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1. Podstawowe informacje o Spółce 
 

Firma  Bloober Team spółka akcyjna 

Skrót firmy Bloober Team S.A. 

Siedziba Kraków 

Adres siedziby ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków 

Telefon   + 12 35 38 555 

Faks  + 12 34 15 842 

Adres poczty elektronicznej  ir@blooberteam.com 

Strona internetowa  blooberteam.com 

NIP 676-238-58-17 

REGON 120794317 

Sąd rejestrowy 

Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w 

Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego 

KRS 0000380757 

Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy wynosi 176 729,90 zł i dzieli się 

na: 

a) 1 020 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o 

wartości nominalnej 0,10 zł każda;  

b) 88 789 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o 

wartości nominalnej 0,10 zł każda;   

c) 222 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o 

wartości nominalnej 0,10 zł każda.  

d) 436 510 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o 

wartości nominalnej 0,10 zł każda 

 

ORGANY SPÓŁKI 
Stan na 31 marca 2016 

Zarząd 

Piotr Babieno – Prezes Zarządu 

Piotr Bielatowicz- Wiceprezes Zarządu  

Konrad Rekieć- Członek Zarządu 

Rada Nadzorcza 

Jowita Babieno 

Łukasz Babieno 

Łukasz Rosiński 

Przemysław Bielatowicz 

Radosław Solan 
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Struktura akcjonariatu: 
Stan na 16 maja  2016r.  

 

Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej emitenta: 

Stan na 31 marca  2016r. 

Lp. Spółka Siedziba 
% posiadanych 

udziałów 

1 iFun4all Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków 100 

2  Freeky Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków 51 

3 Digital Games Services Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Kraków 100 

4 WFH Games  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków 100  

5 iPlacement Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków 100 

6 Neuro- Code Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków 100 

 

 

 

Bloober 
Team 
S.A. 

Freeky Games 
sp. z o.o.  

51% udziałów 

iFun4all sp. z 
o.o. 100% 
udziałów 

Digiital Games 
Services sp. z 

o.o. 100% 
udziałów 

WFH Games 
sp. z o.o. 100% 

udziałów 

iPlacement sp. 
z o.o. 100% 

udziałów 

Neuro Code 
sp. z o.o. 100% 

udziałów 

Lp. AKCJONARIUSZ L. AKCJI 
% 

AKCJI 
L. GŁOSÓW % GŁOSÓW 

1 Piotr Babieno 290 000 16,41 290 000 16,41 

2 Trigon TFI  123 890 7,01 123 890  7,01 

3 MetLife TFI 96 845 5,48 96 845 5,48 

4 TFI PZU S.A. 94 637 5,36 94 637 5,36 

4 Pozostali 1 161 297 65,74 1 161 297 65,74 
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Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, 

podlegających konsolidacji 

Konsolidacji podlegają następujące spółki: Bloober Team S.A., Digital Games Services Sp. z o.o., 

iFun4all S.A. (powstała w wyniku przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), WFH 

Games Sp. z o.o., Neuro- Code Sp. z o.o., Freeky Games Sp. z o.o. oraz iPlacement sp z o.o. 

2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu  

2a. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu 

jednostkowego 

Wartości niematerialne i prawne 

W pozycji tej ujmuje się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe 

nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności 

dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. 

 

Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy 

amortyzacyjne lub umorzeniowe. 

 

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości 

niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości 

niematerialne amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek: 

 

- oprogramowanie   - 50 % 

- prawa autorskie   - 50% 

- licencje    - 50% 

 

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł amortyzowane są 

jednorazowo. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu wartości 

niematerialnych i prawnych do używania. 

Środki trwałe 

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie 

ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na 

potrzeby jednostki. 

 

Środki trwałe zakupione wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia.  

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki 

amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i 

odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych. 

W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji 

- grupa 0  10% - am. liniowa, 

- grupa IV  30 - 60% - am. liniowa, 

- grupa VII  20% - am. liniowa, 

- grupa VIII  100% - am. jednorazowa, 
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Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo. Rozpoczęcie 

amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania. 

Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym 

charakterze są zaliczane do majątku jednostki.  

