21.Z), jest „działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych”. 

Klasa ta obejmuje działalność związaną z analizą, projektowaniem i  programowaniem 

systemów gotowych do użycia. 

Dodatkowo, Spółka prowadzi działalność wspierającą edukację, dystrybucję filmów oraz 

sprzedaż towarów obejmujących gry, zabawki i gadżety, w kraju i zagranicą. 

mailto:office@forever-entertainment.com
http://www.forever-entertainment.com/
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Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2011 roku  

Członek Zarządu Funkcja 
Kadencja / okres pełnienia 

funkcji 

Zbigniew Dębicki Prezes Zarządu od 04-08-2010 do 04-08-2012 

Zgodnie Statutem Spółki (par. 10 i 11) - Zarząd składa się z jednego do trzech członków. 

Pierwszy Zarząd jest powoływany przez Założycieli Spółki na okres dwóch lat, a członków 

każdego następnego Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na indywidualne kadencje. Okres 

indywidualnej kadencji każdego członka Zarządu uzależniony jest od rodzaju pełnionej przez 

niego funkcji i wynosi dla Prezesa i Wiceprezesa dwa lata, zaś dla członka Zarządu jeden rok. 

Każdorazowo przy powoływaniu Zarządu organ powołujący ustala liczbę członków Zarządu. 

Odwołanie członków Zarządu następuje w  drodze uchwały Rady Nadzorczej. 

Opis zmian w składzie Zarządu w 2011 roku  

Od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Zarząd Spółki był jednoosobowy 

i jego skład nie uległ zmianom. 

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2011 roku  

Członek Rady Funkcja 

Kamila Dębicka Członek Rady 

Marcin Biniaś Członek Rady (niezależny) 

Andrzej Kodroń Członek Rady 

Robert Walaszek Członek Rady (niezależny) 

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków (par. 18), przy czym 

przynajmniej dwóch członków powinno być niezależnych (par.19.6). Członkowie pierwszej 

Rady Nadzorczej powoływani są na okres jednego roku, a członkowie każdej następnej Rady 

Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej dwuletniej kadencji (par. 20). 

Zgodnie z par. 19 Statutu Spółki członków Rady Nadzorczej na pierwszą kadencję powołują 

Założyciele Spółki, zaś na następne kadencje Walne Zgromadzenie, przy czym prawo 

powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej posiadają Zbigniew Dębicki, 

Marek Bednarski i Maciej Skórkiewicz. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza 

Zbigniew Dębicki. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej niepowołanych w trybie 

określonym powyżej mogą zgłosić, w drodze pisemnego zawiadomienia Zarządu, 

Akcjonariusze posiadający oddzielnie lub łącznie, co najmniej 10% kapitału zakładowego 

Spółki, uprawnieni do głosowania na Walnym Zgromadzeniu, co najmniej na siedem dni 
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przed Walnym Zgromadzeniem. Członkowie Rady Nadzorczej są odwoływani w trybie w 

jakim zostali powołani. 

Pierwsza Rada Nadzorcza Spółki została powołana w dniu 4 sierpnia 2010 roku i jej kadencja 

trwała 1 rok, do 4 sierpnia 2011 roku. W opinii Emitenta, zgodnie z art. 369 par. 4 KSH, 

mandat upoważaniający członków Rady Nadzorczej trwa nadal, aż do odbycia ZWZ 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2011 czyli do połowy 2012 roku. 

Opis zmian w składzie Rady Nadzorczej w 2011 roku  

W dniu 15 grudnia 2011 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Maciej Skórkiewicz 

złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji. 

W dniu 12 stycznia 2012 roku  w związku z rezygnacją Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Pana Macieja Skórkiewicza, Pan Przewodniczący Maciej Skórkiewicz skorzystał z 

przysługującego mu prawa i dokonał uzupełnienia składu Rady powołując Pana Janusza 

Kalenika na Członka Rady Nadzorczej. 

Kapitał zakładowy na dzień 31 grudnia 2011 r.  

Kapitał zakładowy:   1.714.240,00 PLN 

Łączna liczba akcji:   4.285.600 o wartości nominalnej 0,40 PLN każda 

Ogólna liczba głosów na WZ: 4.285.600 

Liczba akcji  z podziałem na emisje 

Seria emisji 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 

Akcje serii A  375.000 

Akcje serii B  47.508 

Akcje serii C  5.000 

Akcje serii D  108.192 

Akcje serii E 3.749.900  

Łączna liczba akcji 4.285.600 535.700 

Wszystkie akcje są objęte i w pełni opłacone. Spółka nie posiada akcji własnych. 

