Warszawa, dnia 21.03.2022 r.

Opinia Rady Nadzorczej Cherrypick Games S.A. w sprawie stanowiska Zarządu do wyrażonej
przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się:
1) ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta Pana Jana Letkiewicza wpisanego do rejestru
biegłych rewidentów pod nr 9530, działającego w imieniu Grant Thornton Polska Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, firma
audytorska nr 4055 z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Cherrypick
Games S.A. („Spółka”), które zawiera sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021
roku zawiera zastrzeżenie o treści jak poniżej.
„W bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 roku ujęte zostały nakłady na prace
rozwojowe w postaci gier o wartości netto 13 108 tysięcy złotych, w tym 3 698 tysięcy złotych
sfinansowane dotacjami z NCBiR.
Jednocześnie Zarząd ujął w wyniku finansowym odpisy aktualizujące w kwocie 2 181 tysięcy
złotych w odniesieniu do prac rozwojowych dotyczących gier, co do których Zarząd przewiduje
brak środków finansowych na zakup graczy, a tym samym brak możliwości realizacji w przyszłości
przychodów.
Zarząd Spółki przedstawił plan dalszej realizacji projektów mający na celu zakończenie prac w
przypadku gier będących w toku realizacji oraz przewidywane terminy wydania tych gier, jak
również swoje szacunki w zakresie prognozowanych przychodów do uzyskania w okresie życia
gier.
Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy wystarczających i właściwych dowodów co do możliwości
sfinansowania projektów będących w toku realizacji, a tym samym niepewność co do zakończenia
projektów w zakładanych przez Zarząd terminach i wynikającą z tego niepewność co do realizacji
w przyszłości szacowanych przez Zarząd przychodów nie jesteśmy w stanie potwierdzić
kompletności odpisów aktualizujących wycenę prac rozwojowych zaprezentowanych w bilansie, a
co za tym idzie prawidłowości ich wyceny.
Sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy, zakończony 31 grudnia 2020 roku,
zbadaliśmy w roku ubiegłym. Wyraziliśmy o tym sprawozdaniu finansowym opinię z
zastrzeżeniem. Zastrzeżenie dotyczyło należności obarczonej ryzykiem związanym z sytuacją
finansową dłużnika, a tym samym niepewnością co do spłaty tej należności. W związku z
powyższym, naszym zdaniem, wycena tej należności powinna była uwzględniać powyższe ryzyka
a jej wartość bilansowa powinna była być istotnie niższa. Gdyby wycena bilansowa tej należności
uwzględniała jej pełną nieściągalność, wówczas strata netto wykazana w sprawozdaniu finansowym
za poprzedni rok obrotowy byłaby wyższa o kwotę 6,6 miliona złotych po uwzględnieniu
potencjalnego wpływu odroczonego podatku dochodowego.
Z uwagi na otwarcie w 2021 roku postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika, w którym wnosi on
o częściowe umorzenie długu oraz rozłożenie spłaty pozostałej części długu na okres siedmiu lat,
Zarząd Spółki, uznając spłatę powyższej należności za niepewną, ujął w wyniku finansowym za rok
obrotowy odpis aktualizujący całą należność w kwocie 8,4 miliona złotych.”
oraz

2) stanowiskiem Zarządu Cherrypick Games S.A. z dnia 21.03.2022 r. do wyrażonej przez firmę
audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem,

przychyla się do stanowiska Zarządu odnoszącego się do wyrażonej przez firmę audytorską opinii
rozumiejąc jednocześnie zastrzeżenia Audytora co do sytuacji ekonomicznej i prawnej Spółki.
W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje stanowisko Zarządu Spółki do
wyrażonej przez firmę audytorską opinii z zastrzeżeniem do jednostkowego sprawozdania finansowego
Cherrypick Games S.A. za rok 2021.

Artur Winiarski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

