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I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU 2020 

Na dzień sporządzania sprawozdania skład Rady Nadzorczej 3R Games S.A. wyglądał 
następująco: 

Imię i nazwisko  Funkcja  

Krzysztof Rąpała  
Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

Kamil Gaworecki  Członek Rady Nadzorczej  

Olaf Szymanowski  Członek Rady Nadzorczej  

Wojciech Paczka   Członek Rady Nadzorczej  

Włas Chorowiec  Członek Rady Nadzorczej  

 

W 2020 r. nastąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Z dniem 29 września 
2020 Pani Małgorzata Federowska złożyła rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady 
Nadzorczej, ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy, które miało miejsce  4 grudnia 2020 roku.  Z tym dniem został również 
powołany nowy Członek Rady Nadzorczej  Włas Chorowiec. 

II. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ 

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób. Skład ilościowy Rady Nadzorczej danej 
kadencji ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej są 
powoływani na kadencję wynoszącą pięć lat.  

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy 
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Rada działa na podstawie Kodeksu Spółek 
Handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Rady Nadzorczej 
oraz regulaminów pozostałych organów Spółki w zakresie uwzględniającym rolę, funkcję, 
działanie lub zaniechanie Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków, jak również na 
podstawie innych regulacji obowiązujących w Spółce. Członkiem Rady nie może być członek 
Zarządu Spółki, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w 
Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat ani inna osoba podlegająca bezpośrednio 
członkowi Zarządu lub likwidatorowi Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w 
miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Szczegółowy sposób 
zwoływania i odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.  



Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, 
należy:  

a) powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków 
zatrudnienia każdego członka Zarządu,   

b) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki,   

c) uchwalanie regulaminu Zarządu,   

d) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania 
wieczystego lub udziału w nieruchomości,   

e) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem na kwotę 
przewyższającą równowartość 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).   

Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody w wybranych sprawach 
dotyczących spółki zależnej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest 
obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. We 
wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej za wyjątkiem wyboru 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu 
oraz odwołania członków Zarządu, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym 
lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak 
samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady 
Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni 
o treści projektu uchwały. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety. W przypadku 
ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także określa 
sposób jego organizacji. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub ad hoc, 
działające jako kolegialne organy pomocnicze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Na dzień 
publikacji niniejszego oświadczenia w ramach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie zostały 
ustalone komitety. W związku z faktem, iż Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu 
członków, nie jest koniecznym powoływanie wyodrębnionego Komitetu Audytu. Walne 
Zgromadzenie postanowiło powierzyć kompetencje Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej 
Spółki. 

III. OCENA SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH  

Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności 3R Games S.A. za rok 2020  

Rada Nadzorcza zapoznała się oraz przeanalizowała sprawozdanie Zarządu z działalności 3R 
Games S.A. za 2020 rok. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania Zarządu 
z działalności 3R Games S.A. za 2020 rok, które w ocenie Rady Nadzorczej jest zgodne z 
księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, w tym w szczególności: 



- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 351) oraz § 70 i § 71 Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim;  

- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym 3R Games S.A. za 
rok 2020.  

Ocena Sprawozdania Finansowego 3R Games S.A. za rok 2020  

Rada Nadzorcza zapoznała się oraz przeanalizowała sprawozdanie finansowe 3R Games S.A. 
za 2020 rok oraz wynikami badania sprawozdania finansowego 3R Games S.A. 
przygotowanego przez MOORE Rewit Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Rada 
Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania finansowego 3R Games S.A. za 2020 
rok, które w ocenie Rady Nadzorczej jest zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem 
faktycznym. 

IV. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI  

W wyniku dokonanego połączenia Spółka 3R Games S.A. stała się częścią Grupy Playway, 
która jest jednym z największych na świecie wydawców gier na różne platformy. Unikalne 
kompetencje pozyskane w wyniku połączenia ze Spółką 3R Studio Mobile Sp. z o.o. obejmują 
przede wszystkim umiejętności w zakresie tworzenia unikatowych rozwiązań w segmencie 
VR (wirtualna rzeczywistość) oraz AR (rozszerzona rzeczywistość). Spółka planuje 
wydawanie istniejących oraz nowych tytułów gier w oparciu o technologie VR, w 
szczególności na urządzenia z rodziny Ocuclus (Oculus Quest i Oculus Quest 2) Oculus jest 
częścią koncernu Facebook i jest odpowiedzialny za sprzedaż urządzeń oraz prowadzenie 
platformy oculus.com, za pośrednictwem której dystrybuowane jest content (treści obejmujące 
gry i aplikacje dedykowane goglom Oculus). Oculus jest w tej chwili wiodąca sprzętowo 
platformą do gier VR z ponad 2 mln sprzedanych urządzeń. 

W ramach przyjętej strategii Spółka działa w oparciu o dwa modele: 

- portowanie istniejących tytułów na technologię VR - wprowadzanie na Oculus Store 
istniejących już tytułów z portfolio Grupy Playway, działających obecnie na inne platformy 
(PC, Playstation, Nintendo Swicht, X-box) 

- produkcja własnych tytułów tzw. - VR first - przygotowanie i opracowywanie własnych 
tytułów, których prawo przysługuje tylko 3R Games S.A. 