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących zbywalności wprowadzanych 

do obrotu akcji. Akcje Spółki serii A, B, C, D i E nie są akcjami uprzywilejowanymi w 

rozumieniu art. 351 - 353 Kodeksu spółek handlowych. Na każdą akcję przypada jeden głos. 
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Zgodnie ze Statutem (par. 7) zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie 

dokonuje Zarząd działający na wniosek Akcjonariusza. Akcje mogą być umarzane z czystego 

zysku jak i przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego, na mocy uchwały 

Walnego Zgromadzenia, za zgodą posiadacza akcji. 

W Spółce nie istnieją programy akcji pracowniczych (tzw. programy motywacyjne). 

Akcjonariat Spółki na dzień 31.12.2011  

Akcjonariat Liczba akcji 
Udział w kapitale 

[%] 

Udział w głosach 

[%] 

Bednarski Marek 1 071 000 24,99 24,99 

Dębicki Zbigniew 872 772 20,37 20,37 

Skórkiewicz Maciej 598 400 13,96 13,96 

Sitnik Tadeusz i Jan 581 859 13,58 13,58 

C&M INC 428 560 10,00 10,00 

Pozostali akcjonariusze 733 009 17,10 17,10 

Łącznie 4.285.600 100,00 100,00 

Zestawienie stanu posiadania akcji i  opcji Spółki przez osoby zarządzające i 

nadzorujące  

 

Stan na dzień 31.12.2011 

Liczba akcji Liczba opcji 

Osoby zarządzające łącznie 872 772 - 

Zbigniew Dębicki 872 772 - 

 

Wynagrodzenia osób zarządzających i  nadzorujących  

Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu i Rady Nadzorczej wypłacone w 

2011 roku: 

Zarząd – 172.444,00 PLN 

Rada Nadzorcza – 63.866,42 PLN 
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Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy  

W okresie sprawozdawczym Autoryzowany Doradca otrzymał od Spółki wynagrodzenie 

umowne w wysokości 49.914.23 PLN netto z tytułu świadczenia usług. 

Zatrudnienie 

Zatrudnienie 2011 2010 

Przeciętne 19 8 

 

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Spółka zatrudniała 26 osób. Średni wiek zatrudnionych 

wyniósł 29 lat, a średni staż zatrudnienia w Spółce osiągnął 8,5 miesiąca.  

Notowania akcji  

Akcje Spółki, od dnia 21 stycznia 2011 roku notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku 

NewConnect. Informacja o przebiegu notowań jest dostępna pod adresem: 

www.newconnect.pl. 

Audytor 

Zgodnie z uprawnieniem wynikającym z par. 28.6 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza 

wyznaczyła firmę ESO Audit s.c. z siedzibą w Gdańsku, do zbadania sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 

Posiadane udziały w innych podmiotach  

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Spółka posiadała  199 udziałów spółki Pastel Games Sp. z o.o. 

z siedzibą w Krakowie, co stanowiło 35,99 % w kapitale zakładowym i w głosach 

w  Zgromadzeniu Wspólników spółki Pastel Games Sp. z o.o.   

http://www.newconnect.pl/
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ZNACZĄCE WYDARZENIA 

Styczeń  

W styczniu zakończył się proces wprowadzania akcji do obrotu na rynku NewConnect i 21 

stycznia 2011 r. był pierwszym dniem obrotu na ww. rynku. 

Luty  

Podpisano umowę o współpracy z Pastel Games sp. z o.o., której przedmiotem była 

modyfikacja gier Pastel Games przez Forever Entertainment S.A. w celu dostosowania ich do 

potrzeb odbiorcy na rynku japońskim (wartość 125 tys. PLN brutto) oraz dystrybucja 12 gier i 

aplikacji Pastel Games za pomocą kanałów dystrybucyjnych Forever Entertainment S.A. 

W miesiącu tym zostało również zwołane Walne Zgromadzenie na 21 marca 2011, które 

podjęło uchwałę o emisji akcji serii E. 

Marzec 

Weszła w życie umowa inwestycyjna z Pastel Games Sp. z o.o. umożliwiająca objęcie przez 

Forever Entertainment S.A.  36% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Pastel 

Games Sp. z o.o.. Był to jedno z działań związanych z realizacją przyjętej strategii, 

zmierzających do wzmocnienia potencjału produkcyjnego i konkurencyjnego Spółki. 

W związku z emisją akcji serii E, Zarząd giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął 

decyzję o wprowadzeniu praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii E do alternatywnego 

obrotu na rynku NewConnect. 

