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PISMO ZARZĄDU 

 

Szanowni Akcjonariusze 

 

Rok 2021 był bardzo ważnym etapem rozwoju spółki Kool2Play S.A. w szczególności 

z uwagi, że zakończyliśmy bardzo ważny etap produkcji Uraguna – gra jest gotowa do 

premiery w trybie wczesnego dostępu na PC. Ponadto wyprodukowaliśmy darmową 

wersję demo tej gry, która udostępniliśmy społeczności Steam. Nieco ponad trzy 

tygodnie po oddaniu w Wasze ręce tego raportu - 12 kwietnia - Uragun trafi do 

sprzedaży na platformie Steam we wczesnym dostępie tzw. Early Access. 

Pierwsze komentarze graczy na podstawie wersji demo pojawiające się internecie są 

bardzo pozytywne. Pozwala to sądzić, że przyjęta przez Zarząd strategia koncentracji 

na jakości gier jest słuszna. Jesteśmy przekonani, że w dobie zalewu treści, uwagę 

graczy możemy przykuć tylko wysoką jakością i skuteczną promocją naszych gier. 

 

Kierując się tą strategią Zarząd był zmuszony podjąć również trudne, ale racjonalne 

decyzje odnośnie kolejnych produkcji. Zmiany zostały podyktowane przede wszystkim 

pandemią, która zmieniła sposób, w jaki powstają gry. Po pierwsze większość 

mniejszych i średnich producentów gier w 2021 r. przeszła na tryb pracy zdalnej lub 

hybrydowej, co spowolniło development. Po drugie, w związku ze wzrostem 

wynagrodzenia najbardziej wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, 

wzrosły też same koszty produkcji gier. Zmieniły się również trendy w sposobie grania 

– dużą popularność zyskał tryb co-op multiplayer. W tej sytuacji Zarząd zdecydował 

się na zmianę gatunku gry, która będzie wydana po Uragun. W ramach prac 

rozwojowych nad następnymi produkcjami powstały łącznie 4 prototypy, w tym 3 co-

op multilplayer, z czego jeden został zatwierdzony do produkcji jako kolejna gra. Rok 

po premierze Uragun pojawi się gra pod kodową nazwa Project X: Friendship. Będzie 

ona nastawioną na kooperację grą (co-op multiplayer), w której gracze połączą siły, by 

przetrwać w ciągle zmieniającym się labiryncie. Ponadto Zarząd podjął decyzję o 
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zmianie daty premiery trzeciej gry, znanej pod kodową nazwą Project Y, na II kwartał 

2024 roku. 

 

Rok 2021 był równie ważny i bardzo udany dla spółki zależnej Kool Things Sp. z o.o. 

Przede wszystkim osiągnęła ona znacznie lepsze wyniki finansowe, podwajając 

przychody i zwielokrotniając zysk. Spółka zamknęła też pierwszy etap produkcji 

Buffmaker – autorskiego oprogramowania w modelu SaaS, służącego do analityki 

danych i automatyzacji marketingu. Buffmaker to duży krok w rozwoju firmy – wierzymy 

że dane, analityka i automatyzacja są przyszłością cyfrowego marketingu gier. 

Buffmaker jest na dzień publikacji niniejszego raportu powszechnie testowany przez 

zespół agencji Kool Things przy projektach realizowanych na rzecz największych 

klientów. Komercjalizacja tego oprogramowania pozwoli zwielokrotnić wyniki 

finansowe i przeskalować działalność agencji Kool Things na arenie międzynarodowej, 

w stosunkowo krótkim czasie.  

 

Jesteśmy przekonani, że zarówno dla Kool2Play S.A. jak i całej Grupy Kapitałowej 

nadchodzą czasy dynamicznego rozwoju i wzrostu. Pragniemy również poinformować, 

że zgodne z wcześniejszymi deklaracjami planujemy przenieść w możliwie krótkim 

czasie notowania Kool2Play S.A. na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych.   

W imieniu całego Zespołu i Zarządu serdecznie dziękujemy za Państwa wkład w rozwój 

firmy i zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią Raportu.  

