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Ujęcie przychodów ze sprzedaży zgodnie z MSSF 15 - durables
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Zgodnie z wymogami MSSF 15, przychody z trwałych dóbr wirtualnych powinny być ujmowane w
okresie, w którym płacący użytkownik zużywa durable w grze. Do 2019 roku Grupa nie analizowała
wykorzystania dóbr trwałych w czasie i nie ujmowała w sprawozdaniu finansowym szacunku kwoty
potencjalnego zobowiązania z tytułu ich udostępnienia w grze, ponieważ jej systemy informatyczne nie
gromadziły danych niezbędnych do przeprowadzenia wiarygodnej analizy wykorzystania dóbr trwałych
w czasie. Odroczenie przychodów związanych z dobrami trwałymi zostało wprowadzone po raz
pierwszy w sprawozdaniu za rok obrotowy 2020, wpływając na wyniki raportowane w IV kwartale
2020 r.

Płatność
Okres 1 Okres X

Okres 1 – użytkownik dokonuje zapłaty za dobro trwałe w grze (np. wędkę) - powstaje przepływ pieniężny. Przychodem za dany okres
jest wartość płatności podzielona przez X; pozostała wartość płatności jest księgowana jako przychód przyszłych okresów.

Okresy od 2 do X – w każdym okresie ta sama wartość (równa przychodom ujętym w okresie 1) jest przeklasyfikowana z pozycji 
bilansowej „Zobowiązania z tytułu umów z klientami” na przychody okresu bieżącego.

X – średnia liczba okresów, w których płacący gracze pozostają w grze



Wpływ rozpoznania przychodów przyszłych okresów na P&L - trwały

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Wpływ na wyniki 2020 
roku (mln PLN) Komentarz

Płatności N/A Brak wpływu na płatności

Przychody odroczone w czasie – durable -43,2

Przed IV kwartałem 2020 roku Spółka nie odraczała przychodów z tytułu dóbr trwałych. W 
związku z metodą dokonywania korekty zgodnie z MSSF 15, tj. bez korygowania wyników lat 

ubiegłych, Spółka szacuje, że przeprowadzenie analogicznej korekty w 2021 roku będzie 
miało istotnie mniejszy procentowy wpływ na jej przychody i zysk operacyjny niż w 2020 

roku.

Przychody -43,2 Przychody niższe od płatności o wartość przychodów przyszłych okresów

Koszty sprzedaży -13 Koszty prowizji pomniejszone o 30% przychodów przyszłych okresów

Prowizje -13 Koszty prowizji pomniejszone o 30% przychodów przyszłych okresów

EBIT -30,2 Zysk pomniejszony o wartość przychodów po odroczonych prowizjach

EBITDA -30,2 Zysk pomniejszony o wartość przychodów po odroczonych prowizjach
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Sposób ustalania skorygowanej EBITDA

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Wyniki 2020 (mln PLN) Komentarz

EBITDA MSSF X

Korekty:

Niegotówkowy wpływ programu motywacyjnego Y Koszt niegotówkowy ujęty w kosztach ogólnego zarządu (6 mln PLN kwartalnie 
od Q2 2020)

Rozliczenia międzyokresowe przychodów po prowizjach (niewykorzystana 
waluta wirtualna) Z Część płatności nieujęta w przychodach, pomniejszona o prowizje sklepowe (30%)

Rozliczenia międzyokresowe przychodów po prowizjach (niewykorzystane dobra 
trwałe) 30,2 Część płatności nieujęta w przychodach, pomniejszona o prowizje sklepowe (30%)

Skorygowana EBITDA =X+Y+Z+30,2
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Zastrzeżenia prawne

• Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez Ten Square Games S.A. („Spółka”) wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Spółki oraz 
analityków rynku i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, 
dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności 
dotyczących papierów wartościowych Spółki. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych i zdaniem Spółki wiarygodnych źródeł. Spółka nie może jednak 
zagwarantować ich prawdziwości ani zupełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej 
Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji w każdym wypadku mogą podlegać zmianom. 

• W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w Prezentacji za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane 
przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto, ani Spółka, ani osoby działające w imieniu Spółki nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek 
szkody, jakie mogą powstać, wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za 
szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. 

• Co do zasady, Spółka nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na 
wypadek zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki, chyba że 
obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 

• Prezentacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. W stwierdzeniach tych występują wyrazy takie jak „przewiduje”, „sądzi”, „zamierza”, „szacuje, „oczekuje”, albo inne wyrażenia 
o podobnym znaczeniu. Wszystkie stwierdzenia zawarte w Prezentacji, które odnoszą się do spraw nie stanowiących faktów historycznych, a w szczególności dotyczące sytuacji 
finansowej, strategii działalności, planów i celów kierownictwa dotyczących działalności w przyszłości (z uwzględnieniem planów rozwoju a także celów dotyczących produktów i 
usług Spółki), to stwierdzenia dotyczące przyszłości. Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością oraz innymi istotnymi 
czynnikami, w wyniku których faktyczne wyniki lub osiągnięcia Spółki mogą istotnie różnić się od przyszłych wyników lub osiągnięć przedstawionych w takich stwierdzeniach 
dotyczących przyszłości lub z nich wynikających. Stwierdzenia dotyczące przyszłości przedstawiane są na podstawie wielu założeń dotyczących aktualnych i przyszłych strategii 
biznesowych Spółki oraz otoczenia w jakim Spółka będzie funkcjonowała w przyszłości. Wspomniane stwierdzenia dotyczące przyszłości są aktualne wyłącznie na dzień Prezentacji. 
Spółka oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności w zakresie ani nie zobowiązuje się do rozpowszechniania jakichkolwiek aktualizacji lub zmian którychkolwiek ze 
stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w Prezentacji w celu odzwierciedlenia związanych z nimi oczekiwań lub jakiejkolwiek zmiany zdarzeń, warunków lub okoliczności, na 
podstawie których stwierdzenia takie zostały opracowane, chyba że prawo wymaga inaczej. Spółka zaznacza, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji 
przyszłych wyników, a faktyczna pozycja finansowa, strategia biznesowa, plany i cele kierownictwa dotyczące działalności w przyszłości mogą istotnie różnić się od 
przedstawionych lub zasugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości zawartych w Prezentacji. Ponadto, nawet jeżeli sytuacja finansowa, strategia biznesowa, plany i 
cele kierownictwa Spółki w zakresie przyszłej działalności są zgodne ze stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości zawartymi w Prezentacji, osiągnięte wyniki i rozwój mogą nie być 
odzwierciedlone w wynikach lub rozwoju w przyszłych okresach. Spółka nie podejmuje żadnego zobowiązania do zbadania ani potwierdzenia, ani do publicznego ogłoszenia 
jakichkolwiek zmian w zakresie stwierdzeń dotyczących przyszłości w celu odzwierciedlenia zdarzeń lub okoliczności, które wystąpiły po dacie Prezentacji. 

• Niniejsza Prezentacja podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jej rozpowszechnianie wymaga pisemnej 
zgody Spółki. 
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