Kwiecień  

W tym miesiącu miała miejsce subskrypcja akcji serii E, podczas której zostały objęte 

wszystkie oferowane akcje.  

Podpisano również  Umowę dystrybucyjną, na mocy, której firma CD Projekt otrzymała 

wyłączne prawa do dystrybucji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dwóch pierwszych tytułów, 

z planowanej serii gier przygodowych z postacią Misia Uszatka, wyprodukowanych przez 

Forever Entertainment S.A.  

Październik 

Objęcie 36 % udziałów w Pastel Games sp. z o.o. 

Listopad 

Podjęcie przez NWZ uchwały o emisji serii F. 
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Grudzień 

Podpisano umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na udzielenie 

dofinansowania na realizację projektu  polegającego na przygotowaniu planu rozwoju 

eksportu "Strategia rozwoju eksportu Forever Entertainment S.A." w ramach PO IG. 

W miesiącu tym miało miejsce wydanie pierwszych gier na urządzenia z systemem iOS: "The 

Sparkle 2: Evo" oraz "Above & Below" 

Styczeń 2012 

Rozpoczęcie sprzedaży flagowej produkcji Spółki "Frederic - Resurrection of Music" na 

urządzenia z systemem iOS (iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod 4, iPad i iPad 2) 

w  sklepie cyfrowym Apple Appstore. 

Zakończenie subskrypcji akcji serii F. Wszystkie oferowane akcje zostały objęte. 

Spółka NCME, która wchodzi w skład grupy kapitałowej Forever Entertainment S.A 

podpisała umowę ramową z firmą TGBus Corporation z Pekinu. Przedmiotem umowy jest 

dystrybucja produktów Forever Entertainment S.A. przez firmę TGBUS Corp. na terenie 

Chin, w tym również promocja i reklama dystrybuowanych produktów oraz dostosowanie ich 

do dystrybucji na rynku chińskim. 

Luty 2012 

Spółka podpisała umowę z Wydawnictwem Bauer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie, 

dotyczącą reklamowania produktów Spółki w tytułach prasowych oraz portalu internetowym 

należących do Wydawnictwa Bauer Polska Sp. z o.o.. Umowa ma na celu zwiększenie 

sprzedaży produktów Spółki oferowanych przez sklep internetowy AppStore, na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

Wyznaczenie przez Pana Zbigniewa Dębickiego do pełnienia obowiązków Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej Pani Kamili Dębickej. 

Marzec 2012 

Zwołanie NWZ na dzień 16 marca 2012 celem uchwalenia emisji akcji z wyłączeniem prawa 

poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 

Maj 2012 

Rozpoczęcie sprzedaży gry "Miś Uszatek: wyścigi gokartów" na komputery Apple Mac 

w  Apple MacAppstore. 

Zawiązanie spółki zależnej Madman Theory Games S.A. z 50 % udziałem Forever 

Entertainment S.A.  
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BADANIA I ROZWÓJ 

W roku 2011 prace rozwojowe w Spółce były prowadzone pod kątem przygotowania 

wydajnego i efektywnego systemu własnych narzędzi i rozwiązań, pozwalających z jednej 

strony zautomatyzować w jak największym stopniu proces łączenia materiałów 

audiowizualnych ze stroną programistyczną produkowanych gier, a z drugiej mających 

ułatwić zarządzanie ich treścią.  

Głównym zadaniem systemu jest umożliwienie swobodnej wymiany poszczególnych 

elementów produktu jak i późniejszych jego modyfikacji np. pod kątem długości rozgrywki, 

różnych platform sprzętowych czy wersji językowych.  

Prowadzono również prace umożliwiające oddzielenie prac projektowych i wprowadzenie 

funkcjonalności od zadań typowo programistycznych, co w znacznym stopniu usprawniło 

prace i zwiększa elastyczność procesu produkcyjnego w stosunku do zewnętrznych względem 

firmy zmian technologicznych. 

Efekt tych prac umożliwił optymalizację kosztową zasobów ludzkich w projektach, jako że 

kwalifikacje na poszczególnych stanowiskach pracy mogą być teraz znacznie węziej 

określone. 

Tworzony system ma charakter warstw („layers”), gdzie proces produkcji podzielony został 

na projektowanie, implementację do środowiska programistycznego i wreszcie dopiero 

kompilację pod konkretne urządzenie. Zapewnia to elastyczność i w razie zmian 

technologicznych i wejścia nowych generacji i typów urządzeń wymianę tylko niewielkiej 

części pracy, typowej dla danego urządzenia. 

