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1. Pismo zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

Szanowni Państwo,

w imieniu Starward Industries zapraszamy do zapoznania się z
niniejszym raportem rocznym za rok 2021, zawierającym między
innymi: sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania
finansowego Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 oraz
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, w którym
przedstawiono najważniejsze wydarzenia związane z działalnością
Starward Industries w powyższym okresie. Opublikowane dane mają
na celu rzetelnie i jasno przedstawić informacje istotne dla oceny
sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz zaprezentować
dotychczasowe dokonania i perspektywy rozwoju naszego studia.

W minionym roku najważniejszymi wydarzeniami w obszarze
produkcyjnym były: osiągnięcie etapów Pre-Alpha oraz Alpha, oraz
rozpoczęcie prac nad wersją Beta gry The Invincible.

Osiągnięcie wersji Alpha, w której zaimplementowany został
kompletny (uproszczony) przebieg gry pozwoliło na szczegółową
ewaluację projektu i aktualizację planów kadrowych . Pozwoliło także
na sprawne uruchomienie prac nad wersją Beta. Pierwszy etap pracy
nad Betą został ukończony w marcu 2022 r., a rezultat tego etapu, w
formie grywalnej wersji gry, został udostępniony wydawcom,
konsultantom oraz wybranym mediom. Ta wersja gry spotkała się z
bardzo entuzjastycznym przyjęciem. Jednocześnie zebraliśmy bardzo
dużo uwag i sugestii, które w sporej części będziemy uwzględniać w
dalszej pracy nad wersją Beta gry.
Spółka przeprowadziła selekcję wydawców i w kolejnych krokach
zamierza sfinalizować rozmowy na temat kontraktu wydawniczego.
Współpraca z wybranym partnerem obejmować będzie obszar

testów jakościowych, lokalizacji gry, promocję oraz dystrybucję na
świecie w kilkuletnim okresie sprzedażowym oraz bezpośrednio
inwestycję w produkcję gry.
Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęliśmy również prace
koncepcyjne nad drugim tytułem.

W obszarze marketingowym przeszliśmy do kolejnego, środkowego
etapu kampanii promowania gry The Invincible. Na szczególną
uwagę zasługują dwa duże wydarzenia: październikowa publikacja
pierwszego zwiastuna filmowego gry oraz listopadowa obecność z
nowym materiałem na Golden Joystick Awards. Dzięki tym
działaniom zapewniliśmy (czasową) zwiększoną widoczność karty gry
na Steamie. We wrześniu uruchomiliśmy również pierwszą
internetową stronę produktową oraz promowaliśmy naszą grę na
stacjonarnym stoisku w ramach festiwalu Bomba Megabitowa, który
został zorganizowany na cześć Stanisława Lema, w setną rocznicę
jego urodzin.

W obszarze inwestorskim najważniejszym wydarzeniem 2021 roku
było zakończenie emisji prywatnej skierowanej do zagranicznego
inwestora instytucjonalnego. Fundusz zarządzany przez Acion
Partners objął całą emisję o wartości 2,7 mln zł. Wraz z pozyskaniem
dodatkowych środków, podjęliśmy decyzję o zmianie
harmonogramu produkcji gry The Invincible. Pierwotnie planowana
premiera miała odbyć się w drugiej połowie 2021 r., natomiast obecny
harmonogram przewiduje premierę gry w 2022 r. Zdecydowaliśmy o
zwiększeniu budżetu produkcyjnego w celu rozszerzenia zawartości
gry, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiej jakości
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produktu oraz zwiększeniu budżetu marketingowego w celu
dotarcia do szerszej grupy odbiorców, a także rozpoczęcie prac
koncepcyjnych nad kolejną grą studia.

Ubiegły rok to również okres dynamicznego rozwoju zespołu, do
którego dołączyło 17 osób. Zmiany nastąpiły również w składzie Rady
Nadzorczej Spółki. W marcu Katarzyna Pióro zrezygnowała z
pełnienia funkcji członka Rady, a w jej miejsce powołany został
Wojciech Weiss. Natomiast w czerwcu podczas WZA wybrany został
skład Rady nowej kadencji - 3 członków pozostało na nową kadencję,
członkostwo zakończyli Kamil Klinowski i Przemysław Marmul, a
powołane zostały dwie nowe osoby: Marta Adamska, ekspert w
obszarze business developmentu z doświadczeniem w branży gier

zdobytym m.in. w GOG.com oraz Michał Pietrzkiewicz, posiadacz
tytułu CFA, członek ACCA i polski biegły rewident.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w Sprawozdaniu
zarządu z działalności Spółki, załączonym do niniejszego raportu.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim Akcjonariuszom za okazane
zaufanie. Pragniemy zapewnić, iż zarówno zarząd Spółki, jak i cały
zespół produkcyjny nie ustają w pracy nad grą i nieprzerwanie dążą
do jak najwyższej jakości finalnego produktu.

