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Podstawa prawna:  

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 

 

Temat: 

Szacunkowe wybrane wyniki finansowe za 2022 rok obrotowy oraz IV kwartał 2022 r. 

 

Treść raportu: 

 
Zarząd UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości 
szacunkowe wybrane wyniki finansowe Spółki za 2022 rok obrotowy oraz IV kwartał 2022 r.  
 
Szacunkowe wyniki Emitenta za 2022 rok obrotowy prezentują się następująco:  
a) przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 2,931 mln zł, co w porównaniu do 4,253 mln zł za 2021 rok 
obrotowy wskazuje na spadek o 31% r/r; 
b) zysk z działalności operacyjnej: 332,9 tys. zł, co w porównaniu do zysku z działalności operacyjnej 1,121 mln zł 
za 2021 rok obrotowy wskazuje na spadek o 70% r/r;  
c) zysk netto: 302,6 tys. zł, co w porównaniu do zysku netto 1,035 mln zł za 2021 rok obrotowy wskazuje na 
spadek o 71% r/r.  
 
Szacunkowe wyniki Emitenta za IV kwartał 2022 roku prezentują się następująco:  
a) przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 640,9 tys. zł, co w porównaniu do 954,7 tys. zł za IV kw. 2021 
r. wskazuje na spadek o 33% r/r; 
b) zysk z działalności operacyjnej: 99,7 tys. zł, co w porównaniu do zysku z działalności operacyjnej 370,7 tys. zł 
za IV kw. 2021 r. wskazuje na spadek o 73% r/r;  
c) zysk netto: 117,4 tys.  zł, co w porównaniu do zysku netto 383,5 tys. zł za IV kw. 2021 r. wskazuje na spadek 
o 69% r/r.  
 
Zarząd Emitenta uznał powyższe szacunkowe wyniki wypracowane w 2022 roku oraz IV kw. 2022 r. za informację 
poufną z uwagi na ich istotną odmienność w stosunku do okresów porównawczych, co w szczególności widoczne 
jest w zakresie odnotowanego spadku zysku netto w ujęciu całorocznym. Prezentacja wyodrębnionych wyników 
za IV kw. 2022 r. oraz danych porównawczych za IV kw. 2021 r. ma na celu przekazanie możliwie kompletnej 
i precyzyjnej informacji odnośnie funkcjonowania Emitenta w 2022 roku obrotowym z zachowaniem kontekstu 
wpływu wyników IV kw. 2022 r., które dotychczas nie zostały przekazane wiadomości publicznej żadnymi 
kanałami.  
 
Spadek zysku netto w 2022 roku wynika z pojawienia się kosztów tworzenia wewnętrznego zespołu 
deweloperskiego oraz realizowania nowych, własnych projektów, co w szerszej perspektywie przełoży się na 
wzrost osiąganych przychodów w przyszłości. Aspektem mającym wpływ na spadek przychodów była mniejsza 
ilość istotnych premier w 2022 r., których Zarząd oczekuje w roku 2023 i latach następnych. 
 
ZASTRZEŻENIE: Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu 
okresowego UF Games S.A. za 2022 rok obrotowy nastąpi 21 marca 2023 r. 
 
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny jej wpływ na 
wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect.  
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