 

Prezes Zarządu                       Członek Zarządu                        Członek Zarządu 

 

 

Marcin Marzęcki                     Michał Marzęcki                        Aleksander Pakulski 
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PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 

 

Firma Spółki: Kool2Play Spółka Akcyjna    

Siedziba Spółki: ul. Śmiała 31A, 01-523 Warszawa    

Strona www: www.kool2play.com    

Kapitał zakładowy: 150.581,50 zł   

KRS: 0000781892     

REGON: 146640835     

NIP: 1132864896     

 

SKŁAD ZARZĄDU: 

Marcin Marzęcki – Prezes Zarządu 

Michał Marzęcki – Członek Zarządu 

Aleksander Pakulski – Członek Zarządu  

  

SKŁAD RADY NADZORCZEJ:  

Magdalena Kramer – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Aleksandra Babicka – Członek Rady Nadzorczej 

Piotr Gałęzowski – Członek Rady Nadzorczej  

Grzegorz Piekart – Członek Rady Nadzorczej 

Artur Sawka – Członek Rady Nadzorczej 
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OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent tworzy Grupę Kapitałową w 

rozumieniu przepisów o rachunkowości. W skład Grupy Kapitałowej wchodzi: 

  

Kool Things spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Firma: Kool Things  

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Kraj siedziby: Polska  

Siedziba: Warszawa  

Adres: ul. Śmiała 31A, 01-523 Warszawa  

KRS: 0000903142 

REGON: 367033819  

NIP: 5252706966  

  

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów: Emitent posiada 98 proc. udziałów w spółce 

Kool Things sp. z o.o. 

 

Udział Emitenta w kapitale zakładowym Spółki: Emitent posiada 98 proc. głosów w 

spółce Kool Things sp. z o.o. 

 

Marcin Marzęcki, będący jednocześnie Prezesem Zarządu Emitenta, posiada 1 udział 

w Spółce zależnej, o wartości nominalnej 50 zł, stanowiący 1 % udziału w kapitale 

zakładowym i głosach Spółki zależnej. 

 

Aleksander Pakulski, będący jednocześnie Członkiem Zarządu Emitenta, posiada 1 

udział w Spółce zależnej, o wartości nominalnej 50 zł, stanowiący 1 % udziału w 

kapitale zakładowym i głosach Spółki zależnej. 
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Kool Things sp. z o.o. to agencja specjalizująca się w międzynarodowym marketingu 

gier oraz powiązanych technologii (software i sprzęt). Kool Things zrealizowała kilkaset 

różnego typu kampanii promocyjnych skierowanych do szeroko pojętego rynku gier.  

  

Kool Things sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi promocji gier o zasięgu 

globalnym, są to przede wszystkim:   

• kampanie promocyjne – kreowanie strategii, planowanie i egzekucja kampanii 
promocyjnych gier 

• PR – dystrybucja materiałów prasowych (informacje prasowe, kody review i 

preview),  

• influencer relations – kampanie promocyjne z udziałem youtuberów i streamerów,  

• tworzenie reklam i kampanii reklamowych – kreacje artystyczne reklam, planowanie 

i realizacja płatnych kampanii reklamowych w formie elektronicznej i papierowej,  

• social media – prowadzenie profili w social mediach, kampanie promocyjne m.in. 

na Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Reddit,  

• performance marketing – reklama w mediach elektronicznych, której celem jest 

nakłonienie potencjalnych klientów do wykonania oczekiwanych przez 

reklamodawcę, mierzalnych czynności. 

 

Emitent konsoliduje wyniki finansowe Emitenta z wynikiem spółki zależnej, tj. Kool 

Things sp. z o.o.  
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WYBRANE DANE FINANSOWE ZA ROK 2021 

 

Pozycja PLN EUR 
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

Aktywa razem 12 882 805,48    8 680 592,24    2 800 975,23    1 881 033,25    
Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 5 611 752,09    1 433 727,11    1 220 105,25    310 680,23    
Zobowiązania długoterminowe 0,00    0,00    0,00    0,00    
Zobowiązania krótkoterminowe 2 272 866,89    559 358,45    494 165,95    121 209,68    
Kapitał własny 7 076 719,92    6 985 244,69    1 538 618,06    1 513 661,41    
Kapitał zakładowy 150 581,50    143 660,00    32 739,38    31 130,28    