Długoterminowe aktywa finansowe 

Udziały i akcje w jednostkach powiązanych wycenia się  według kosztów ich nabycia tj. cena 

zakupu/objęcia jest powiększona o koszty związane z transakcją nabycia/objęcia udziałów i akcji. 

Zapasy 

Półprodukty i produkty w toku na dzień bilansowy wyceniono w wysokości bezpośrednich kosztów 

wytworzenia oraz uzasadnionej części kosztów pośrednich. 

Przy wycenie produktów gotowych uwzględnia się art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowości dotyczący 

produktów wielokrotnej sprzedaży. 

Art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowości mówi, że „wytworzone przez jednostkę filmy, oprogramowanie 

komputerów, projekty typowe i inne produkty o podobnym charakterze, przeznaczone do sprzedaży, 

wycenia się w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, 

w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, 

uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu 

koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne.” 

 

Rozrachunki 

Należności 

Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, 

z zachowaniem ostrożności. 

Zobowiązania 

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń 

o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych 

aktywów Spółki. 

Na dzień powstania, zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy, 

zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.  

Środki pieniężne 

Wycenia się według wartości nominalnej. 

Różnice kursowe 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień 

ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 

- Kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka – 

w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub 

zobowiązań, 
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- Średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w 

zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – 

w przypadku pozostałych operacji.  

Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych: 

- składniki aktywów – po kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na 

ten dzień,  

 - składniki pasywów – po kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na 

ten dzień. 

Różnice kursowe, dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, 

powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza 

się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach różnice 

kursowe zalicza się do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w 

budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. 

 

 

Rezerwy 

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na 

pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, 

kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe 

zobowiązania się wiążą.  

Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe  

Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, 

których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. 

Rozliczenia międzyokresowe 

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia: 

 krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 

12 miesięcy od dnia bilansowego. 

 długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 

miesięcy od dnia bilansowego.  

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu 

czasu lub wielkości świadczeń.  

Kapitał własny  

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie spółki i 

wpisanej w KRS. 

Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest z agio. Przeznaczenie kapitału zapasowego określa umowa 

Spółki.  

Rachunek przepływów pieniężnych, przychody, koszty, wynik finansowy 

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. 

Rachunek zysków i strat Spółka sporządza według wariantu porównawczego. 
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Przychody i zyski 

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym 

korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości 

aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego 

lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub 

właścicieli. 

Koszty i straty 

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym 

korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości 

aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału 

własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców 

lub właścicieli.  

Wynik finansowy 

Na wynik finansowy netto składają się: 

 wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów 

operacyjnych ( pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),  

 wynik operacji finansowych,  

 wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, 

poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),  

 obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego 

podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.  

Zmiany zasad rachunkowości 

Nie dotyczy Grupy Bloober Team Spółka Akcyjna. 

 

2b. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu 

skonsolidowanego 

Wartości niematerialne i prawne 

 

W pozycji tej ujmuje się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa 

majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie 

ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby 

jednostki. 

 

Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy 

amortyzacyjne lub umorzeniowe. 

 

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności 

wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. 

Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu następujących 

stawek: 
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- oprogramowanie   - 50 % 

- prawa autorskie   - 50% 

- licencje    - 50% 

 

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł amortyzowane są 

jednorazowo. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu wartości 

niematerialnych i prawnych do używania. 

 

Środki trwałe 

 

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym 

okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i 

przeznaczone na potrzeby jednostki. 

 

Środki trwałe zakupione wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia.  

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki 

amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych 

i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych. 

 

W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji:  

- grupa 0  10% - am. liniowa, 

- grupa IV  30 - 60% - am. liniowa, 

- grupa VII  20% - am. liniowa, 

- grupa VIII  100% - am. jednorazowa, 

Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo. 

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do 

używania. 

Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym 

charakterze są zaliczane do majątku jednostki.  

 

 

Długoterminowe aktywa finansowe 

Udziały i akcje w jednostkach powiązanych wycenia się  według kosztów ich nabycia tj. cena 

zakupu/objęcia jest powiększona o koszty związane z transakcją nabycia/objęcia udziałów i 

akcji. 

