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Artifex Mundi w skrócie

Profil Firmy:

› Producent i wydawca gier komputerowych

› 11 lat doświadczenia na rynku gier

› Ponad 150 pracowników w oddziałach w Katowicach i Wrocławiu

2) Kapitalizacja obliczona wg kursu akcji na dzień 2019-04-16.1) Porozumienie między Tomaszem Grudzińskim, Jakubem Grudzińskim, Kamilem Urbankiem, Mariuszem Szynalikiem, Rafałem 
Wrońskim, Adrianem Półtorakiem, Bożeną Grudzińską oraz Bogdanem Grudzińskim dotyczące prowadzenia trwałej polityki wobec 
spółki oraz nabywania przez akcjonariuszy akcji spółki. 

ISIN PLARTFX00011

Liczba akcji 11.897.000

Kapitalizacja(2) 56,7 mln zł

Wartość księgowa 34,9 mln zł

Dane skonsolidowane w mln PLN 2018

Przychody ze sprzedaży 20,1

Znormalizowana EBITDA 14,7

Zysk netto -10,5

Porozumienie
akcjonariuszy1)

29,22%

Tomasz Jeziorski
8,29%

Robert Mikuszewski
7,92%

Adrian Dębowski
7,81%GREENLIGHT FIZ AN 

11,36%

AVIVA TFI
8,34%

NN OFE
7,66%

Free float
19,39%

Struktura akcjonariatu
(według głosów na WZ)

Wybrane informacje rynkowe:

Wybrane dane finansowe:
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Opóźnienia i przekroczone budżety

Bladebound 2.0 mocno opóźniony, MBR i IC droższe niż zakładaliśmy.

Bolesne fakty

Spalamy gotówkę

Nie jesteśmy w stanie na dłuższą metę utrzymać takiej skali inwestycji.

Gry, które wydajemy, na razie nie przynoszą wyników na miarę oczekiwań

Stąd odpisy na My Brother Rabbit i Irony Curtain, ponadto Tiny Dragons
i de facto Bladebound wciąż nie są na etapie hard-launch.

Za dużo rzeczy naraz

Rozciągamy się na zbyt dużej kromce chleba, nie starcza nam mocy i zasobów, w tym 
również ludzkich, żeby dowieźć kluczowe rzeczy.

Anulowaliśmy sporo prototypów i kilka projektów

Demiurg, Insection, Bladebastards, sporo małych prototypów.

Duże czynniki ryzyka w HOPA

Coraz trudniej o solidną zawartość w rozsądnej cenie, konkurencja modelu F2P, 
problemy z technologią i ludźmi.
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Jaki mamy plan (1/2)?

Przekształcenie Grupy Artifex Mundi w grupę wyspecjalizowanych, niezależnych od siebie ale 
efektywnie nadzorowanych przez management AM studiów deweloperskich, zmotywowanych 

do odniesienia wyników będących wspólnym sukcesem studia i Grupy AM.

Ambitne cele biznesowe, adekwatne 
do podejmowanego ryzyka

Właściwi ludzie na właściwych 
miejscach, mający właściwe 

priorytety
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Jaki mamy plan (2/2)? – struktura organizacyjna

Action 
KAT

Action 
WRO

?

Studio
Specjalizacja tematyczna, specjalizacja kompetencji

Szef studia, producenci, zespół deweloperski

Wydawcy
Harmonogramy wydawnicze, zarządzanie portfolio

HoC, HoP, PR/Marketing, Bizdev, QA

Grupa AM
Wspólna strategia i procedury, kultura korporacyjna

Zarząd, funkcje wsparcia (finanse, kadry, adm.)

Midcore 
KAT

Casual 
KAT

?

A
M

 F
2

P

A
M

 P
re

m
iu

m

Artifex Mundi

Gracze
PC, konsole

Gracze
Mobile

Interesariusze

…HOPAHOPA…
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Dlaczego reorganizacja ma nam pomóc (1/2)?

