Sprawozdanie Rady Nadzorczej
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 11.03.2016 r.
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A przygotowane na Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. odbywające się dnia 05.04.2016 r.

Działając na podstawie § 13 lit. o) Statutu VIVID GAMES S.A., Rada Nadzorcza VIVID GAMES S.A. z siedzibą w
Bydgoszczy ("Spółki") zapoznała się:̨


ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. w roku obrotowym 2015;



ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy
2015.

Przedstawione Radzie Nadzorczej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2015 roku obejmuje:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i
pasywów zamyka się ̨ sumą 39 571 654,49 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden
tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery 49/100) złotych;
3) sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
wykazujące zysk netto w kwocie 7 587 479,01 (słownie: siedem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy
czterysta siedemdziesiąt dziewięć 01/100) złotych;
4) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 17 229 419,90 (słownie: siedemnaście milionów dwieście
dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dziewiętnaście 90/100) złotych;
5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ̨ 8 635 770,24 (słownie: osiem milionów sześćset
trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt 24/100) złotych;
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Po zapoznaniu się ̨ z powyższymi dokumentami oraz „Opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. w Bydgoszczy za okres od dnia 1 stycznia 2015
roku do dnia 31 grudnia 2015 roku” Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie skonsolidowane sprawozdanie
finansowe za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy w roku obrotowym 2015.

Ponadto Rada Nadzorcza wnosi, by Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. zatwierdziło
sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2015 oraz Skonsolidowane
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015.