Niezależnie od prac stricte programistycznych, Spółka podjęł prace nad opracowaniem 

systemu prezentacji wizualnej umożliwiającej przedstawienie wirtualnej rzeczywistości 

prezentowanej zwykle w technologii 3D, za pomocą tradycyjnych technik ilustracyjnych. 

Poprzez zachowanie dynamicznych zmian cech takich jak perspektywa, wielkość elementów 

świata, koloru oświetlenia itd. w scenach gry udało się już w dużej mierze opracować 

oryginalną technikę tworzenia scenografii, która ma szansę być szczególnie atrakcyjna i 

odróżnić przyszłe produkty firmy od konkurencji. 
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AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI 

W okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Spółka wykazała 

stratę na działalności operacyjnej w wysokości 2.035.245,42 PLN, na co składały się koszty 

działalności operacyjnej w wysokości 2.190.4939,97 PLN oraz przychody ze sprzedaży w 

wysokości 205.339,03 PLN. Znaczący, bo prawie 59 % udział w poniesionych kosztach 

stanowiły koszty (w kwocie 1.294.526,93 zł) związane z wynagrodzeniami pracowników 

(wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników).  

Kapitały własne wyniosły na koniec roku 511.097,82 PLN. 

W 2011 roku Spółka przeprowadziła emisję akcji E, z której pozyskała 1.499.960 PLN. 

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku zostało 

sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się 

przewidzieć przyszłości. W ocenie Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 

kontynuowania, mimo iż bilans sporządzony przez Spółkę na 31 grudnia 2011 r. wykazał 

skumulowane straty w wysokości 2.340.686,48 zł. przewyższające sumę kapitałów 

rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Stosownie do dyspozycji zawartej w 

art. 397 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki zobowiązany jest, do niezwłocznego 

zwołania Walnego Zgromadzenia celem powzięcia uchwały, co do  dalszego istnienia Spółki. 

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego stosowna uchwała nie została podjęta. 

Zarząd zaproponuje, by uchwała taka została podjęta podczas Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowego za 2011 rok, które planowane jest w czerwcu 

2012 roku.  Główny wpływ na nieosiągnięcie zaplanowanych przychodów w 2011, a tym 

samym poniesienie straty na poziomie 2.002.560, 53 zł miało przesunięcie terminów oddania 

do sprzedaży kolejnych tytułów gier oraz konieczność sfinansowania prac nad dodatkowym 

tytułem, dla którego pozyskano światowego dystrybutora. 

15 grudnia 2011 roku rozpoczęła się subskrypcja akcji serii F na okaziciela, która zakończyła 

się 13 stycznia 2012 roku. Wszystkie oferowane akcje zostały objęte i kapitał zakładowy 

zwiększył się o kwotę 1.028.544 zł. Zgodnie z uchwała NWZ z dnia 16 marca 2012 roku w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, Spółka jest w trakcie kolejnej subskrypcji akcji 

serii G. Jest to subskrypcja prywatna z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych 

akcjonariuszy. W związku z powyższym na przełomie marca i kwietnia 2012 roku Zarząd 

odbył spotkania z potencjalnymi inwestorami z Chin, prezentując ofertę objęcia akcji. Zarząd 

oczekuje finalizacji transakcji do końca czerwca 2012 roku. 

W ocenie Zarządu dotychczasowe rozmowy z potencjalnymi nabywcami wskazują, 

iż  subskrypcja zakończy się powodzeniem. Planowana wartość subskrypcji to 3.000.000 zł. 

Jednocześnie Spółka cały czas kontynuuje prace nad nowymi grami komputerowymi, które 

będą sukcesywnie pojawiać się na rynku w 2012 roku. W I kwartale 2012 roku do sprzedaży 

trafiły dwie gry własnej produkcji. W planach jest wydanie do końca 2012 roku łącznie, co 

najmniej 8 nowych tytułów. 
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Jednocześnie Spółka kontynuuje działania zmierzające do pozyskania nowych tytułów, dla 

których będzie pełnić rolę wydawcy. Obecnie finalizowane są rozmowy na temat dystrybucji 

jednego pozyskanego tytułu. Do końca 2013 roku Spółka oprócz własnych produkcji zamierza 

wydać kolejne 4 średniobudżetowe tytuły innych developerów. 