Wyzwania

› Chwytanie wielu srok za ogon, brak priorytetów

Zbyt wiele projektów, zbyt wiele zespołów i obszarów biznesu, brak 
spójnej i wspólnej wizji rozwoju, wspólnego celu

› Nieefektywna autonomia

Brak realnej wspólnoty interesów, poczucia odpowiedzialności 
zespołów. Brak efektywnej samoregulacji, weryfikacji kompetencji 
zespołów, odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

› Niedostateczne wsparcie 

Brak efektywnych mechanizmów i procedur diagnozowania braków 
know-how deweloperów oraz zapewniania im niezbędnej pomocy 
(technologia, analityka).

Rozwiązania

 Dostosowujemy skalę działalności do możliwości (organizacyjnych, 
finansowych)

 Specjalizacja tematyczna poszczególnych zespołów

 Autonomia studiów w jasno określonych obszarach (dobór ludzi i 
projektów, wewnętrzne procedury działania)

 Odpowiedzialność zespołu za wynik finansowy projektu

 Zarząd mianuje i ocenia szefa studia, wspiera go w rozwoju studia

 Realizacja projektów w modelu Stage-Gate, bieżąca współpraca z 
wydawcą i konsultacje z Zarządem

 Dostęp do wsparcia zewnętrznych doradców stosownie do potrzeb

 Szef studia odpowiedzialny za bieżącą ocenę braków oraz organizację 
pomocy i wsparcia, jeśli jest potrzebna
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Wyzwania

› Ocena potencjału projektów

Błędna, lub niedostatecznie dobra ocena rynkowego potencjału 
realizowanych projektów na etapie koncepcji, prototypu

› Struktura organizacyjna

Brak precyzyjnego podziału zadań i odpowiedzialności, tak w ramach 
projektów jak i w ramach Grupy.

› Zarządzanie ryzykiem

Brak polityki ani procedur kontroli i zarządzania ryzykiem, skutkujący 
obawą przed podejmowaniem odważnych, często niewygodnych 
decyzji w odpowiednim momencie. 

› Braki w kompetencjach

Niedostatecznie mocne zespoły, rozciągnięcie kompetencji na zbyt 
wiele projektów naraz, brak wsparcia w rozwoju.

Rozwiązania

 Inwestycje w kompetencje i narzędzia analityczne

 Wydawcy odpowiedzialnymi za ewaluację potencjału rynkowego, 
odpowiednie pozycjonowane produktu, feedback do deweloperów

 Model Stage-Gate przewidujący weryfikację rynkowego potencjału na 
wczesnym etapie realizacji,

 Jasny podział kompetencji na poziomach Grupy oraz poszczególnych 
komórek organizacyjnych 

 Model Stage-Gate podstawowym mechanizmem zarządzania 
ryzykiem biznesowym

 Nadzór managementu nad postępami w realizacji celów 
strategicznych przez studia

 Wprowadzenie mechanizmów weryfikacji kompetencji i systemów ich 
rozwoju w ramach studiów

 Precyzyjne wskazanie w nowej strukturze osób odpowiedzialnych za 
rozwój know-how, zbudowanie systemu wspierającego rozwój w 
ramach Grupy,

Dlaczego reorganizacja ma nam pomóc (2/2)?
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HOPA w 2018/2019 r.

Podsumowanie

› Premiery 8 nowych gier HOPA (mobile, Steam) w okresie 12 
miesięcy 2018 r., jedna premiera przypadająca na IV kwartał.

› Wydanie 7 gier w wersji na PS4, Xbox One w okresie 12 miesięcy, 
dwie premiery w IV kw. 2018 r.; rosnący udział tych platform w 
przychodach ze sprzedaży.

› Wydanie 5 gier w wersji na Nintendo Switch w okresie 12 miesięcy, 
dwie premiery w IV kw. 2018 r..

› Wydanie 6 gier na rynek chiński. Szacowane przychody z jednej gry 
w perspektywie 12 miesięcy to 100k PLN.

› Anulowanie projektu AM Club związane z rosnącym ryzykiem 
biznesowym i kosztami wdrożenia konceptu.

