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Raport roczny Frozen Way Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. został przygotowany zgodnie z aktualnym 
stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie 
Obrotu na rynku NewConnect”. 

Kraków, dn. 21.03.2023 r.
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PISMO PRZEWODNIE ZARZĄDU SPÓŁKI 
 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 
 
w imieniu Frozen Way S.A. (dalej: Spółka, Emitent) mamy przyjemność przedstawić Państwu raport roczny 
podsumowujący najważniejsze działania podejmowane przez nasz zespół w 2022 r.  
 
08.04.2022 r. Spółka złożyła wniosek o wprowadzenie wszystkich akcji serii A, B i C do obrotu na rynku 
NewConnect. Od drugiej połowy maja 2022 r. Spółka przekazuje akcjonariuszom i inwestorom raporty 
bieżące za pośrednictwem systemu Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). Dokument 
informacyjny Spółki został opublikowany 10.11.2022 r., a 14.11.2022 r. Zarząd Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu 
obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C Spółki oraz przydzielił Spółce dostęp 
do systemu Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). 
 
12.05.2022 r. nastąpiła premiera gry „House Flipper – Pets DLC”. Przekroczyła ona oczekiwania Zarządu 
Spółki, zajmując 1. miejsce na Steam Global Bestsellers, osiągając po pierwszych 72 godzinach sprzedaż 
64,5 tys. sztuk brutto (po odjęciu zwrotów) przy powyżej 91% pozytywnych ocen i trafiając na listę 
najlepszych premier miesiąca maja na Steam. Gra została następnie wprowadzona do kolejnych sklepów, 
takich jak Enaza Games, Epic Games Store, Fanatical, GOG Galaxy, Green Man Gaming, Humble Bundle, 
Muve.pl oraz Voidu. W 2022 r. sprzedaż przekroczyła 277 tys. sztuk. W międzyczasie zespół wykonywał 
prace zmierzające do ulepszenia gry. 14.07.2022 r. gra otrzymała dużą aktualizację zawierającą nową 
mapę, zwierzęta, mechaniki oraz przedmioty. Była ona powiązana z pierwszą popremierową zniżką. Oba 
działania przyczyniły się do wzrostu zainteresowania tytułem oraz poprawy ocen gry, której kulminacja 
nastąpiła 17.08.2022 r., kiedy to gra miała wszystkie 29 ocen pozytywnych z ostatnich 30 dni. Prace nad 
portami konsolowymi gry na platformy Xbox One oraz PS4 osiągnęły zaawansowany etap, a 19.08.2022 r. 
Spółka podpisała umowę na port gry na konsolę Nintendo Switch z producentem ConsoleWay S.A. 
 
09.06.2022 r. odbyła się premiera gry „Builder Simulator”. Był to pierwszy etap współpracy z Live Motion 
Games S.A. z siedzibą w Warszawie. Spółka została współwydawcą gry i uczestniczyła w ostatnim etapie 
przedpremierowym, wspierając marketing gry, pomagając w testach oraz zgłaszając uwagi w kwestii 
możliwości ulepszenia gry. Sprzedaż gry po pierwszych 72 godzinach wyniosła 26,5 tys. sztuk brutto przy 
powyżej 82% pozytywnych ocen. Następnie Spółka przygotowała i realizowała w okresie popremierowym 
plan marketingowy gry oraz rozpoczęła prace mające na celu analizę pracochłonności wykonania portów 
konsolowych. Prace te zaowocowały podpisaniem w dniu 02.11.2022 r. umowy na portowanie gry przez 
ConsoleWay S.A. na platformy PS4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Kolejnym etapem współpracy było 
podpisanie 01.08.2022 r. umowy na produkcję nowej gry pt. „Millennials”. 
 
Na dzień 31.12.2022 r. Spółka zatrudniała 48 osób na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych 
wobec 32 osób na dzień 31.12.2021 r. W 2023 r. Spółka nie planuje tak istotnie rozszerzać zespołu, jak 
miało to miejsce w 2022 r. 
 
W 2023 r. Frozen Way S.A. zamierza przede wszystkim skupić się na wydaniu gry „House Flipper - Farm 
DLC” na PC i konsole poprzedniej generacji oraz produkcji i marketingu gry „Honeycomb”. 
 