Zarząd zdaje sobie sprawę, że powodzenie emisji akcji serii G oraz zrealizowanie planu 

sprzedaży na 2012 rok (około 3 mln zł) jest kluczowe dla działalności Spółki. W przypadku 

niepowodzenia subskrypcji oraz niezrealizowania przychodów ze sprzedaży za rok obrotowy 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku na poziomie, co najmniej 3 mln zł założenie 

kontynuacji działania mogłoby być niezasadne. 
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PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI W 2012 ROKU 

W 2011 roku Forever Entertainment S.A. nabyła 199 udziałów w spółce Pastel Games Sp. z 

o.o., co było pierwszym krokiem do budowania grupy kapitałowej, której celem jest 

wzmocnienie pozycji rynkowej Forever Entertainment S.A..  

Plan na 2012 przewiduje dalszy rozwój grupy kapitałowej poprzez nabycie udziałów 

w  podmiotach posiadających niezbędny potencjał produkcyjny i know-how oraz pozyskaniu 

dla nich inwestora zewnętrznego, co zagwarantuje im wzrost ich potencjału operacyjnego. 

Jednym z założeń strategii rozbudowy grupy jest warunek upublicznienia każdej spółki, w 

której Forever Entertainment S.A. posiada udziały. 

Dzięki osiągniętym synergiom oczekuje się obniżenia kosztów produkcji przy jednoczesnym 

wzroście liczby i jakości wydawanych tytułów. 

Forever Entertainment S.A. będzie pełniło rolę wydawcy dla tytułów wyprodukowanych 

przez spółki z grupy. 

W związku z powyższymi planami spółka przeprowadzi dodatkową emisję akcji, z 

wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, skierowaną do  wybranych 

podmiotów. 

Na zaawansowanym etapie są rozmowy dotyczące sfinansowania przez zewnętrznych 

dystrybutorów, wydania dwóch nowych gier w tym „Frederic - Resurrection of Music” na 

kolejne platformy oraz jednego pozyskanego tytułu. 

Planuje się, że obie umowy zostaną sfinalizowane do końca czerwca i przychody z nich będą 

miały znaczący wpływ na wynik finansowy za 2 kwartał 2012 roku, co znacząco poprawi 

sytuacje finansową Spółki.  
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CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻEŃ 

W opinii Zarządu Forever Entertainment S.A. na tym etapie rozwoju Spółki, największym 

ryzykiem jest utrata płynności finansowej, wynikająca z nieosiągnięcia w  zakładanych 

terminach i wysokościach planowanych przychodów ze sprzedaży oraz brakiem możliwości 

pozyskania dodatkowego finansowania umożliwiającego działalność do momentu osiągniecia 

rentowności operacyjnej. 

Ryzyko związane z krótką działalnością Spółki  

Pomimo, iż Spółka została założona 4 sierpnia 2010 roku i ma za sobą pierwszy pełen rok 

działalności, nadal istnieje zagrożenie związane z wystąpieniem trudności w zakresie 

rozwoju Spółki.  

W 2011 roku kontynuowano budowę zespołu produkcyjnego. Pomimo tego występują 

pojedyncze zmiany w jego składzie, co może powodować przekroczenia zaplanowanych 

terminów oddania do produkcji kolejnych tytułów i wpłynąć na przesunięcie planowanych 

przychodów ze sprzedaży produktów. 

Dodatkowo brak rozpoznawalności marki oraz jej produktów może spowodować niższy od 

oczekiwanego popyt na produkty Spółki.  

Krótki okres funkcjonowania i jeszcze nieustabilizowane wpływy ze sprzedaży swoich 

produktów, może negatywnie wpływać także na możliwości pozyskania środków na rozwój, 

zarówno w postaci kredytu bankowego, jak i pozyskania kapitału właścicielskiego. 

 W celu ograniczenia powyższego ryzyka Spółka podejmuje działania zmierzające do budowy 

jej pozycji, w tym na rynkach zagranicznych, zarówno poprzez współpracę z  partnerami 

zewnętrznymi, jak również poprzez tworzenie efektywnych strategii sprzedaży. W tym celu w 

ramach grupy kapitałowej funkcjonuje NCM Entertainment Corporation spółka akcyjna z 

siedzibą w Tokio, która działa na rynku japońskim. Podstawową rolą NCM Entertainment w 

Grupie Forever Entertainment S.A. jest sprzedaż i promocja produktów i towarów Spółki w 

Japonii, a pośrednio w całej Azji. Podmiot ten jest również odpowiedzialny za pozyskiwanie 

licencji i tytułów dla Spółki do dystrybucji na rynku europejskim.  

Ryzyko związane z możliwością nieuzyskania niezbędnych koncesji i licencji  

Spółka produkuje różnego typu oprogramowanie i wprowadza je do dystrybucji w wielu 

krajach oraz poprzez różne kanały dystrybucji. Dodatkowo, Spółka planuje produkcję gier na 

różne platformy sprzętowe, co może powodować konieczność uzyskania wymaganych licencji 

oraz inwestycji w niezbędne urządzenia wymagane do tego typu produkcji. 