15,4

19,0

-2,1 -3,2

-5,6 -7,5

2018 2017

Wyniki segmentu HOPA FY (mln PLN)

3,4
4,2

-0,4 -0,8

-1,4 -2,3

Q4 2018 Q4 2017

Wyniki segmentu HOPA Q4 (mln PLN)

Przychody Tantiemy Nakłady inwestycyjne
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HOPA – plany i perspektywy

67

~15

Liczba gier HOPA w portfelu na 

koniec 2018 r.

Liczba nowych gier HOPA 

planowanych do wydawania w 

2019 i 2020 r.

› Koncentracja na maksymalizacji rentowności i cash flow operacyjnego w 
perspektywie 2019-2020 

› Ograniczenie planów inwestycyjnych – szanse na długoterminowy wzrost widzimy 
gdzie indziej.

› Kilkanaście premier nowych gier PC/Mobile w 2019-2020

› Utrzymanie tempa wydawania gier w wersjach na konsole (8/rok).

› Regularne wydawanie gier adresowanych na rynek chiński (wstępnie 1/msc).
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Premium w 2018/2019 r.

0,4 0,0

-10,5 -2,6-9,6 -5,8

2018 2017

Wyniki segmentu Premium FY (mln PLN)

0,2 0,0

-10,5 -2,5-2,5 -1,6

Q4 2018 Q4 2017

Wyniki segmentu Premium Q4 (mln PLN)

Przychody Odpisy Nakłady inwestycyjne

Podsumowanie

› My Brother Rabbit 

› Sprzedaż 7,3 tys. kopii gry do końca 2018 r, 
przychody 367 tys. PLN, 

› I połowa 2019 r. – planowane premiery mobilnej 
wersji gry oraz BFG Collector’s Edition.

› Irony Curtain:

› Dobry jakościowo produkt, pozytywnie przyjęty 
przez zewnętrznych recenzentów,

› Płytka nisza, wyniki komercjalizacji mogą być 
zbliżone do wyników MBR.

› Koncentracja na dwóch najbardziej perspektywicznych 
tytułach: Hot Shot Burn! i Rogal (nazwa robocza)

› Anulowanie pozostałych projektów/prototypów
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Studia segmentu Premium

KATOWICE WROCŁAW WYDAWCA PREMIUM

› Szef studia
(P.O.) Przemysław Błaszczyk

› Projekt
Hot Shot Burn!

› Online/local multiplayer brawler

› Aktualna faza: produkcja, 
przygotowanie do EA

› ~10 osób

› Budżet około 2.5mln

› Platformy: PC/XB1/PS4/NS

› Cele dla Studia:

Krótkoterminowe: 
EA w Q3, premiera - Q1 2020

› Szef studia
(P.O.) Tomasz Grudziński

› Projekt
Rogal

› FPP Rougelike

› Aktualna faza: preprodukcja

› ~16 osób

› Istotny udział zewnętrznych 
ekspertów 

› Budżet około 8mln

› Platformy: PC/XB1/PS4

› Cele dla Studia:

Krótkoterminowe: 
Doprecyzowanie konceptu, plan realizacji, 
wniosek w GameINN

Średnioterminowy: 
EA w 2020, premiera w 2021

› Szef Zespołu Wydawniczego
Maciej Binkowski

› Projekty
Hot Shot Burn!
Rogal
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Free-to-play w 2018/2019 r.

4,3

1,4

-6,0 -7,4-5,5 -6,6

2018 2017

Wyniki segmentu F2P FY (mln PLN)

0,4 1,2

-6,0 -7,4-1,4 -1,5

Q4 2018 Q4 2017

Wyniki segmentu F2P Q4 (mln PLN)

Przychody Odpisy Nakłady inwestycyjne

Podsumowanie

› Kontynuacja prac nad rozwojem Bladebound

› Opóźnienia w realizacji planowanych update 
związane z m.in. dłuższym niż zakładany czasem 
pracy nad Update 0, kierunkowy plan rozwoju 
podtrzymany,

› Globalna propagacja Update 0 na iOS zakończona.

