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VIVID GAMES S.A. w restrukturyzacji
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Dane podstawowe
Cena bieżąca [PLN]
2,01
Zmiana YTD
62,36%
Wycena na 31.12.2020
1,95
max/min 52 tygodni
3,15/0,91
Kapitalizacja [mln PLN]
64,9
Free float [mln PLN]
35,7
Sektor
GRY
Kod GPW
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VVD PW
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Po wczorajszej sesji Vivid Games opublikował półroczne sprawozdanie finansowe za 1H 2020 r.
Pierwsze półrocze dla producentów gier było bardzo udane. Pandemia spowodowała, że gry stały się
dla wielu osób jedną z niewielu dostępnych rozrywek. Produkcje Vivid-u cieszyły się powodzeniem,
ponieważ Spółka prawie dwukrotnie zwiększyła przychody ze sprzedaży w stosunku do analogicznego
okresu roku poprzedniego. Jednak spośród dostępnych dla graczy 21 tytułów wydanych przez Spółkę,
przychody w dalszym ciągu opierają się głównie na serii Real Boxing (72%), której koszty marketingu
w postaci płatnego pozyskiwania użytkowników (UA) wzrosły prawie 25-krotnie ( z 28,38 tys. USD do
705,90 tys. USD). Pomimo czterokrotnego wzrostu kosztów działalności operacyjnej r/r, Spółka
odnotowała pozytywny wynik na poziomie EBITDA w wysokości 4,37 mln zł. oraz 1,89 mln zł. zysku
netto wobec 0,98 mln zł. straty rok wcześniej. Do wyniku Spółki pozytywnie kontrybuował również
wzrost kursów EUR oraz USD (ponad 150 tys. zł).
W pierwszym półroczu Vivid poprawił pozycję płynnościową, do czego przyczyniła się sprzedaż w
lipcu br. platformy do automatycznych testów Quasu. Ta transakcja wygenerowała zysk w wysokości
171 tys. zł oraz zapewniła wpływ gotówki w wysokości 1 mln zł. Na koniec okresu Spółka posiadała
5,24 mln zł. środków pieniężnych.
Podsumowanie. Opublikowane wyniki oceniamy neutralnie. Osiągnięte wyniki za 1H'20, zapowiadają
realizację celu na 2020 rok w postaci wyniku netto na poziomie 3 mln zł. Jednak mając na uwadze
wydane przez Sąd postanowienie dotyczące zatwierdzenia układu częściowego zaproponowanego
obligatariuszom niewykupionych obligacji serii A, Spółce może pozostawać niewiele środków na
tworzenie oraz promowanie nowych tytułów.
Dla przypomnienia Vivid będzie spłacał zadłużenie 10,5 mln zł w 12 równych kwartalnych ratach.
Sprzedaż praw do udanej produkcji VIVID-u, gry Pocket Mini Golf, która okazała się hitem
sprzedażowym na Nintendo Switch, jest pierwszym symptomem poszukiwania gotówki na spłatę
obligacji. Drugie półrocze 2020 już tak bardzo nie będzie sprzyjać spółkom z sektora gier, ponieważ
szanse na kolejny lockdown gospodarki są niewielkie.
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Wyniki skonsolidowane
VIVID GAMES

1H'20

1H'19

Zm. %

1H'20

Przychody ze sprzedaży

2020P DM BPS 2020P Zarządu

% realizacji Prognoz

16440,56

8335,95

97,2

16440,6

26181,8

Wynik brutto ze sprzedaży

2314,12

-600,78

-

2314,1

2867,3

81%

EBIT

2274,38

-351,4

-

2274,4
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60%

EBITDA

4373,99

2078,46

110,4
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Zysk netto dla akcjonariuszy

