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Vivid Games S.A. jest jednym z wiodących polskich deweloperów i wydawców gier na platformy mobilne. Od ponad dekady pracujemy nad
fantastycznymi tytułami, jak te z serii Real Boxing - najbardziej rozpoznawalnej marki wśród gier bokserskich na świecie. Za nasze osiągnięcia
otrzymaliśmy wiele wyróżnień m.in. dla „Najlepszego Producenta Niezależnego” i „Najlepszej Polskiej Gry Roku” kapituły Digital Dragons czy
prestiżowe wyróżnienie Apple „Editors’ Choice”.
Jesteśmy zespołem 85 pasjonatów, którym przyświeca misja tworzenia gier dających graczom masę rozrywki na niespotykanym dotąd
poziomie. By móc realizować ten cel podejmujemy ryzyko poszukiwania nowych nieznanych dotąd kierunków, stawiając sobie przy tym wysoko
poprzeczkę. Naszą wizją jest bycie światowej klasy studiem gier mobilnych z pokaźnym portfolio tytułów osiągających globalne sukcesy przy
założeniu niekorporacyjnych metod działania.
Pracujemy zdalnie z zespołem z całego świata, oddając pracownikom do dyspozycji także biura w Bydgoszczy oraz Warszawie. Vivid Games S.A.
jest spółką publiczną notowaną na GPW w Warszawie od 2012 roku.
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Jarosław Wojczakowski (Prezes Zarządu) - Z branżą związany od blisko 20 lat, najpierw jako programista i twórca na
Demoscenie, później założyciel i członek zarządu Vivid Games. Absolwent Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w
Bydgoszczy na kierunku telekomunikacja i multimedia. W Vivid Games od początku odpowiedzialny przede wszystkim za nadzór
i rozwój technologiczny. W 2021 roku został prezesem Vivid Games. Za cel stawia sobie skalowanie przychodów przedsiębiorstwa
oraz jakościowy rozwój portfolio obecnych i przyszłych gier, a także rozwój międzynarodowego zespołu. Charakter i doświadczenie
w zarządzaniu zapewniają mu efektywność w realizacji celów i skuteczność w działaniu.

2022-2025
Rozwój Spółki opiera się na trzech filarach działalności:
Rozwój tytułów z obecnego portfolio
Stworzenie nowej gry na bazie meta-gry Real Boxing 2
Publishing nowych tytułów w podziale na 2 linie portfolio:
symulatory walki i gry sportowe
gry casual oraz mid-core games

Realizacja celów strategicznych powinna przełożyć się na
następującą strukturę portfolio gier Spółki w 2025 roku:
Co najmniej 3 gry o miesięcznych przychodach >1M USD każda,
Co najmniej 3 gry o miesięcznych przychodach > 0,3M USD każda.
Szczegółowe cele strategiczne dostępne na stronie internetowej Spółki >

22,47%
Program wydawniczy skupia się na akwizycji jakościowych gier
mobilnych zewnętrznych producentów. Celem programu jest
dynamiczny rozwój portfolio grupy, dywersyfikacja produktów,
wzrost przychodów i zysku operacyjnego, a także zmniejszenie kosztu
pozyskania użytkowników. W ramach platformy wydawniczej
producenci gier uzyskują dostęp do know-how, autorskich
technologii, jak również skuteczną promocję i monetyzację.
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Przychody ze sprzedaży

2020

1H 2021

27 403,35

9 859,59

EBIDTA

7 389,34

1 563,80

Zysk operacyjny

2 993,41

-1 487,11

Zysk netto

2 094,41

-1 764,87

Suma bilansowa

43 454,29

36 901,28

Aktywa trwałe

32 133,45

30 253,91

Aktywa obrotowe, w tym:

11 320,84

6 647,37

7 991,27

3 008,24

Kapitał własny

21 480,16

19 714,80

Zobowiązania długoterminowe

12 788,29

10 261,98

Zobowiązania krótkoterminowe

9 185,84

6 924,50

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

6 310,88

221,68

środki pieniężne

Wstępne wyniki finansowe 2021
I - X 2021
18 920
- 1 960
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