› Tiny Dragons realizowany zgodnie z harmonogramem,

› Kolejne testowe akwizycje graczy w Q1 2019 r., 
optymalizacja gameplaya pod kątem wskaźników 
monetyzacji.

› Zaprzestanie realizacji pozostałych projektów pomimo ich 
relatywnie dobrych rokowań w celu koncentracji zasobów 
na dwóch priorytetowych projektach.

› Inwestycje w know-how i narzędzia analityczne, 
optymalizacja lejków marketingowych (w tym App Store
Optimization).
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Studia segmentu Free-to-play

MIDCORE CASUAL WYDAWCA F2P

› Szef studia
(P.O.) Kamil Urbanek

› Projekt
Bladebound

› ARPG

› 2.0 wdrożony

› Duże aktualizacje w drodze, pierwsza
w maju,

› Transformacja gry z single-hero 
offline linear RPG na MMO Diablo-
Like with Personal Goddess.

› Cele dla Studia:

Krótkoterminowe: 
Bladebound generuje zyski dla Studia i AM

› Szef studia
Robert Mikuszewski

› Project
Tiny Dragons

› Match-3 Homescapes/Gardenscapes-
inspired,

› Bardzo dobra retencja i KPI 
marketingowe,

› Obecnie trwa praca nad konwersją 
(cel 2%),

› Decyzja o przygotowaniach 
do HL do końca kwietnia.

› Cele dla Studia:

Krótkoterminowe: 
Tiny Dragons generuje zyski dla Studia i AM

› Szef Zespołu Wydawniczego
Mariusz Szynalik

› Projekty
Bladebound
Tiny Dragons
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Free-to-play – harmonogram prac

Kwiecień 2019

Decyzja o Hard Launch
podjęta wspólnie z 

wydawcą 

Q3/Q4 2019

Weryfikacja KPI monetyzacji
i spodziewanych przychodów 

finansowych

Lipiec 2019
Aktualizacja 2.2 

1-2 nowe tryby rozgrywki
(Update opcjonalny)

Październik 2019
Aktualizacja 2.3 

Nowy system rozwoju postaci, 
ekwipunku, nowe UI

Grudzień 2019
Aktualizacja 2.4 

Postać kobieca (?)

STY 2019 GRU 2019

BLADEBOUND

TINY DRAGONS

Maj 2019

Aktualizacja 2.1 
Nowy tryb rozgrywki

Lipiec 2019

Weryfikacja 
regularności 

aktualizacji gry na 
iOS i Android
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tys. PLN

2018 r. 2017 r. Zmiana

Przychody ze sprzedaży 20 120 20 521 -2%

Wynik netto -10 475 -3 589 -

Odpisy aktualizujące wartość gier 17 111 10 008 71%

Znormalizowana EBITDA 14 657 15 252 -4%

Nakłady inwestycyjne na produkcję gier 19 717 15 352 28%

Liczba pracowników (na koniec okresu) 173 155 12%

31.12.2018 31.12.2017 Zmiana

Aktywa Trwałe 5 880 3 270 80%

Aktywa obrotowe, w tym: 33 061 35 711 -7%

Aktywowane koszty gier komputerowych 15 601 22 826 -32%

Pozostałe należności 1 429 1 078 33%

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11 220 6 387 76%

Kapitał własny 34 861 35 258 -1%

Zobowiązania długoterminowe 735 847 -13%

Zobowiązania krótkoterminowe 3 346 2 876 16%

Wybrane dane finansowe
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tys. PLN 12M 2018 12M 2017 Zmiana Zmiana %