W związku z powyższym istnieje ryzyko, że zarówno produkcja, jak i dystrybucja na 

niektórych rynkach może wymagać uzyskania stosownych koncesji, zezwoleń lub autoryzacji. 

Przyznanie odpowiednich autoryzacji do dystrybucji w określonych kanałach dystrybucji 
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cyfrowej może się wiązać ze spełnieniem określonych wymagań, co może powodować ryzyko 

przedłużenia całego procesu i przesunięcia wpływów ze sprzedaży produktów. 

Wszędzie tam, gdzie okaże się to niezbędne, Spółka podejmie wymagane działania do 

uzyskania niezbędnych pozwoleń. W chwili obecnej Spółka jest autoryzowanym deweloperem 

iOS  (iPhone, iPod, iPad), a w najbliższym czasie rozpocznie procedury dotyczące uzyskania 

licencji na inne platformy. 

Ryzyko związane z sytuacją finansową Spółki  

Forever Entertainment S.A. jest nowo założonym podmiotem, który w 2011 roku osiągnął 

przychody na poziomie 205 tys. PLN oraz stratę operacyjną na poziomie 2.003 tys. PLN. 

Istnieje ryzyko, że koszty funkcjonowania Spółki w dłuższym okresie będą przewyższać jej 

przychody ze sprzedaży, co może zagrozić jej istnieniu. 

2011 rok był rokiem, w którym rozpoczęto produkcję kolejnych tytułów a ich plan 

wydawniczy został przesunięty na 1 kwartał 2012 roku 

W 2011 roku Spółka ponosiła koszty związane z jej utworzeniem, organizacją stanowisk 

pracy, zakupem niezbędnego wyposażenia biurowego i licencji, wprowadzenia jej akcji do 

obrotu na rynku NewConnect. 

 Ze względu na ograniczone możliwości finansowania działalności kredytem bankowym, 

Spółka w 2011 roku przeprowadziła emisję akcji serii E oraz w listopadzie 2011 roku NWZ 

podjęło decyzje o kolejnej emisji akcji serii F, która to emisja zakończyła się w styczniu 2012 

roku. 

Zarząd planuje w 2012 roku przeprowadzenie emisji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru 

dla dotychczasowych akcjonariuszy, skierowanej do wybranych podmiotów zagranicznych, 

które zapewnią Spółce środki niezbędne do realizacji kolejnych tytułów, do momentu 

osiągniecia zysku operacyjnego. 

Ryzyko ekspansji  na rynkach zagranicznych 

Zdecydowanie największa część wpływów ze sprzedaży związana jest z rynkami 

zagranicznymi. Gry produkowane przez Spółkę są produktami globalnymi, adresowanymi do 

każdego potencjalnego odbiorcy na całym świecie. 

Na powodzenie ekspansji na rynkach zagranicznych duży wpływ będzie miała sytuacja 

makroekonomiczna w kraju docelowym, w tym głównie sytuacja ekonomiczna gospodarstw 

domowych wpływająca na popyt konsumpcyjny. Niepowodzenie przedsięwzięcia może być 

również związane z czynnikami wewnętrznymi, tj. z nieefektywną kampanią reklamową, czy 

też niedopasowaniem produktu do gustów klientów zagranicznych. 

W celu ograniczenia powyższego ryzyka poddaje się analizie trendy konsumenckie na 

rynkach zagranicznych. 
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W tym celu m.in stworzono zespół, który również zajmuje się promocją i reklamą produktów 

Spółki na świecie. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że działania tego zespołu mają 

duży wpływ na wielkość przychodów generowanych przez tytułu obecne w sprzedaży. 

W związku z powyższym Spółka planuje w 2012 roku dalsze działania zmierzające do 

wzmocnienia tego zespołu, co powinno się przełożyć większą sprzedaż z wydanych i 

dystrybuowanych tytułów. 

Ryzyko produktów  

Spółka jest producentem i wydawcą własnych gier i aplikacji. Dodatkowo Spółka pozyskuje 

licencje na gry, oraz poszukuje tytułów, dla których będzie pełnić funkcję wydawcy. Zamierza 

też sprzedawać gadżety związane z posiadanymi przez firmę licencjami lub 

wyprodukowanymi grami. 