1886,55

-982,15

-

1886,55
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14,1%

-7,2%

-

14,1%
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-4,2%

-

13,8%
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Marża EBITDA

26,6%

24,9%

6,7

26,6%

32,5%

Marża netto

11,5%

-11,8%

-

11,5%

11,7%

0,06

-0,03

-

0,06

0,10

EPS

19036,2

63%

86%

51%
3052,4

62%

62%
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW:
CAPEX (ang. capital expenditures) – wydatki inwestycyjne na rozwój produktu lub wdrożenie systemu (w tym na wartości niematerialne i prawne)
w części, w której kapitał przeznaczony jest na podtrzymanie dotychczasowej zdolności przedsiębiorstwa do generowania przychodu.
DCF (ang. discounted cash flow) – zdyskontowane przepływy pieniężne; wszystkie przyszłe przepływy pieniężne są szacowane i dyskontowane w celu określenia ich
wartości bieżącej. Wartość używanej stopy dyskontowej odpowiada kosztowi kapitału i zawiera ocenę ryzyka dotyczącego przyszłych przepływów pieniężnych.
DFCFF – zdyskontowane wolne przepływy do firmy (Discounted FCFF).
EBIT (ang. earnings before deducting interest and taxes) – wynik operacyjny, czyli wynik przed odliczeniem podatków i odsetek.
EBITDA (ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych
zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (ang. amortization) oraz amortyzacji (deprecjacji)
rzeczowych aktywów trwałych (ang. depreciation); tu EBITDA = wynik operacyjny + deprecjacja rzeczowych aktywów trwałych + amortyzacja wartości
niematerialnych i prawnych.
EV (ang. Enterprise Value) – całkowita wartość przedsiębiorstwa; tu EV = bieżąca kapitalizacja giełdowa + dług netto.
EV/EBITDA - wskaźnik oblicza się dzieląc bieżącą wartość przedsiębiorstwa (EV) przez wartość EBITDA.
F2P (ang. Free-to-Play) – model dystrybucji gier, polegający na udostępnianiu za darmo i monetyzacji graczy za pomocą mikropłatności oraz za pomocą
wyświetlanych reklam w przestrzeni gier.
FCFF (ang. Free Cash Flow to Firm) – wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego i wierzycieli, które można zdefiniować jako przepływy powstałe
w wyniku prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności operacyjnej i inwestycyjnej, po uregulowaniu wszelkich oczekiwań finansowych dawców kapitału, czyli
wszystkich stron finansujących przedsiębiorstwo.
GaaS (ang. Games as a Service) – Zawansowany model monetyzacji gier F2P. Gry wydane na podstawie modelu GaaS zazwyczaj otrzymują długi lub nieokreślony
strumień nowych treści zarabianych w czasie, aby zachęcić graczy do kontynuowania płacenia za wsparcie gry. Często prowadzi to do tego, że gry działające w
modelu GaaS nazywane są „żywymi grami”, ponieważ stale się zmieniają wraz z tymi aktualizacjami.
GPW – Giełda Papierów Wartościowych.
IAP (ang. In-App Purchases) – metoda monetyzacji gier mobilnych za pomocą mikropłatności polegająca na sprzedaży dodatkowych funkcjonalności lub zawartości,
która inaczej dostępna jest dopiero po spełnieniu określonych warunków. Ważne jest tutaj zachowanie odpowiedniego sposobu, tak aby użytkownik dokonywał tych
czynności bez opuszczenia samej aplikacji mobilnej.
NOPLAT – wynik operacyjny netto pomniejszony o skorygowane podatki; tu NOPLAT = EBIT *(1 - stopa podatkowa).
P/BV (ang. price/book value) – wskaźnik oblicza się dzieląc bieżącą kapitalizację spółki giełdowej przez księgową wartość jej kapitału własnego (wartość księgową),
którą podaje bilans spółki.
P/E (ang. price earnings ratio) – wskaźnik akcji giełdowych. Oblicza się go dzieląc cenę rynkową jednej akcji przez zysk netto przypadający na jedną akcję.
PV TV – wartość bieżąca (ang. Present Value), czyli zdyskontowana na bieżący moment wartość rezydualna (TV).
RB – raport bieżący.
RN – rada nadzorcza.
TV (ang. Terminal Value) – wartość rezydualna; wartość przedsiębiorstwa po okresie prognozy; tu oszacowana za pomocą modelu Gordona.
UA (ang. User Acquisition) - płatne pozyskiwanie użytkowników
WACC (ang. weighted average cost of capital) – średni ważony koszt kapitału; wskaźnik finansowy, informujący o przeciętnym koszcie względnym kapitału
zaangażowanego w finansowanie przedsiębiorstwa.
WZO – Walne Zgromadzenie Obligatariuszy.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Zakończenie prac nad niniejszym opracowaniem nastąpiło: 01 października 2020 roku, 16:00
Dystrybucja niniejszego opracowania: 01 października 2020 roku, 16:10
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Niniejsze Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek indywidualnych
celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej, ani potrzeb czy żądań potencjalnych adresatów opracowania, lub jego zleceniodawców.
Opracowanie publikowane jest w ramach Pilotażowego Programu Wsparcia Analitycznego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartośc iowych S.A. w Warszawie
(„Zleceniodawca”). Dom Maklerski Banku BPS S.A. otrzyma od Zleceniodawcy wynagrodzenie z tytułu sporządzenia niniejszego opracowania w kwocie: maksymalnie 50 000