Zapasy 
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Półprodukty i produkty w toku na dzień bilansowy wyceniono w wysokości bezpośrednich 

kosztów wytworzenia oraz uzasadnionej części kosztów pośrednich. 

Przy wycenie produktów gotowych uwzględnia się art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowości 

dotyczący produktów wielokrotnej sprzedaży. 

Art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowości mówi, że „wytworzone przez jednostkę filmy, 

oprogramowanie komputerów, projekty typowe i inne produkty o podobnym charakterze, 

przeznaczone do sprzedaży, wycenia się w okresie przynoszenia przez nie korzyści 

ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad 

przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu 

tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe 

koszty operacyjne.” 

Rozrachunki 

Należności 

Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, 

z zachowaniem ostrożności. 

Zobowiązania 

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania 

świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już 

posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. 

Na dzień powstania, zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień 

bilansowy, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.  

 

Środki pieniężne 

 

Wycenia się według wartości nominalnej. 

 

Różnice kursowe 

 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na 

dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 

- Kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka 

– w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności 

lub zobowiązań, 

- Średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba 

że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został 

inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.  

Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych: 
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- składniki aktywów – po kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank 

Polski na ten dzień,  

 - składniki pasywów – po kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank 

Polski na ten dzień. 

Różnice kursowe, dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach 

obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach 

obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. W 

uzasadnionych przypadkach różnice kursowe zalicza się do ceny nabycia lub kosztu 

wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych 

i prawnych. 

 

Rezerwy 

 

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy 

się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów 

operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności z 

którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.  

 

Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe  

 

Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania 

świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. 

 

Rozliczenia międzyokresowe 

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia: 

 krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie 

dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

 długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej 

niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.  

 

 

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do 

upływu czasu lub wielkości świadczeń.  

 

Kapitał własny  
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Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie spółki 

i wpisanej w KRS. 

 

Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest z agio. Przeznaczenie kapitału zapasowego określa 

umowa Spółki.  

 

Rachunek przepływów pieniężnych, przychody, koszty, wynik finansowy 

 

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. 

 

Rachunek zysków i strat Spółka sporządza według wariantu porównawczego. 

 

Przychody i zyski 

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie 

sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie 

zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do 

wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie 

wkładów przez udziałowców lub właścicieli. 

 

Koszty i straty 

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie 

sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie 

zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które 

doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny 

sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.  

 

Wynik finansowy 

Na wynik finansowy netto składają się: 

 wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów 

operacyjnych ( pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),  

 wynik operacji finansowych,  

 wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do 

przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym 

ryzykiem jej prowadzenia),  
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 obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, 

którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie 

odrębnych przepisów.  

 

Zmiany zasad rachunkowości 

Nie dotyczy Grupy Bloober Team Spółka Akcyjna. 
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3. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 

Bilans jednostkowy spółki Bloober Team S.A. 

   AKTYWA 

  Stan na dzień 2014-12-31 2015-03-31 2015-12-31 2016-03-31 

A AKTYWA TRWAŁE  3 890 488,36      3 803 663,53      3 810 103,98      3 974 305,66     

I Wartości niematerialne i prawne  1 016 029,11      903 140,28      496 550,56      408 283,46     

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych  818 385,46      733 735,42      479 785,30      392 858,86     

2 Wartość firmy     

3 Inne wartości niematerialne i prawne  197 643,65      169 404,86      16 765,26      15 424,60     

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne     

II Rzeczowe aktywa trwałe  233 814,01      239 878,01      138 685,31      256 213,21     

1 Środki trwałe  233 814,01      239 878,01      138 685,31      256 213,21     

a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)     

b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej     

c urządzenia techniczne i maszyny  84 286,35      99 505,12      25 776,73      26 833,88     

d środki transportu  149 527,66      140 372,89      112 908,58      229 379,33     

e inne środki trwałe  -        -        -        -       

2 Środki trwałe w budowie     

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie     

III Należności długoterminowe  -        -        -        -       

1 Od jednostek powiązanych     

2 Od pozostałych jednostek     

IV Inwestycje długoterminowe  2 018 497,07      2 038 497,07      2 524 359,31      2 659 300,19     

