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Vivid Games S.A. 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 

 

 

1. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z Członków Rady spełniają̨ kryteria 
uznania za Członków Niezależnych, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w 
kontekście jej różnorodności;  

a. Skład Rady Nadzorczej w 2021 r.: 
Imię i Nazwisko Funkcja Okres pełnienia funkcji 
Remigiusz Kościelny  Członek RN 28.01.2021 - 15.03.2021 

Remigiusz Kościelny  Przewodniczący RN 15.03.2021 - obecnie 

Marcin Duszyński  Przewodniczący RN 12.04.2017 - 15.03.2021 

Marcin Duszyński  Wiceprzewodniczący RN 15.03.2021 - obecnie 

Wojciech Humiński Członek RN 07.05.2020 - obecnie 

Tomasz Muchalski Członek RN 12.04.2017 - 23.07.2021 

Szymon Skiendzielewski Członek RN 26.08.2020 - 25.06.2021 

Paul Bragiel Członek RN 12.04.2017 - 28.01.2021  

Andrzej Chrzanowski Członek RN 30.06.2021 - obecnie  

Damian Jasica Członek RN 28.07.2021 - obecnie  

 
b. Skład Komitet Audytu w 2021 r.: 
Imię i Nazwisko Funkcja Okres pełnienia funkcji 
Marcin Duszyński  Przewodniczący KA 05.09.2017 - 27.07.2021 

Marcin Duszyński  Członek KA 28.07.2021 - obecnie 

Damian Jasica Przewodniczący KA 28.07.2021 - obecnie   

Remigiusz Kościelny  Członek KA 24.02.2021 - obecnie 

Szymon Skiendzielewski Członek KA 05.09.2017 - 25.06.2021 

Andrzej Chrzanowski Członek KA 30.06.2021 - 25.08.2021 

Wojciech Humiński Członek KA 07.05.2020 - 25.08.2021 

  
c. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy spełniali kryteria niezależności: 

● Damian Jasica 
● Marcin Duszyński 
● Szymon Skiendzielewski 
● Andrzej Chrzanowski 
● Wojciech Humiński 

 
d. Informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności: 

Spółka nie opracowała polityki różnorodności. 

2. Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów. 

W roku obrotowym 2021 doszło do licznych zmian w składzie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, 

w skład Rady Nadzorczej wszedł Remigiusz Kościelny, dotychczasowy Prezes Zarządu, co zapewnia 

Radzie Nadzorczej wiedzę z zakresu biznesu branży gier komputerowych, jak również dogłębną 
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znajomość funkcjonowania Spółki. Do Rady Nadzorczej został również powołany pan Damian Jasica 

specjalista z zakresu ładu korporacyjnego i finansów posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu 

rachunkowości oraz pan Andrzej Chrzanowski zajmujący się prawem korporacyjnym między innymi 

z sektora gier wideo. 

Rada Nadzorcza wprowadziła również szereg zmian do funkcjonowania, m.in. zwiększając 

częstotliwość spotkań - jednokrotnie dla Rady Nadzorczej oraz dwukrotnie każdego miesiąca dla 

Komitetu Audytu. Podjęto również zmiany umożliwiające w pełni zdalne i elektroniczne 

przeprowadzanie spotkań i pracy. Poza standardowymi czynnościami dotyczącymi oceny 

sprawozdań finansowych oraz wynikającymi z przepisów prawa Rada Nadzorcza postanowiła 

dokonać przeglądu wszystkich regulacji wewnętrznych Spółki oraz dokonać ich aktualizacji. Ponadto 

Komitet Audytu wdrożył wszystkie niezbędne mechanizmy które są konieczne do spełnienia 

założeń stanowiska KNF o funkcjonowaniu Komitetu Audytu z dnia 24.12.2019 r. Dokonano 

formalizacji wielu procesów oraz zasugerowano Zarządowi rozwiązania, które wpłynęły pozytywnie 

na poprawę sprawozdawczości Spółki oraz komunikację zewnętrzną. Po zamknięciu roku 

obrotowego 2021, Komitet Audytu wraz z Zarządem dokonał reorganizacji zasad funkcjonowania 

Audytu Wewnętrznego, a Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Pana Piotra Gamracy. 

3. Ocena sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli 
wewnętrznej, zarzadzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z 
informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;  

a. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki. Spółka na bieżąco reguluje swoje 

zobowiązania oraz terminowo spłaca raty obligacji serii A wynikające z zawartego układu. Na 

dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka spłaciła 6 z 12 rat układowych, z czego 5 

rat zostało spłaconych przedterminowo. Płynność Spółki jest na dobrym poziomie a poziom 

gotówki na rachunkach bankowych na ostatni dzień każdego z miesięcy w 2021 r. wynosił nie 

mniej niż 2,2 mln zł. Działania podjęte przez Zarząd odnośnie wsparcia sprzedaży polegające na 

reorganizacji działu User Acquisition zaczęły przynosić efekty w drugiej połowie roku. 

Zaobserwowany przez Radę Nadzorczą trend sprzedaży jest rosnący. Ponadto Spółka na bieżąco 

pracuje nad wprowadzaniem nowych tytułów gier oraz ulepsza dotychczasowe. 

b. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, 

Compliance oraz funkcję Audytu Wewnętrznego. Członkowie Rady Nadzorczej w trakcie 

posiedzeń spotykali się z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary zadając pytania co 

do funkcjonowania systemów, weryfikując funkcjonowanie procedur oraz udzielając sugestii co 

do poprawy mechanizmów kontrolnych. Odpowiedzi Zarządu na sugestie Rady Nadzorczej i 

Komitetu Audytu były merytoryczne, dzięki czemu Rada Nadzorcza brała aktywny udział w 

usprawnianiu powyższych procesów co pozwoliło Radzie Nadzorczej na pozytywną ocenę ich 

funkcjonowania. 
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c. Rada Nadzorcza Pozytywnie ocenia stosowanie przez Spółkę zasady ładu korporacyjnego oraz 

sposoby wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania. Rada Nadzorcza 

uzyskiwała od Zarządu wyjaśnienia co do stosowanych procedur oraz ich skuteczności. Rada 

Nadzorcza jest na bieżąco informowana przez Zarząd o publikowanych raportach bieżących i 

okresowych, oraz kilkakrotnie prowadziła z Zarządem rozmowy na temat zakresu niezbędnych 

informacji odnośnie stosowania zasad ładu korporacyjnego. Z inicjatywy Rady Nadzorczej w 

różnych dokumentach prawa wewnętrznego znalazły się zapisy które mają na celu spełnienie 

przez Spółkę coraz większej liczby zasad DPSN 2021.  

4. Ocena zasadności wydatków, ponoszonych przez Spółkę i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, 
instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych. 

Spółka nie poniosła wydatków w tym zakresie. 

5. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady 
Nadzorczej, w tym realizacji celów zawartych w tej polityce. 

Spółka w 2021 r. nie wdrożyła polityki różnorodności. 

 

 

 

 

Remigiusz Kościelny     Marcin Duszyński 
Przewodniczący Rady Nadzorczej   Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
 
 
 
 
 
Damian Jasica      Wojciech Humiński 
Przewodniczący Komitetu Audytu   Członek Rady Nadzorczej 
 
 
 
 
 
Andrzej Chrzanowski 
Członek Rady Nadzorczej 
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