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Bydgoszcz, dnia 15 maja 2014 roku 
 



Zarząd VIVID GAMES S.A. (dalej: Vivid Games SA; Emitent) niniejszym przekazuje Korektę 
raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku. Korekty dokonano w tabeli 3.2. w pozycjach 
Aktywa obrotowe, Należności krótkoterminowe Kapitał własny oraz Zobowiązania 
krótkoterminowe na dzień bilansowy 31.03.2013. Dla porównania zmiany zostały zaznaczone 
na żółto. 

 

ZMIANA 1 

 

JEST: pkt. 3.2. strona 6 raportu kwartalnego: 

 

3.2 Bilans 

Wybrane dane z Bilansu (w PLN) Stan na dzień: 

31.03.2013 31.03.2013 

Aktywa obrotowe 4.916.762,04 760.757,16 

Należności krótkoterminowe 1.476.459,37 548.768,43 

Kapitał własny 5.230.944,75 1.915.705,82 

Zobowiązania krótkoterminowe 536.824,99 112.428,36 

 

POWINNO BYĆ: pkt. 3.2. strona 6 raportu kwartalnego: 

 

3.2 Bilans 

Wybrane dane z Bilansu (w PLN) Stan na dzień: 

31.03.2013 31.03.2013 

Aktywa obrotowe 5.339.659 760.757,16 

Należności krótkoterminowe 1.477.174 548.768,43 

Kapitał własny 5.229.505 1.915.705,82 

Zobowiązania krótkoterminowe 536.815 112.428,36 

 

Korekta wprowadza prawidłowe dane finansowe zgodne z zapisami w księgach Emitenta. 
Dane podane w pierwotnym raporcie okresowym były wynikiem błędu pisarskiego 

 

 

 

 

 



 

ZMIANA 2 

 

JEST: pkt 4, akapit 4, str. 7 raportu kwartalnego: 

 

4. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe w I kwartale 2013 r. – 
komentarz Zarządu 

W analizowanym okresie wartość poszczególnych składników pasywów utrzymała się w I 
kwartale 2013 r. na poziomie porównywalnym do I kwartału 2012 r. Podobnie było na 
poziomie aktywów trwałych. Wartość aktywów obrotowych na dzień 31.03.2013 r. wzrosła 
w relacji do poprzedniego roku ponad dwukrotnie, tj. do poziomu 4,92 mln PLN  z 1,55 mln 
PLN na dzień 31.03.2012 r. Na zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych z poziomu ponad 
112 tys. PLN do prawie 537 tys. PLN w omawianym okresie mają wpływ m.in. zaliczki na 
poczet wykonanych usług dla odbiorców. 

POWINNO BYĆ: pkt 4 akapit 4, str. 7 raportu kwartalnego: 

 

4. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe w I kwartale 2013 r. – 
komentarz Zarządu 

W analizowanym okresie wartość poszczególnych składników pasywów utrzymała się w I 
kwartale 2013 r. na poziomie porównywalnym do I kwartału 2012 r. Podobnie było na 
poziomie aktywów trwałych. Wartość aktywów obrotowych na dzień 31.03.2013 r. wzrosła 
w relacji do poprzedniego roku ponad trzykrotnie, tj. do poziomu 5,34 mln PLN  z 1,55 mln 
PLN na dzień 31.03.2012 r. Na zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych z poziomu ponad 
112 tys. PLN do prawie 537 tys. PLN w omawianym okresie mają wpływ m.in. zaliczki na 
poczet wykonanych usług dla odbiorców. 

 

 

Zarząd Vivid Games S.A. informuje, że pozostałe informacje i dane finansowe przedstawione 
w raporcie kwartalnym za I kwartał 2013 r. i jego korekcie z dnia 14 sierpnia 2013 r. 
pozostają bez zmian. 

W Załączniku 2 do raportu EBI Emitent przekazuje pełną treść raportu okresowego za I 
kwartał 2013 roku po korekcie. 

 


