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PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 

Firma:  ECC GAMES S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby:  Polska 

Siedziba:  Waszawa 

Adres:  ul. Hanki Czaki 2 lok. 7, 01-588 Warszaw 

Tel.  +48 661 418 614 

Fax:   - 

Internet:  www.eccgames.com 

E-mail:  ir@eccgames.com 

KRS:  0000693352 

REGON:  147481416 

NIP:  5252599944 

 

Zarząd 

W skład Zarządu Emitenta wchodzi obecnie:  

Piotr Wątrucki - Prezes Zarządu 

Jakub Traczyk - Członek Zarządu 

 

Rada Nadzorcza 

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą obecnie: 

Mateusz Zawadzki - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Maciej Małysz - Członek Rady Nadzorczej 

Marek Wasilewski - Członek Rady Nadzorczej 

Jakub Trzebiński - Członek Rady Nadzorczej 

Szymon Okoń - Członek Rady Nadzorczej 
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List do Akcjonariuszy  

Warszawa, 21.03.2019 

        Szanowni Akcjonariusze, 

 

mamy przyjemność poinformować Państwa o rezultatach naszej pracy w ostatnim roku. W 2018 roku Spółka osiągnęła przychody 

netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 2 494 tys. zł, na co składały się przychody netto ze sprzedaży produktów oraz 

zmiana stanu produktów. Przychody netto ze sprzedaży produktów wyniosły 1 081 tys. zł, a zysk netto wzrósł w porównaniu do 

poprzedniego okresu o 130%. 

W dniu 5 lipca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECC Games S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 1 557 144 akcji serii H, w ramach której Spółka pozyskała 1 090 tys. zł na dalszy rozwój.  

12 lutego 2019 roku, akcje Spółki zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect. Kurs 

otwarcia pierwszego notowania wyniósł 2,85 zł, czyli wzrósł o ponad 300% w porównaniu do kursu odniesienia, który wynosił 0,70 zł. 

Głównym źródłem przychodów Spółki w ubiegłym roku była gra Car Mechanic Simulator 18, wydana na platformy Android i iOS, 

obecnie gra utrzymuje bardzo dobry poziom pobrań i przychodów. Do dnia dzisiejszego gra Car Mechanic Simulator 18 na 

platformach iOS i Android została pobrana ponad 13,5mln razy.  

15 lutego 2019 roku, a więc po raportowanym okresie, odbyła się premiera gry Car Mechanic Simulator 18 na platformie Nintendo 

Switch, w trakcie pierwszego weekendu sprzedaży gra pokryła wszystkie koszty produkcji i obecnie generuje zyski dla Spółki.  

Sukcesy gier z serii Car Mechanic Simulator pokazują jak istotne było podpisanie kolejnych umów związanych z tą marką dla naszej 

Spółki. W 2018 roku Spółka zawarła umowę na przygotowanie kolejnej wersji gry mobilnej Car Mechanic Simulator 19, a w marcu 

2019 roku, a więc po raportowanym okresie, Spółka zawarła z PlayWay S.A. umowę na przygotowanie i dystrybucję kolejnej części gry 

Car Mechanic Simulator na platformę Nintendo Switch (Car Mechanic Simulator 19). 

W kwietniu 2018 roku, Spółka zawarła z Ultimate Games S.A. umowę na przygotowanie gry mobilnej Ultimate Fishing Simulator 

2019.. W najbliższym czasie Spółka planuje rozpoczęcie fazy testów „soft-launch” aby zoptymalizować monetyzację tej produkcji.  

Prace projektowe w 2018 roku skupiały się głównie na grze DRIFT19. Obecnie zespół finalizuje prace nad tą produkcją i w najbliższych 

tygodniach planowane są tak zwane „BETA” testy gry w celu wychwycenia i poprawienia ewentualnych błędów.  

Zainteresowanie grą jest bardzo duże. DRIFT19 znajduje się w „TOP 100 Wishlists” w sklepie Steam, a społeczność na profilu 

„facebook'owym” gry przekroczyła 56 tyś osób. 

Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że prace zespołu włożone w przygotowanie gry DRIFT19, będą podstawą do produkcji 

kolejnych gier motoryzacyjnych, co znacząco skróci czas oraz zredukuje koszty kolejnych projektów. Po zakończeniu prac nad 

przygotowaniem gry DRIFT19, Spółka planuje rozpocząć prace nad dwoma kolejnymi tytułami z serii motor sportu. 

 

Liczymy, że obecny rok będzie dla Spółki przełomowy, czego sobie i Państwu życzymy. 

 

Z poważaniem, 

 

 

Piotr Wątrucki 

Prezes Zarządu 

 

 

Jakub Traczyk 

Członek Zarządu
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Wybrane dane finansowe za rok 2018 i 2017 

 

w tys. zł w tys. EUR 

okres 

od 01-01-2018 

do 31-12-2018 

okres 

od 01-01-2017 

do 31-12-2017 

okres 

od 01-01-2018 

do 31-12-2018 

okres 

od 01-01-2017 

do 31-12-2017 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 081 559 251 134 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 502 234 117 56 

Zysk (strata) brutto 496 215 115 52 

Zysk (strata) netto 496 215 115 52 

Aktywa / Pasywa razem 4 282 2 690 996 645 

Aktywa trwałe 112 82 26 20 

Aktywa obrotowe 4 171 2 608 970 625 

Kapitał własny 4 044 2 542 940 609 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 238 147 55 35 

 

Powyższe dane finansowe za lata 2018 i 2017 zostały przeliczone na EUR według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank 

Polski na dzień 31.12.2018 roku i 29.12.2017 roku i wynoszącego: 

 

31.12. 2018 r. 4.3000 PLN za 1 EUR 

29.12. 2017 r. 4.1709 PLN za 1 EUR 

 

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018  

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności ECC Games S.A. w roku 2018 

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku 2018 stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

 

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

 

Informacje na temat stosowania ładu korporacyego przez Emitenta 

Akcje Spółki ECC GAMES S.A. zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na podstawie uchwały nr 46/2019 Zarządu 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 stycznia 2019 rok. W związku z powyższym, Spółka rozpoczęła 

stosowanie zasad Ładu Korporacyjnego zgodnie z opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 2/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku.  
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Oświadczenia Zarządu 

 

Oświadczenie dotyczące rzetelności sprawozdania finansowego 

 

Zarząd ECC Games S.A. oświadcza, że według najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone 

zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi ECC Games S.A., oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 

majątkową i finansową ECC Games S.A. oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności ECC Games S.A. zawiera 

prawdziwy obraz sytuacji ECC Games S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

 

 

 

Piotr Wątrucki 

Prezes Zarządu 

Jakub Traczyk 

Członek Zarządu 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące wyboru firmy audytorskiej 

 

Zarząd ECC Games S.A. oświadcza, że firma audytorska uprawniona do badania rocznego sprawozdania finansowego, dokonująca 

badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ECC Games S.A. na rok 2018 została wybrana zgodnie z przepisami 

prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Ponadto Zarząd ECC Games S.A. oświadcza, że firma 

audytorska i członkowie zespołu dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2018 spełniają 

warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania 

zawodu i zasadami etyki zawodowej. 

 

 

 

 

Piotr Wątrucki 

Prezes Zarządu 

Jakub Traczyk 

Członek Zarządu 

 

 