Z wyrazami szacunku

Marek Markuszewski Daniel Betke Mariusz Antkiewicz Dawid Sękowski

Prezes zarządu Członek zarządu Członek zarządu Członek zarządu
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2. Wybrane dane finansowe

Rachunek zysków
i strat – wybrane dane 

01.01.2021 - 31.12.2021 01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2021 - 31.12.2021 01.01.2020 - 31.12.2020

PLN PLN EUR EUR

Przychody netto
ze sprzedaży i zrównane z nimi,
w tym:

2 130 039,09 1 405 416,82 465 328,04 314 115,78

Przychody netto
ze sprzedaży produktów

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

Zmiana stanu produktów 2 130 039,09 1 405 416,82 465 328,04 314 115,78

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 792 549,43 -1 187 895,97 -391 600,09 -265 499,08

Zysk (strata) brutto -1 809 302,35 -1 166 795,72 -395 259,93 -260 783,09

Zysk (strata) netto -1 998 906,35 -1 133 805,72 -436 680,80 -253 409,71
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Bilans – wybrane dane
 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

PLN PLN EUR EUR

Aktywa trwałe 209 747,55 158 136,81 45 603,24 34 267,32

Aktywa obrotowe 8 055 544,05 6 891 784,86 1 751 433,68 1 493 409,22

Zapasy 5 132 231,87 3 002 192,78 1 115 848,13 650 557,51

Należności krótkoterminowe 391 458,83 169 905,76 85 110,85 36 817,58

Inwestycje krótkoterminowe 2 463 765,62 3 687 957,39 535 671,09 799 158,66

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

68 087,73 31 728,93
14 803,61 6 875,47

AKTYWA RAZEM 8 265 291,60 7 049 921,67 1 797 036,92 1 527 676,53

Kapitał własny 7 283 062,13 6 566 453,48 1 583 480,92 1 422 911,82

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania razem

982 229,47 483 468,19
213 556,00 104 764,71

Rezerwy na zobowiązania 594 168,23 402 649,83 129 183,86 87 251,85

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Zobowiązania krótkoterminowe 388 061,24 80 818,36 84 372,14 17 512,86

Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00

PASYWA RAZEM 8 265 291,60 7 049 921,67 1 797 036,92 1 527 676,53
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Rachunek przepływów
pieniężnych – wybrane dane

 

01.01.2021 - 31.12.2021 01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2021 - 31.12.2021 01.01.2020 - 31.12.2020

PLN PLN EUR EUR

Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej

-3 796 554,82 -2 662 821,86 -829 394,83 -595 150,39

Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej

-143 151,95 -31 919,20 -31 272,95 -7 134,06

Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej

2 715 515,00 2 999 445,00 593 231,02 670 386,88

Przepływy pieniężne
netto razem

-1 224 191,77 304 703,94 -267 436,76 68 102,44

Bilansowa zmiana stanu
środków pieniężnych

-1 224 191,77 304 703,94 -267 436,76 68 102,44

Środki pieniężne na początek
okresu

3 687 957,39 3 383 253,45 805 670,65 756 169,47

Środki pieniężne na koniec
okresu

2 463 765,62 3 687 957,39 538 233,89 824 271,91

Podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na walutę euro według kursów średnich, ustalonych przez Narodowy Bank Polski
zgodnie z przedstawioną poniżej zasadą:

a) Bilans – według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:

−  na dzień 31 grudnia 2021 r. średni kurs wynosił 4,5994,

 − na dzień 31 grudnia 2020 r. średni kurs wynosił 4,6148.
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b) Rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych – według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów
EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:

− średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wynosiła 4,5775,

− średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wynosiła 4,4742.
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3. Opis organizacji grupy kapitałowej

W 2021 r. oraz na datę raportu Starward Industries odpowiednio nie tworzyła i nie tworzy
grupy kapitałowej w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości. Jak
również odpowiednio nie posiadała i nie posiada żadnych udziałów w jakichkolwiek
jednostkach zależnych.

4. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Starward
Industries S.A. za rok 2021

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Starward Industries S.A. za rok 2021, sporządzone
zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez firmę audytorską,
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

5. Sprawozdanie zarządu z działalności Starward Industries
S.A. w roku 2021

Sprawozdanie zarządu z działalności Starward Industries S.A. za rok obrotowy obejmujący
okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
raportu.

6. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania
finansowego Starward Industries S.A. za rok 2021

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Starward Industries S.A. za
rok 2021, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu.
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7. Oświadczenie zarządu ws. sposobu sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego
Starward Industries S.A. za rok 2021

W imieniu zarządu Starward Industries S.A. niniejszym oświadczamy, że wedle naszej 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.

Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Marek Markuszewski Daniel Betke Mariusz Antkiewicz Dawid Sękowski

Prezes zarządu Członek zarządu Członek zarządu Członek zarządu
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8. Oświadczenie zarządu ws. wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego
sprawozdania finansowego Starward Industries S.A. za rok 2021

W imieniu zarządu Starward Industries S.A. niniejszym oświadczamy, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego
sprawozdania finansowego spółki został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
Jednocześnie oświadczamy, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Marek Markuszewski Daniel Betke Mariusz Antkiewicz Dawid Sękowski

Prezes zarządu Członek zarządu Członek zarządu Członek zarządu

9. Informacja na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego
Informacje na temat stosowania przez Starward Industries S.A. zasad ładu korporacyjnego określonego w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na NewConnect”, stanowią załącznik nr 4 do niniejszego raportu.

Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Marek Markuszewski Daniel Betke Mariusz Antkiewicz Dawid Sękowski
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