Głównym projektem nad którym aktualnie pracuje Spółka jest port gry Thief Simulator jednej 
z najlepiej sprzedających się gier w historii Grupy Playway. Produkt został zaaprobowany 
przez Oculusa i uwzględniony w kalendarzu wydawniczym na rok 2021. 



W ocenie Rady Nadzorczej płynność Spółki utrzymywana jest na bezpiecznym poziomie. Brak 
znaczących zobowiązań znacząco minimalizują ryzyko utraty płynności i inne ryzyka 
związane z zarzadzaniem zasobami finansowymi. Środki pieniężne 3R Games S.A. są 
wystarczające do sfinansowania kluczowych projektów Spółki. Bieżące inwestycje są 
prowadzone głównie w zakresie rozwijania obecnych marek i wprowadzania nowych. 

 

V. KONTROLA WEWNĘTRZNA I SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM 
DLA SPÓŁKI  

Za kształt i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz 
compliance  w Spółce odpowiedzialny jest Zarząd. Rada Nadzorcza monitoruje proces 
sprawozdawczości finansowej oraz skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania 
ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem, niezależność biegłego rewidenta i 
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.  

W ocenie Rady Nadzorczej, na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania nie istnieje 
potrzeba organizacyjnego wydzielenia w Spółce funkcji audytu wewnętrznego. System 
kontroli wewnętrznej oraz compliance działa prawidłowo a Zarząd właściwie identyfikuje 
ryzyka występujące w działalności Spółki  i skutecznie nimi zarządza. 

Spółka 3R Games S.A. aby zapewnić sprawny przepływ informacji pomiędzy funkcjonującymi 
w ramach struktury komórkami posługuje się odpowiednio dostosowanym do potrzeb 
systemem kontroli wewnętrznej, w zakresie prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości 
finansowej, które w sposób jasny i rzetelny obrazują sytuację majątkową Spółki 3R Games S.A., 
która posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości. 

Dokumentacja zawiera przede wszystkim metody określające wycenę aktywów i pasywów 
oraz ustalenie wyniku finansowego, reguluje także sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 
oraz określa system ochrony danych. Przyjęte zasady stosowane są w sposób ciągły 
pozwalający zapewnić porównywalność. 

Celem zabezpieczenia danych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, Spółka 
prowadzi księgi rachunkowe w systemie informatycznym, w ramach którego stosuje się 
funkcyjne ograniczenia dostępu, w tym dostęp hasłowy. 

Skuteczny system kontroli wewnętrznej regulują także przyjęte procedury określające 
poprawność sporządzania i publikacji okresowych raportów finansowych. Równorzędnie z 
nimi Spółka stosuje się do szeregu regulaminów, określających między innymi obieg 
informacji poufnych. 

W związku z przyjętymi regulacjami Członkowie Zarządu 3R Games S.A. zatwierdzają 
sporządzone raporty okresowe, uprzednio poddając je stosownej weryfikacji. Okresowe 



raporty budowane są w oparciu o rzetelnie zebrane dane oraz informacje przekazywane przez 
osoby zarządzające poszczególnymi komórkami organizacyjnymi. 

Dla właściwej kontroli i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania 
sprawozdań finansowych, Spółka przekazuje sporządzone roczne sprawozdania finansowe 
do badania przez biegłego rewidenta wybranego wcześniej uchwałą Rady Nadzorczej. 
Przeglądowi przez biegłego rewidenta poddawane są natomiast jednostkowe półroczne 
sprawozdania finansowe. 

VI. OCENA STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO  

Spółka i jej organy w roku 2020 podlegały zasadom ładu korporacyjnego, które zostały opisane 
w zbiorze przyjętym Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku, jako „Dobre Praktyki Spółek Notowanych 
na GPW 2016” i zostały opublikowane na stronie internetowej Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie i na stronie Spółki w zakładce „Relacje inwestorskie”. 

Od 1 lipca 2021 r. Spółka i jej organy podlegają zasadom ładu korporacyjnego, które zostały 
opisane w zbiorze przyjętym Uchwałą nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku, jako „Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na GPW 2021”. 

Spółka opublikowała oraz zamieściła na swojej stronie internetowej oświadczenie o 
stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek 
Notowanych na GPW 2021. 

Rada Nadzorcza ocenia, że 3R Games S.A. w sposób prawidłowy wypełnia obowiązki 
informacyjne dotyczące zasad stosowania ładu korporacyjnego wynikające z Regulaminu 
Giełdy oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych 
przez emitentów papierów wartościowych. 

VII. OCENA ZASADNOŚCI WYDATKÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI 
SPONSORINGOWEJ I CHARYTATYWNEJ  

Spółka nie ma określonej polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub 
innej  o zbliżonym charakterze. 3R GAMES S.A. nie prowadził w roku 2020 i latach 
wcześniejszych szerokiej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym 
charakterze. Kwoty przeznaczone na wsparcie różnych inicjatyw nie stanowią istotnej pozycji 
w wydatkach Spółki. 

VIII. OCENA WNIOSKU ZARZADU DOTYCZĄCEGO POKRYCIA STRATY  

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu o pokrycie straty netto za rok 2020 w 
kwocie 5.389.081,43 złotych w całości z kapitału zapasowego. 