Działalność Spółki związana z grami wideo obarczona jest znacznym ryzkiem, gdyż trendy na 

rynku gier mogą ulegać dynamicznym zmianom. Istota zmian dotyczy zarówno tematu 

produktu, jak i zastosowanych technologii. Tym samym istnieje ryzyko braku realizacji 

zakładanych przychodów z produktu, co będzie miało wpływ na planowane zyski Spółki. 

W celu ograniczenia powyższego ryzyka, Spółka odwołuje się do rozwiązań uniwersalnych i 

sprawdzonych, a także poprzez dywersyfikację tematów realizowanych gier oraz 

pozyskiwanych licencji czemu ma służyć również rozbudowa grupy kapitałowej o kolejne 

studia deweloperskie. 

Ryzyko związane z rozwojem nowych technologii  

Strategia Forever Entertainment S.A. zakłada produkcję aplikacji na konsole gier, 

urządzenia mobilne oraz na komputery stacjonarne. W przyszłości Spółka planuje 

poszerzenie zakresu dostępnych urządzeń zgodnie z występującymi trendami rynkowymi, jak 

i zgłaszanym popytem przez konsumentów. 

W związku z powyższym spółka, jako producent gier narażona jest na ryzyko niedopasowania 

zastosowanej technologii do aktualnych trendów rynkowych oraz poniesienia dodatkowych 

kosztów związanych z wprowadzaniem do produkcji nowych technologii, które pozwolą 

Spółce na oferowanie produktów zgodnie z oczekiwaniami ich potencjalnych nabywców. 

W celu minimalizacji tych ryzyk Spółka opiera produkcje o narzędzia, które umożliwiają 

Spółce jak najszybsze dopasowanie się do zmieniający się trendów i zmian na rynku w 

zakresie stosowanych technologii oraz podejmuje działania zmierzające do doskonalenia 

używanych technologii i narzędzi programistycznych. 

Ryzyko utraty kluczowych pracowników  

Pracownicy Spółki stanowią jej najważniejszą wartość i są kluczowym czynnikiem jej 

konkurencyjności.  
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Rozwój produkcji gier w Polsce powoduje zwiększony popyt na specjalistów niezbędnych przy 

produkcji gier. 

Na koniec 2011 roku Spółka zatrudniała 26 osób. 

Zdając sobie sprawę z ograniczonej dostępności specjalistów na lokalnym rynku, Zarząd 

konsekwentnie rozbudowuje grupę kapitałową o spółki, których działalność jest 

zlokalizowana w innych miastach, w szczególności w aglomeracjach z dobrym zapleczem 

akademickim, umożliwiającym dostęp do specjalistów niezbędnych do realizacji 

zamierzonych celów produkcyjnych. 

Powyższe działania powinny pozytywnie wpłynąć zarówno na dostęp Spółki do 

wykwalifikowanych specjalistów jak i ograniczyć koszty produkcji. 

W celu zabezpieczenia udziału kluczowych pracowników w Spółce wprowadzono atrakcyjny 

system wynagrodzeń oraz podejmuje się wszelki możliwe działania pozafinansowe mające na 

celu podnoszenia komfortu pracy a tym samym budowanie wizerunku solidnego i 

poszukiwanego pracodawcy. 

Stwarzanie możliwości rozwoju, zatrudnianie tylko o umowy o pracę oraz utrzymywanie jak 

najlepszej atmosfery w zespole pozwalają na długoterminowe związanie się pracowników ze 

Spółką. 

Na 2012 rok został przesunięty planowany program emisji akcji dla kadry menadżerskiej. 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w kraju i na świecie  

Sytuacja finansowa Spółki jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej w kraju i na 

świecie. Negatywny wpływ na wynik finansowy Spółki może mieć spadek PKB, wzrost 

inflacji i wzrost stóp procentowych, spadek wydatków konsumpcyjnych czy wzrost obciążeń 

podatkowych. 

W celu minimalizacji tego ryzyka Zarząd w sposób ciągły monitoruje sytuację gospodarczą w 

kraju oraz na świecie i podejmuje niezbędne kroki, celem dopasowywania działalności Spółki 

do zmieniającej się sytuacji rynkowej m.in. poprzez: 