1 Nieruchomości     

2 Wartości niematerialne i prawne     

3 Długoterminowe aktywa finansowe  2 018 497,07      2 038 497,07      2 524 359,31      2 659 300,19     

a w jednostkach powiązanych  2 018 497,07      2 038 497,07      2 524 359,31      2 659 300,19     

- udziały lub akcje  2 018 497,07      2 038 497,07      2 524 359,31      2 659 300,19     

- inne papiery wartościowe     
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- udzielone pożyczki     

- inne długoterminowe aktywa finansowe     

b w pozostałych jednostkach  -        -        -        -       

- udziały lub akcje     

- inne papiery wartościowe     

- udzielone pożyczki     

- inne długoterminowe aktywa finansowe     

4 Inne inwestycje długoterminowe     

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  622 148,17      622 148,17      650 508,80      650 508,80     

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  622 148,17      622 148,17      650 508,80      650 508,80     

2 Inne rozliczenia międzyokresowe     

B AKTYWA OBROTOWE  9 358 432,77      18 425 544,96      20 071 713,03      18 644 565,20     

I Zapasy  6 164 641,87      7 160 446,75      11 539 175,62      13 671 578,50     

1 Materiały     

2 Półprodukty i produkty w toku  5 749 315,36      6 752 619,45      11 136 188,07      13 268 590,95     

3 Produkty gotowe  415 326,51      407 827,30      402 987,55      402 987,55     

4 Towary     

5 Zaliczki na dostawy     

II  Należności krótkoterminowe  2 367 079,78      2 404 271,69      3 201 514,04      1 619 664,67     

1 Należności od jednostek powiązanych  21 565,57      34 266,31      659 693,12      672 977,12     

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  21 565,57      33 670,00      31 393,12      44 677,12     

- do 12 miesięcy  21 565,57      33 670,00      31 393,12      44 677,12     

- powyżej 12 miesięcy     

b inne   596,31      628 300,00      628 300,00     

2 Należności od pozostałych jednostek  2 345 514,21      2 370 005,38      2 541 820,92      946 687,55     

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  2 134 542,26      2 037 383,17      2 154 500,76      607 142,26     

- do 12 miesięcy  2 134 542,26      2 037 383,17      2 154 500,76      607 142,26     

- powyżej 12 miesięcy     

b 

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych świadczeń 
 93 972,20      112 732,25      115 545,49      140 500,18     

c inne  104 499,75      207 389,96      259 274,67      186 545,11     

d dochodzone na drodze sądowej  12 500,00      12 500,00      12 500,00      12 500,00     
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Na dzień 31 marca 2016 r. 

 

  

  III Inwestycje krótkoterminowe  790 506,55      8 825 924,35      5 252 864,96      3 276 398,51     

1  Krótkoterminowe aktywa finansowe  790 506,55      8 825 924,35      5 252 864,96      3 276 398,51     

a w jednostkach powiązanych  96 426,17      98 612,01      5 580,85      5 580,85     

- udziały lub akcje     

- inne papiery wartościowe     

- udzielone pożyczki 96 426,17      98 612,01      5 580,85      5 580,85     

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe      

b w pozostałych jednostkach -    -        -        -       

- udziały lub akcje         

- inne papiery wartościowe     

- udzielone pożyczki     

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe     

c środki pieniężne i inne aktywa finansowe  694 080,38      8 727 312,34      5 247 284,11      3 270 817,66     

- środki pieniężne w kasie i w banku  694 080,38      8 727 312,34      5 247 284,11      3 270 817,66     

- inne środki pieniężne     

- inne aktywa pieniężne     

 2 Inne inwestycje krótkoterminowe     

  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  36 204,57      34 902,17      78 158,41      76 923,52     

  AKTYWA RAZEM 13 248 921,13  22 229 208,49     23 881 817,01     22 618 870,86     
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  PASYWA      

  Stan na dzień 2014-12-31 2015-03-31 2015-12-31 2016-03-31 

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY  6 870 007,49      16 471 763,85      18 727 347,80      19 115 836,05     

I Kapitał (fundusz) podstawowy  133 078,90      176 729,90      176 729,90      176 729,90     

II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)     

III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)     

IV Kapitał (fundusz) zapasowy  7 460 995,59      17 215 633,59      17 215 633,59      17 215 633,59     