 

Pozycja 

PLN EUR 

01.01. - 
31.12.2021 

01.01. - 
31.12.2020 

01.01. - 
31.12.2021 

01.01. - 
31.12.2020 

Przychody ze sprzedaży 9 730 292,98    4 938 333,82    2 125 678,42    1 103 735,60    
Koszty działalności operacyjnej 9 653 117,59    5 041 751,64    2 108 818,70    1 126 849,86    
Zysk/(Strata) ze sprzedaży 77 175,39    -103 417,82    16 859,72    -23 114,26    
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej 154 988,50    -77 854,11    33 858,77    -17 400,68    
Zysk/(Strata) brutto 166 781,54    9 746,99    36 435,07    2 178,49    
Zysk/(Strata) netto -224 715,77    219 875,18    -49 091,38    49 142,90    
Przepływy środków pieniężnych z 
działalności operacyjnej -3 238 816,03    -2 187 024,25    -707 551,29    -488 807,89    
Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej -6 547,34    -118 373,40    -1 430,33    -26 456,89    
Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 555 643,02    4 252 812,22    121 385,70    950 519,02    
Przepływy pieniężne netto razem -2 689 720,35    1 947 414,57    -587 595,93    435 254,25    

Liczba akcji sztuki 
     1 505 

815,0     
     1 505 

815,0     
     1 505 

815,0          1 505 815,0     
Zysk/strata na akcję -0,15    0,15    -0,03    0,03    

 

Powyższe dane finansowe za lata 2021 i 2020 zostały przeliczone na EUR według 

następujących kursów: 

 

Dla danych bilansowych, kurs z końca roku 

odpowiednio na dzień: 

30.12. 2021 r. 4,5994 PLN za 1 EUR 

31.12. 2020 r. 4,6148 PLN za 1 EUR 

Dla danych z rachunku zysków i strat oraz 

przepływów pieniężnych średnioważony roczny:  

2021 rok 

2020 rok  

4,5775 PLN za 1 EUR 

4,4742 PLN za 1 EUR 
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ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2021 

 

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszego 

raportu.  
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GK KOOL2PLAY SA W ROKU 2021 

 

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Kool2Play S.A. stanowi załącznik do 

niniejszego raportu. 
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego stanowi załącznik do niniejszego raportu. 
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OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 

 
Oświadczenie dotyczące rzetelności sprawozdania finansowego 

Zarząd Grupy Kapitałowej Kool2Play S.A. oświadcza, że według najlepszej wiedzy, roczne 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały 

zgodnie z przepisami obowiązującymi Kool2Play S.A., oraz że odzwierciedlają w sposób 

prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej  Kool2Play 

S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej  

Kool2Play S.A. zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej Kool2Play S.A., w tym 

opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

Prezes Zarządu                       Członek Zarządu                        Członek Zarządu 

 

 

   Marcin Marzęcki                      Michał Marzęcki                        Aleksander Pakulski 

 

Oświadczenie dotyczące wyboru firmy audytorskiej 

Zarząd Grupy Kapitałowej Kool2Play S.A. oświadcza, że firma audytorska iAudit sp. z o.o. 

uprawniona do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

dokonująca badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Kool2Play S.A. na rok 2021 została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w 

tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Ponadto Zarząd 

Kool2Play S.A. oświadcza, że firma audytorska i członkowie zespołu dokonujący badania 

rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021 spełniają warunki do 

wyrażenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. 

 

Prezes Zarządu                       Członek Zarządu                        Członek Zarządu 

 

 

Marcin Marzęcki                     Michał Marzęcki                        Aleksander Pakulski 
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DANE KONTAKTOWE 

 

 

Kontakt dla akcjonariuszy 

      akcje@kool2play.com 

 

Relacje inwestorskie 

      s.borowska@strictminds.pl 

      +48 791 910 702 

 

Media biznesowe 

      a.potentas@strictminds.com 

      +48 530 035 335 

 

Materiały promocyjne do gier 

      media@kool2play.com 

      +48 518 016 339 

 

Pozostałe zapytania 

      contact@kool2play.com 

      +48 22 3790491 
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