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Spółki, na której pojawiają się na bieżąco informacje o jej 
sytuacji: https://frozenway.games/. 
 

Z poważaniem  
Zarząd Frozen Way S.A. 

https://frozenway.games/
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I. PODSTAWOWE INFORMACJE 

 

Spółka została zawiązana w dniu 7 czerwca 2017 roku pod firmą East Transfers Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie. W dniu 5 listopada 2020 roku nastąpiła zmiana firmy Spółki na: Frozen Way 
Spółka Akcyjna, siedziby Spółki na Kraków oraz przedmiotu prowadzonej działalności Spółki, który jest 
realizowany do dzisiaj. 
 
Według założeń przyjętego modelu biznesowego Emitent produkuje i wydaje gry oraz dodatki do gier 
z segmentu średniobudżetowego (koszt produkcji pojedynczego tytułu w tym segmencie wynosi od 
500 tys. do 3 500 tys. PLN), których okres produkcji wynosi od pół roku do dwóch lat. Kluczowymi 
zasobami Emitenta są zespoły osób tworzące poszczególne gry, tzw. zespoły deweloperskie. Zespoły 
tworzą specjaliści z zakresu: produkcji, game designu, programowania, level designu, grafiki 3D, grafiki 
2D, technical art, UX/UI, animacji, testowania gier, efektów specjalnych, dźwięków i muzyki oraz 
marketingu. 

 

 
Nazwa: Frozen Way Spółka Akcyjna  

 
Siedziba: Kraków (30-134), adres: ul. Stanisława Kunickiego 5/118 

 
Adres poczty elektronicznej: contact@frozenway.games 

 
Adres strony internetowej:  https://frozenway.games 

 
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS 

 
Numer KRS: 000691682 
NIP: 7010711516 
REGON: 368106905 

 
Kapitał zakładowy: 105 367,50 zł 

 
Przedmiot działalności: Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z) 

 
Zarząd: Mateusz Jeleń – Prezes Zarządu 

Patryk Czajka – Wiceprezes Zarządu 
Mateusz Furmanik – Członek Zarządu 

 
Rada Nadzorcza: Piotr Karbowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Paweł Danek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
Bartosz Graś – Sekretarz Rady Nadzorczej 
Mateusz Czerepak – Członek Rady Nadzorczej 
Bogusław Wacławik – Członek Rady Nadzorczej 
 

 
W dniu 25 sierpnia 2022 roku miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym 
nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Odwołani zostali Pan Jan Szpetulski-Łazarowicz, Pan 
Grzegorz Czarnecki oraz Pan Marek Parzyński. Powołani zostali natomiast Pan Paweł Danek, Pan Mateusz 
Czerepak i Pan Bogusław Wacławik. 
 

 

mailto:contact@frozenway.games
https://frozenway.games/
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II. WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYM W EUR) 

 
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych 
ze sprawozdania finansowego przeliczono z PLN na EUR według kursów średnich EUR/PLN 
ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą 
przeliczenia: 

 
Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu: 

• na dzień 31.12.2022 r. średni kurs wynosił 4,6899; 

• na dzień 31.12.2021 r. średni kurs wynosił 4,5994. 

Rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich 
w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na 
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 

• średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wyniosła 4,6883; 

• średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wyniosła 4,5775. 

Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w złotych przez kurs wymiany. 
 

 
 

 

 

 

Źródło: Narodowy Bank Polski. 

 

Wybrane pozycje bilansu Emitenta 

  

Wyszczególnienie 
Stan na dzień 
31.12.2022 r. 

Stan na dzień 
31.12.2021 r. 

Stan na dzień 
31.12.2022 r. 

Stan na dzień 
31.12.2021 r. 

 PLN PLN EUR EUR 

Kapitał własny 9 908 446,48 3 077 450,24 2 112 720,20 669 098,20 

Należności  
długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności  
krótkoterminowe 

1 549 099,52 257 972,15 330 305,45 56 088,22 

Środki pieniężna 
i inne  

aktywa pieniężne 
4 570 134,55 1 788 796,00 974 463,11 388 919,42 

Zobowiązania  
długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania  
krótkoterminowe 

419 263,48 269 329,41 89 397,10 58 557,51 

Źródło: Emitent. 
  