- dywersyfikację rynków, na których dystrybuowane są produkty Spółki, 

- dalsze różnicowanie oferty poprzez systematyczne wprowadzanie do sprzedaży 

kolejnych tytułów zarówno własnej produkcji jak i produkcji spółek z grupy 

kapitałowej, 

- wzrost jakości oferowanych produktów w celu podnoszenia konkurencyjności 

oferowanych produktów. 
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Ryzyko związane ze zmienną sytuacją regulacji prawnych, w tym prawa 

podatkowego 

W związku z dużą zmiennością przepisów prawa podatkowego w Polsce oraz brakiem 

jednoznacznej interpretacji przepisów istnieje zagrożenie niekorzystnej zmiany przepisów 

podatkowych. Z uwagi na działalność Spółki na rynku zagranicznym, poprzez podmiot 

zależny zarejestrowany w Japonii (NCM Entertainment Corporation), Spółka narażona jest 

na ryzyko związane ze zmianą przepisów międzynarodowych w zakresie rozliczania 

transakcji. Celem ograniczenia wpływu tego czynnika na działalność Emitenta, służby 

finansowe Spółki stale monitorują zmiany przepisów i podnoszą swoje kwalifikacje poprzez 

edukację w zakresie wprowadzanych zmian. 

Ze względu na charakter działalności emitenta duży wpływ na jego działalność mogą mieć 

zmiany dotyczące praw autorskich, w szczególności na największym rynku, jakim są Stany 

Zjednoczone. 

Ryzyko związane z konkurencją  

Rynek gier elektronicznych jest rynkiem charakteryzującym się wysoką konkurencją oraz 

liczbą działających na nim podmiotów. Na rynku istniej wiele podmiotów, które posiadają 

większy potencjał produkcyjny i finansowy niż Spółka.  

Istnieje też ryzyko zmniejszenia przychodów poprzez nielegalną dystrybucję produktów 

kopiowanych. Niemniej jednak, znaczący udziałowiec i Prezes Zarządu jest osobą 

dysponującym ogromnym doświadczeniem i znajomością rynku gier, co pozwala na 

minimalizację ryzyka niepowodzenia. Ponadto bezpośrednia współpraca z inwestorami 

japońskimi pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej i wejście na rynek do tej pory nie 

eksplorowany przez podmioty krajowe. Kolejnymi atutami Spółki są prawa do użytkowania 

wizerunku Misia Uszatka w produkcji gier oraz posiadanie własnych innowacyjnych narzędzi 

technologicznych i graficznych. 

Ryzyko walutowe 

Główna sprzedaż Spółki jest i będzie realizowana do odbiorców poza granicami Polski. W 

związku z tym większość przychodów Spółki będzie denominowana w walutach innych niż 

polski złoty. Ponieważ koszty działalności Spółki w zdecydowanej większości są ponoszone w 

PLN, istnieje ryzyko negatywnego wpływu zmian kursów walutowych na wartość 

przychodów Spółki denominowanych w PLN.   

Spółka posiada niezbędne doświadczenie w stosowaniu instrumentów finansowych 

umożliwiających ograniczenie negatywnego wpływu niekorzystnych zmian kursów 

walutowych. Ze względu na specyfikę swojej działalności oraz etap rozwoju nie jest możliwe 

ich efektywne stosowanie. 
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INSTRUMENTY FINANSOWE 

Na obecnym etapie działalności Spółki nie powstała konieczność stosowania instrumentów 

finansowych w zakresie: 

- ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływu środków pieniężnych oraz 

utraty płynności finansowej i stosowania rachunkowości zabezpieczeń; 

- przyjętych celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami 

zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest 

rachunkowość zabezpieczeń. 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2011 
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OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 

 

Zarząd Forever Entertainment S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy sprawozdanie 

finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości 

obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 

majątkową i finansową Forever Entertainment S.A. i jej wynik finansowy oraz że 

sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Forever Entertainment 

S.A.,  w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu 

 

------------------------------------ 

 
 
 

Zarząd Spółki oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych 

dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Forever Entertainment S.A. za rok 

2011, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Ponadto oświadczamy, iż podmiot ten oraz 

biegli rewidenci dokonujący tego badania, spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i 

niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

 

Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu 

 

------------------------------------ 
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OPINIA I RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO 

BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA 

ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
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INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD 

DOBRYCH PRAKTYK 

Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni informuje, że zgodnie z 

oświadczeniem Zarządu Forever Entertainment S.A. w przedmiocie przestrzegania przez 

Spółkę „Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect” z dnia 14 lutego 2011 

roku, Spółka przestrzega wszystkich zasad zgodnie ze złożonym oświadczeniem za wyjątkiem 

zasady nr 11 – zorganizowano tylko jedno publiczne spotkanie z inwestorami, analitykami i 

mediami. Odstąpienie od tej zasady miało charakter incydentalny. W kolejnych latach Spółka 

będzie przestrzegać powyższej zasady. 

 

 

 

Prezes Zarządu  

Forever Entertainment S.A. 

 

Zbigniew Dębicki 

 

 

Gdynia, 21.05.2012 