Przychody 20 119,9 20 521,0 -401,1 -2%

Koszt własny sprzedaży 12 116,9 12 333,8 -216,9 -2%

Wynik na sprzedaży brutto 8 003,0 8 187,2 -184,2 -2%

Koszty sprzedaży 696,0 776,7 -80,7 -10%

Koszty ogólnego zarządu 2 569,7 2 063,8 505,9 15%

Wynik na sprzedaży netto 4 737,2 5 347,4 -610,2 -11%

Pozostałe przychody operacyjne 21,9 183,1 -161,2 -88%

Pozostałe koszty operacyjne 17 653,8 10 331,1 7 322,8 71%

Wynik na działalności operacyjnej -12 894,7 -4 800,5 -8 094,2 169%

Przychody finansowe 47,9 522,0 -474,1 -91%

Koszty finansowe 350,4 29,2 321,2 1100%

Wynik na dzialalności gospodarczej -13 197,2 -4 307,7 -8 889,5 206%

Podatek dochodowy -2 722,5 -719,1 -2 003,5 279%

Wynik netto -10 474,7 -3 588,7 -6 886,0 192%

Znormalizowana EBITDA 14 656,8 15 252,4 -595,6 -4%

Wyniki za 2018 r. - omówienie

-504

-289

368

2 071

3 409

-1 365

-4 285

14 657

15 252

EBITDA 12M 2018

Zmiana kursu USD/PLN

Inne

Premium: wydanie gry MBR 21/9/18

F2P: sprzedaż praw do gier KM oraz NftD

HOPA: gry wydane w 2018 r.

HOPA: zakończenie działalności Amazon
Underground

HOPA: spadek organiczny na grach
wydanych do 2017 r.

EBITDA 12M 2017

EBITDA 12M r/r

tys. PLN 
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Przepływy pieniężne - CF net dla core business: +9m PLN

20,0

-2,1

-2,6

-5,6

-5,5

-9,6

1,1

10,1

6,4

12,2

Środki pieniężne
2018-01-01

Wpływy ze sprzedaży Tantiemy do zew
studiów

Koszty ogólnego
zarządu

Nakłady na produkcję
HOPA

Nakłady na produkcję
F2P

Nakłady na produkcję
Premium

Inne Wpływ z emisji Środki pieniężne
2018-12-31

 0

 5

 10

 15

 20

 25

 30

m PLN

• W 2019 r. stopniowo redukujemy tempo spalania gotówki
skupiając się tylko na 4 projektach,

• Redukcja zatrudnia z 173 osób do ~135 na koniec Q2,

• Co najmniej stabilizacja CF net w segmencie HOPA w 2019-
2020,

• Nasze projekcje CF na 2019-2021 nawet w najbardziej
pesymistycznych scenariuszach nie zakładają konieczności
dokapitalizowania Spółki.
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Podsumowanie

Spalamy gotówkę

… więc ograniczyliśmy inwestycje by zabezpieczyć środki na realizację strategicznych 
projektów. 

Gry, które wydajemy, nie przynoszą wyników na miarę oczekiwań

… ale projekty pozostałe w realizacji w zgodnej ocenie zewnętrznych konsultantów i 
nas samych mają realną szansę na osiągnięcie sukcesu.

Opóźnienia i przekroczone budżety

Wdrożone zmiany pozwolą nam lepiej planować, budżetować i kontrolować projekty, 
ograniczając ww. ryzyka i dając nam narzędzia do zarządzania nim.

Brakuje nam kompetencji 

… ale dzięki downsizingowi kluczowe projekty będą realizować nasi najlepsi 
pracownicy, których będziemy mogli wspierać zewnętrznym know-how.

Anulowaliśmy sporo prototypów i projektów

… dzięki czemu nasi najlepsi pracownicy mogą zostać zaangażowani wyłącznie do 
pracy nad najbardziej perspektywicznymi projektami

HOPA w dłuższej perspektywie raczej nie zwiększą naszej wartości

… ale w 2019 i 2020 powinny generować większe dochody i przepływy operacyjne, 
zabezpieczając środki na rozwój perspektywicznych obszarów.



|       26

Artifex Mundi S.A.

ul. Michała Archanioła 10
41-800 Zabrze

ir@artifexmundi.com

Kontakt dla inwestorów:

Błażej Dowgielski
b.dowgielski@makmedia.pl

tel: +48 692 823 744