Wyszczególnienie 
Średni kurs EUR/PLN na dzień 

bilansowy (31 grudnia) 

Średnia arytmetyczna kursów 
średnich EUR/PLN z ostatniego 
dnia miesiąca roku obrotowego 

2022 4,6899 4,6883 

2021 4,5994 4,5775 
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Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta 

 

Wyszczególnienie 
Za okres 

od 01.01.2022 r. 
do 31.12.2022 r. 

Za okres 
od 01.01.2021 r. 
do 31.12.2021 r. 

Za okres 
od 01.01.2022 r. 
do 31.12.2022 r. 

Za okres 
od 01.01.2021 r. 
do 31.12.2021 r. 

 PLN PLN EUR EUR 

Przychody netto ze 
sprzedaży 

i zrównane z nimi 
12 158 671,60 1 993 287,30 2 593 407,33 435 453,26 

Amortyzacja 137 420,16 59 844,50 29 311,30 13 073,62 

Zysk (strata) 
ze sprzedaży 

6 922 460,67 186 577,39 1 476 539,61 40 759,67 

Zysk (strata) 
z działalności 
operacyjnej 

6 907 371,20 155 490,93 1 473 321,08 33 968,53 

Zysk (strata) brutto 7 323 230,24 172 780,32 1 562 022,53 37 745,56 

Zysk (strata) netto 6 830 996,24 152 933,32 1 457 030,53 33 409,79 

Źródło: Emitent. 

 

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta 

 

Wyszczególnienie 
Za okres 

od 01.01.2022 r. 
do 31.12.2022 r. 

Za okres 
od 01.01.2021 r. 
do 31.12.2021 r. 

Za okres 
od 01.01.2022 r. 
do 31.12.2022 r. 

Za okres 
od 01.01.2021 r. 
do 31.12.2021 r. 

 PLN PLN EUR EUR 

Przepływy pieniężne  
z działalności  
operacyjnej 

3 352 323,87 -755 680,28 715 040,39 -165 085,81 

Przepływy pieniężne  
z działalności  
inwestycyjnej 

-570 840,31 -332 533,97 -121 758,49 -72 645,32 

Przepływy pieniężne  
z działalności  
finansowej 

-145,01 2 632 864,43 -30,93 575 175,19 

Przepływy pieniężne  
netto razem 

2 781 338,55 1 544 650,18 593 250,98 337 444,06 

Źródło: Emitent. 
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III. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU FROZEN WAY SPÓŁKA AKCYJNA 
 

Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego 

 

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe 
i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami 
rachunkowości, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 
majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie 
z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych 
zagrożeń i ryzyk. 

 
 
 
 
 
 

-------------------------------                         -------------------------------                        ------------------------------- 
       Prezes Zarządu             Wiceprezes Zarządu       Członek Zarządu 

 

 

Oświadczenie Zarządu Spółki w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do badania 
sprawozdania finansowego 

 
Niniejszym oświadczamy, iż wybór firmy audytorskiej, przeprowadzającej badanie rocznego 
sprawozdania finansowego, dokonany został zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru 
i procedury wyboru firmy audytorskiej. W dniu 9 listopada 2021 r., działając na podstawie § 14 
ust. 20 pkt 5 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 3 w sprawie wyboru 
General Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (adres ul. 
Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000398510 (dalej: General Audyt sp. z o.o.) m.in. do 
badania sprawozdań finansowych Spółki lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2021 roku oraz 
31 grudnia 2022 roku. 
 
Firma audytorska General Audyt sp. z o.o. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie 
spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania 
rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami 
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. 
 

 
 
 
 
-------------------------------                         -------------------------------                        ------------------------------- 

       Prezes Zarządu             Wiceprezes Zarządu       Członek Zarządu 
 

 
Wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy 

 
Spółka, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, nie zidentyfikowała czynników 
ryzyka, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na działalność operacyjną Emitenta, 
a także wyniki finansowe oraz sytuację materialną Spółki. Emitent nie jest stroną umów 
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z podmiotami biorącymi udział w niniejszym konflikcie zbrojnym, a sprzedaż produktów Spółki 
na terytoriach Rosji i Ukrainy stanowi niewielki odsetek w całości przychodów Emitenta. 
Spółka zatrudnia kilka osób pochodzących z Ukrainy, którym zapewniła niezbędne wsparcie 
w momencie wybuchu konfliktu. Emitent na bieżąco monitoruje potencjalny wpływ sytuacji 
polityczno-gospodarczej na Ukrainie na działalność Spółki w perspektywie kolejnych okresów. 

