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Zarząd Spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka", "Emitent") informuje, 
iż w dniu 10 marca 2023 r. podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wartości 
produkowanych gier, który wiąże się z utratą wartości aktywów Emitenta.        
 
Odpis aktualizacyjny obejmuje w większości projekty z początkowego okresu istnienia Spółki (2017-
2019), dla których została podjęta decyzja o zakupie całego projektu bądź produkcji. W obecnej chwili 
okazuje się, że budżety były niewspółmierne do potencjalnych przychodów ze sprzedaży. Są to projekty 
takie jak „SpyHack” w kwocie 227 433,57 zł, „Infernal Radiation” w kwocie 92 271,40 zł, „Worst Day 
Ever” w kwocie 65 491,96 zł, „Toolboy” w kwocie 58 155,09 zł, a także mniejsze produkcje. Łączna 
wartość odpisu wyniosła 614 968,24 zł (słownie: sześćset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 
osiem złotych dwadzieścia cztery grosze). Odpis zostanie ujęty w jednostkowym sprawozdaniu 
finansowym Spółki za rok 2022 w pozycji "Pozostałe koszty operacyjne", a tym samym wpłynie na 
wysokość wykazanego wyniku finansowego oraz wartości zapasów. Odpis ten jest operacją księgową 
niemającą wpływu na przepływy finansowe ani na stan gotówki. Dokonanie ww. odpisów nie ma 
wpływu na bieżącą płynność finansową Spółki. 
 
Dokonanie odpisów motywowane jest transparentnością działań w stosunku do Akcjonariuszy Spółki. 
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ujawnienia ww. odpisów przedstawione zostaną, zgodnie 
z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości, w przygotowywanym raporcie rocznym, którego 
publikacja przypada na dzień 15 marca 2023 r.  
 
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny 
wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ 
na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu. 
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