V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny     

VI Pozostałe kapitały (fudusze) rezerwowe  173 788,74      173 788,74      173 788,74      173 788,74     

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 319 144,96     -897 855,74     -2 885 235,87      1 161 195,57     

VIII Zysk (strata) netto  1 421 289,22     -196 532,64      4 046 431,44      388 488,25     

IX 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 

ujemna) 
    

B 
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 

ZOBOWIĄZANIA 
 6 378 913,64      5 757 444,64      5 154 469,21      3 503 034,81     

I Rezewy na zobowiązania  28 801,87      28 801,87      126 250,18      126 250,18     

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne     

- długoterminowa     

- krótkoterminowa     

3  Pozostałe rezerwy  28 801,87      28 801,87      126 250,18      126 250,18     

- długoterminowe     

- krótkoterminowe  28 801,87      28 801,87      126 250,18      126 250,18     

II Zobowiązania długoterminowe  -        572 000,00      344 000,00      -       

1 Wobec jednostek powiązanych     

2 Wobec pozostałych jednostek  -        572 000,00      344 000,00      -       

a kredyty i pożyczki     

b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   572 000,00      344 000,00      

c inne zobowiązania finansowe     

d inne     

III  Zobowiązania krótkoterminowe  5 212 465,07      3 767 446,92      3 111 045,43      1 803 611,03     

1 Wobec jednostek powiązanych  342 875,58      144 037,57      90 121,02      90 121,02     

a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  174 000,01      29 000,00      -        -       
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- do 12 miesięcy  174 000,01      29 000,00      -        -       

- powyżej 12 miesięcy     

b inne  168 875,57      115 037,57      90 121,02      90 121,02     

2  Wobec pozostałych jednostek  4 869 589,49      3 623 409,35      3 020 924,41      1 713 490,01     

a kredyty i pożyczki  725 141,33      313 707,58      204 821,04      47 594,01     

b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  3 175 468,68      2 476 587,01      1 631 870,82      35 330,82     

c inne zobowiązania finansowe  143 039,32      136 881,35      117 851,84      232 862,07     

d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności  242 008,44      172 461,95      164 365,55      354 608,29     

- do 12 miesięcy  242 008,44      172 461,95      164 365,55      354 608,29     

- powyżej 12 miesięcy     

e zaliczki otrzymane na dostawy     

f zobowiązania wekslowe     

g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń  490 407,30      443 823,53      650 303,35      818 768,13     

h z tytułu wynagrodzeń   64 557,78      52 801,36      182 603,02      171 238,26     

i inne  28 966,64      27 146,57      69 108,79      53 088,43     

3 Fundusze specjalne     

IV  Rozliczenia międzyokresowe  1 137 646,70      1 389 195,85      1 573 173,60      1 573 173,60     

1 Ujemna wartość firmy     

2 Inne rozliczenia międzyokresowe  1 137 646,70      1 389 195,85      1 573 173,60      1 573 173,60     

- długoterminowe     

- krótkoterminowe  1 137 646,70      1 389 195,85      1 573 173,60      1 573 173,60     

  PASYWA RAZEM  13 248 921,13      22 229 208,49      23 881 817,01      22 618 870,86     

 

Na dzień 31 marca 2016  r. 
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Rachunek zysków i strat Spółki Bloober Team S.A. 
Za okres 01.01.-31.03.2016 (wariant porównawczy) 

 

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wersja porównawcza 
  

    Stan w okresie 

01.01.2015-

31.03.2015 

01.01.2016-

31.03.2016 

A   

 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w 

tym:  
 1 034 411,40      2 777 837,81     

  - od jednostek powiązanych   

  I Przychody netto ze sprzedaży produktów  33 695,36      646 669,82     

  II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,  1 000 716,04      2 131 167,99     

    zmniejszenie - wartość ujemna)   

  III Koszty wytworzenia produktów na    

    własne potrzeby jednostki   

  IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   -       

B   KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  1 169 346,44      2 385 740,78     