 
IV. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

 
Poniżej zostały przedstawione informacje na temat stosowania przez Spółkę w 2022 r. zasad 
ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy 
z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki spółek notowanych na NewConnect”, 
zmienionych Uchwałą nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. z dnia 31 marca 2010 r. W przypadku zasad, które nie były w 2022 r. stosowane przez 
Emitenta, wskazano również okoliczności i przyczyny takiego postępowania. 
 

ZASADA POLITYKI INFORMACYJNEJ OKREŚLONA W DOKUMENCIE „DOBRE 
PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT” 

STOSOWANIE DANEJ PRAKTYKI 
W POLITYCE INFORMACYJNEJ 

EMITENTA 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno 
z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz 
najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz 
szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym 
stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami 
i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji 
internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia 
z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na 
stronie internetowej. 

TAK,  
z wyłączeniem transmisji, rejestracji 

i upubliczniania obrad walnego 
zgromadzenia na stronie internetowej. 
Koszty związane z obsługą transmisji 

oraz rejestracji przebiegu obrad 
walnego zgromadzenia są zbyt 

wysokie, a dodatkowo nie jest to 
uzasadnione z punktu widzenia 

potencjalnych korzyści. 

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny 
sytuacji i perspektyw Spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 

TAK 

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: TAK 

3.1. Podstawowe informacje o Spółce i jej działalności (strona startowa); TAK 

3.2. Opis działalności Emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Emitent 
uzyskuje najwięcej przychodów; 

TAK 

3.3. Opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na 
tym rynku; 

TAK 

3.4. Życiorysy zawodowe członków organów Spółki; TAK 

3.5. Powzięte przez Zarząd, na podstawie oświadczenia Członka Rady Nadzorczej, 
informacje o powiązaniach Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem 
dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki; 

TAK 

3.6. Dokumenty korporacyjne Spółki; TAK 

3.7. Zarys planów strategicznych Spółki; TAK 

3.8. Opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy wraz 
z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy 
Emitent takie publikuje); 
 

TAK,  
przy czym aktualnie Spółka nie 
zamierza sporządzać prognoz 

finansowych. W przypadku gdyby 
Spółka zdecydowała się sporządzić 
i opublikować prognozy finansowe, 

opinia publiczna zostanie 
poinformowana przez Spółkę zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

3.9. Strukturę akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz 
akcji znajdujących się w wolnym obrocie; 

TAK 
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3.10. Dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w Spółce za relacje 
inwestorskie oraz kontakty z mediami; 

TAK 

3.12. Opublikowane raporty bieżące i okresowe; TAK 

3.13. Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat 
walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji 
prasowych; 

TAK 

3.14. Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, 
oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie 
akcjonariusza; 

TAK 

3.16. Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane 
przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane 
pytania; 
 

TAK 

3.17. Informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany 
terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem; 

TAK 

3.18. Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach 
zarządzenia przerwy; 

TAK 

3.19. Informacje na temat podmiotu, z którym Spółka podpisała umowę 
o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony 
internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy; 

TAK 

3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję Animatora Akcji Emitenta; TAK 

3.21. Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) Spółki, opublikowany w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy. 

TAK 

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru Emitenta, 
w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być 
zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym 
następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta. 

TAK 

5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną 
korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji 
inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 

NIE,  
Spółka prowadzi własną stronę 

internetową z wydzieloną sekcją relacji 
inwestorskich. W opinii Spółki takie 

rozwiązanie pozwala w lepszym 
stopniu realizować komunikację 
z inwestorami indywidualnymi ze 
względu na większe możliwości 
indywidualizacji zamieszczonych 
informacji. Nadto zaznacza się, iż 

oficjalne komunikaty giełdowe 
przekazywane przez Spółkę są 

transmitowane do informacyjnych 
serwisów giełdowych za 

pośrednictwem oficjalnych agencji 
informacyjnych. 