PLN netto rocznie przez okres dwóch lat. Zleceniodawca nie jest zainteresowany wynikiem badania inwestycyjnego.
Niniejsze opracowanie nie stanowi: (1) osobistej rekomendacji; bądź (2) porady inwestycyjnej, prawnej, lub innego typu; bądź (3) zachęty do działania, inwestowania czy
pozbywania się inwestycji w szczególny sposób; bądź (4) oceny lub zapewnienia opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe nim objęte.
Niniejsze opracowanie stanowi „badanie inwestycyjne” nie realizowane w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami w rozumieniu ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243, 2244, z 2019 r. poz. 730, 875).
Niniejsze opracowanie stanowi „publikację handlową” w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć
zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Opracowanie nie zostało przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych.
Opracowanie jest przeznaczone do rozpowszechniania wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i nie może być rozpowszechniane lub przekazywane, bezpośrednio ani
pośrednio, do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii, ani obszaru żadnej innej jurysdykcji, gdzie rozpowszechnianie takie stanowiłoby naruszenie
odpowiednich przepisów danej jurysdykcji lub wymagało zarejestrowania w tej jurysdykcji.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności, oraz na podstawie informacji dostępnych publicznie w dniu publikacji opracowania, lub pozyskanych ze
źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje kompletności, prawdziwości lub dokładności danych źródłowych. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowied zialności za
ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku takich decyzji inwestycyjnych. Opracowanie
nie może być traktowane jako zapewnienie lub gwarancja uniknięcia strat, lub osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów, w szczególności zysków lub innych
korzyści z transakcji realizowanych na jego podstawie, lub w związku z powstrzymaniem się od realizacji takich transakcji.
Prezentowane dane odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. oraz jego akcjonariusz lub pracownicy mogą posiadać akcje Emitenta, będące przedmiotem niniejszego opracowania.
W okresie 12 miesięcy poprzedzających wydanie opracowania Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie oferował w obrocie pierwotnym ani w pierwszej ofercie publicznej
instrumentów finansowych Emitenta, ani nie pełnił funkcji animatora dla nowo wyemitowanych instrumentów finansowych, których dotyczy opracowanie.
W okresie 12 miesięcy poprzedzających wydanie opracowania Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie dokonywał nabywania lub zbywania instrumentów finansowych Emitenta na
własny rachunek celem realizacji umów o subemisje inwestycyjną lub usługową.
Jest prawdopodobne, że w toku prowadzenia statutowej działalności Dom Maklerski Banku BPS S.A. złoży Emitentowi ofertę świadczenia usług w ramach posiadanego
zezwolenia, i że w wyniku złożenia takiej oferty, może dojść do zawarcia umów z Emitentem.
Według najlepszej wiedzy Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Emitent instrumentów finansowych objętych opracowaniem nie posiada akcji Domu Maklerskiego lub podmiotów
z nim powiązanych.
Szczegółowe informacje na temat wyceny lub metodyki i przyjętych założeń, modeli i znaczenia rekomendacji dostępne są pod adresem:
https://dmbps.pl/informacje/221/Materialy_Analityczne.
Opis faktycznych wewnętrznych rozwiązań organizacyjnych i administracyjnych oraz wszelkich barier informacyjnych ustanowionych w celu zapobiegania konflikto m interesów
dotyczącym rekomendacji oraz ich unikania znajduje się w Regulaminie zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. dostępnym
https://dmbps.pl/informacje/228/Regulamin_zarzadzania_konfliktami_interesow_w_Domu_Maklerskim_Banku_BPS_SA
Ogólny opis instrumentu finansowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe jest przedstawiony na Stronie internetowej. Informacje
te zostały sporządzone z należytą starannością, w szczególności w sposób rzetelny oraz zgodnie z najlepszą wiedzą DM BPS, to jednak mogą nie być wyczerpujące i w konkretnej
sytuacji, w jakiej znajduje się lub będzie znajdować się odbiorca, mogą zaistnieć lub zaktualizować się inne czynniki ryzyka, aniżeli te, które zostały wskazane w powyższej
informacji przez DM BPS. Odbiorca powinien mieć na uwadze, że inwestycje w poszczególne instrumenty finansowe mogą pociągnąć za sobą utratę części lub całości
zainwestowanych środków, a nawet wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez
pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest prawnie chronione zgodnie z Ustaw ą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. Prawa autorskie do opracowania przysługują Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20.
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