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami 
Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania 
swoich obowiązków wobec Emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę 
odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. 

TAK 

7. W przypadku, gdy w Spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie Emitenta ma istotne 
znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, 
Emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę. 

TAK 

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich 
dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego 
Doradcy. 

TAK 

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: TAK 
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9.1. Informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich Członków 
Zarządu i Rady Nadzorczej; 

TAK 

9.2. Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego 
od Emitenta z tytułu świadczenia wobec Emitenta usług w każdym zakresie. 

NIE,  

ze względu na konieczność 
zachowania tajemnicy handlowej 

i poufności zawartej umowy, Emitent 
nie będzie stosował tej praktyki 

w sposób ciągły. 

10. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach 
walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej 
odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. 

TAK 

11. Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, 
powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami 
i mediami. 

NIE,  

z uwagi na fakt, iż koszty związane ze 
spotkaniami są niewspółmierne do 
potencjalnych korzyści niniejszego 

działania, Spółka nie zamierza w 
najbliższym czasie wprowadzić zasady 

organizowania publicznych spotkań 
i nie będzie stosowała przedmiotowej 

Dobrej Praktyki. 

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna 
precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do 
tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru w terminie 
umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. 

TAK 

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego 
odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia 
korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych 
zdarzeń korporacyjnych. 

TAK 

13a. W przypadku otrzymania przez Zarząd Emitenta od akcjonariusza 
posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę 
ogółu głosów w Spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Ksh, Zarząd Emitenta niezwłocznie 
dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją 
i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w 
przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Ksh. 

TAK 

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być 
tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, 
a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu 
pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

TAK 

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może 
zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem 
ustalenia prawa do dywidendy. 

TAK 

16. Emitent publikuje raporty miesięczne w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. 
Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: informacje na temat wystąpienia 
tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą 
mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych 
Emitenta, zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym raportem, informacje na temat realizacji celów 
emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym 
raportem, kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce 
w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia 
interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, 
planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub 
analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 

NIE,  

sporządzanie i publikowanie raportów 
miesięcznych na aktualnym etapie 

rozwoju Spółki wiązałoby się 
z poświęcaniem zasobów w ilości 

niewspółmiernej do korzyści 
wynikających z publikowania raportów 

miesięcznych. W związku 
z powyższym, w interesie wszystkich 
akcjonariuszy Spółka nie stosuje się 

do tej zasady. 

16a. W przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązku informacyjnego, 
określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu ASO, Emitent powinien niezwłocznie 
opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku 
NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

TAK 

Źródło: Emitent. 
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V. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM 
INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI 

 

Niniejszy raport roczny został sporządzony zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do 
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane 
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 
 
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są 
zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 120, 195, ze 
zm.), zwaną dalej Ustawą o rachunkowości. Zostały one zaprezentowane w tabeli poniżej. 
 

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 

(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 

finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. 

W zakresie 

ewidencji środków 

trwałych 

Środki trwałe w ciągu roku wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem 
dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Środki trwałe amortyzuje się metodą 
liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu środków trwałych do 
używania przy zastosowaniu okresu ekonomicznej użyteczności. Amortyzacja 
niskocennych środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 3 500,00 zł 
dokonywana jest jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe 
o niewielkiej wartości mogą być odnoszone w koszty Spółki bezpośrednio po 
oddaniu ich do używania. W przypadku zmiany technologii, wycofania z używania 
lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości, dokonuje się w ciężar 
pozostałych kosztów operacyjnych - odpisów aktualizujących wartość środka 
trwałego. 

W zakresie 

ewidencji wartości 

niematerialnych 

i prawnych 

Wartości niematerialne i prawne podlegają umarzaniu i amortyzowaniu metodą 
liniową przy zastosowaniu okresu ekonomicznej użyteczności. Wartości 
niematerialne i prawne o wartości mniejszej niż 3 500,00 zł są umarzane 
jednorazowo w miesiącu nabycia lub rozpoczęcia pobierania korzyści 
z wykorzystywania tych praw. W innych kwestiach dotyczących wyceny, o ile to 
możliwe Spółka stosuje zasady określone dla środków trwałych. 

W zakresie 

ewidencji inwestycji 

Wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości zaliczane do inwestycji 
w ciągu roku oraz na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia 
z uwzględnieniem dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Pozostałe inwestycje 
długoterminowe wyceniane są według ceny rynkowej, inwestycje krótkoterminowe 
według ceny rynkowej lub wartości godziwej. Krajowe środki pieniężne i kredyty 
bankowe wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki 
pieniężne i kredyty w walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych 
w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według kursu zakupu lub 
sprzedaży ustalonego dla danej waluty przez bank dewizowy, z którego usług 
Spółka korzystała. Znajdujące się w kasie środki pieniężne są uzgadniane 
w drodze spisu z natury na ostatni dzień każdego roku obrotowego, natomiast 
zgromadzone na rachunkach bankowych w drodze uzyskania od banków 
potwierdzenia ich stanu. Ewentualne różnice są wyjaśniane i rozliczane w księgach 
roku, za który sporządza się bilans. W 2020 roku zmieniono politykę wyceny 
udziałów i akcji z ceny nabycia na wartość godziwą. 

W zakresie wyceny 

produkcji w toku 

Stan produkcji w toku wyceniany jest wg kosztu jej wytworzenia uwzględniając art. 
28 ust. 3 Ustawy o rachunkowości, czyli koszt wytworzenia produktu obejmuje 
koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz 
uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. 
Produkcja w toku wyceniana jest na podstawie wartości poniesionych kosztów 
wydzielonego produktu. 

W zakresie 

ewidencji 

należności 

i zobowiązań 

Należności i zobowiązania wyceniane są w ciągu roku obrotowego w wartości 
nominalnej. Nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego zobowiązania podlegają 
powiększeniu o naliczone i niezapłacone odsetki. Należności są wyceniane 
zgodnie z zasadą ostrożności z uwzględnieniem odpisów aktualizujących 
dotyczących należności wątpliwych. 



  

strona 12 
 

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY FROZEN WAY S.A. ZA 2022 R. 

W zakresie 

rozliczeń 

międzyokresowych 

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, kiedy dotyczą 
one przyszłych okresów sprawozdawczych (art. 39 ust. 3 Ustawy 
o rachunkowości). Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują te 
wydatki, które zostały już przez Spółkę poniesione, ale są uznane za koszt 
w przyszłym okresie rozliczeniowym, ponieważ dopiero wtedy Jednostka uzyska 
z nich korzyści ekonomiczne. 

W zakresie 

ewidencji towarów 

i materiałów 

Materiały o niewielkim znaczeniu z punktu widzenia kosztów działalności, jak też 
wymagań kontroli, nabywane w drobnych ilościach, np. do celów gospodarczych 
i biurowych, są przekazywane po zakupie bezpośrednio do zużycia i odpisywane 
w koszty bezpośrednio. Ewidencję rzeczowych składników majątku obrotowego 
prowadzi się w postaci ewidencji wartościowej w księgach rachunkowych Spółki 
oraz ewidencji ilościowo- wartościowej w magazynie oraz są one objęte 
inwentaryzacją najpóźniej na koniec roku obrotowego. Przychody są wyceniane na 
podstawie dokumentów zakupu. Zapasy towarów i materiałów wycenia się zgodnie 
z art. 34 ust 2 Ustawy o rachunkowości. 

Pomiar stopnia 

zaawansowania 

usług budowlanych 

objętych umową 

długoterminową 

Nie dotyczy. 

Inne 
Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych 12 miesięcy od dnia 1 stycznia do 
31 grudnia. 

Źródło: Emitent. 

 
VI. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 

JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH 
KONSOLIDACJĄ 

 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego Emitent nie tworzył grupy 
kapitałowej w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości. 
 

VII. ZAŁĄCZNIKI 
 

1. Sprawozdanie finansowe Frozen Way Spółka Akcyjna za okres 01.01.2022 – 31.12.2022. 
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Frozen Way Spółka Akcyjna w okresie 01.01.2022 

roku – 31.12.2022 roku. 
3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania 

finansowego Frozen Way S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------                         -------------------------------                        ------------------------------- 
       Prezes Zarządu             Wiceprezes Zarządu       Członek Zarządu 
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