  I Amortyzacja  149 814,91      107 927,45     

  II Zużycie materiałów i energii  13 084,71      12 433,99     

  III Usługi obce  325 663,77      676 891,34     

  IV Podatki i opłaty, w tym:  1 349,32      1 259,78     

  - podatek akcyzowy   

  V Wynagrodzenia  575 362,68      1 393 205,85     

  VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  52 315,39      79 749,32     

  VII Pozostałe koszty rodzajowe  51 755,66      114 273,05     

  VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów   -       

C   ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY -134 935,04      392 097,03     

D   POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE  99 165,15      3 113,09     

  I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   1 707,32     

  II Dotacje  99 130,91      

  III Inne przychody operacyjne  34,24      1 405,77     

E   POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE  24,82      52,74     

  I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   

  II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   

  III Inne koszty operacyjne  24,82      52,74     

F   ZYSK  (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -35 794,71      395 157,38     

G   PRZYCHODY FINANSOWE  8 153,57      112 517,62     

  I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   

  - od jednostek powiązanych   

  II Odsetki, w tym:  8 153,57      7 816,99     

  - od jednostek powiązanych  2 185,84      2 210,13     

  III Zysk ze zbycia inwestycji   

  IV Aktualizacja wartości inwestycji   

  V Inne   104 700,63     

H   KOSZTY FINANSOWE  168 891,50      28 059,75     
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  I Odsetki, w tym:  91 534,74      25 849,62     

  - dla jednostek powiązanych   

  II Strata ze zbycia inwestycji   

  III Aktualizacja wartości inwestycji   2 210,13     

  IV Inne  77 356,76      

I   ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ -196 532,64      479 615,25     

J   WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH  -        -       

  I Zyski nadzwyczajne   

  II Straty nadzwyczajne   

K   ZYSK (STRATA) BRUTTO -196 532,64      479 615,25     

L   PODATEK DOCHODOWY  -        91 127,00     

M   POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU   

    (ZWIĘKSZENIA STRATY)   

N   Z Y S K  (S T R A T A)   N E T T O -196 532,64      388 488,25     
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Zestawienie zmian w kapitale własnym 
Sporządzone za okres od 01.01.2016do 31.03.2016 r 

Zestawienie zmian w kapitale własnym   

Lp. Tytuł 
01.01.2015-

31.03.2015r. 

01.01.2016-

31.03.2016r. 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)  6 870 007,49 18 727 347,80 

I.a. 
Kapitał własny na początek okresu (BO), po 

korektach 
6 870 007,49 18 727 347,80 

II Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 16 471 763,85 19 115 836,05 

III 

Kapitał własny, po uwzględnieniu 

proponowanego podziału zysku (pokrycia 

straty) 

16 471 763,85 19 115 836,05 

Data: 16 maja 2016 roku   

 

Rachunek przepływów pieniężnych 

Lp. Tytuł 
01.01.2015-

31.03.2015r. 

01.01.2016-

31.03.2016 

A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   

I Zysk (starata) netto (196 532,64) 388 488,25 

II Korekty razem (961 060,93) (110 068,77) 

III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) (1 157 593,57) 278 419,48 

B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

I Wpływy 0,00 0,00 

II Wydatki 62 990,08 272 129,13 

III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (62 990,08) (272 129,13) 

C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

I Wpływy 9 798 289,00 115 010,23 

II Wydatki 544 473,39 2 097 767,03 

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  (I-II) 9 253 815,61 (1 982 756,80) 

D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III) 8 033 231,96 (1 976 466,45) 

E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 8 033 231,96 (1 976 466,45) 

F Środki pieniężne na początek okresu 694 080,38 5 247 284,11 

G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D) 8 727 312,34 3 270 817,66 

 
 

 

 Data: 16 maja 2016 roku  
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4. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

Bilans skonsolidowany grupy kapitałowej Bloober Team S.A. 
Stan na 31 marca 2016 r 

  

   
AKTYWA  

31.12.2014 31.03.2015 31.12.2015 31.03.2016 

GK.. GK.. GK.. GK.. 

A AKTYWA TRWAŁE          1 840 932,96              1 745 633,42              1 655 775,71              1 541 552,98     

I Wartości niematerialne i prawne          1 286 543,71              1 161 602,93              1 158 358,80                 991 335,10     

1 Koszty zakończenia prac rozwojowych                          -                   733 735,42                 479 785,30                 392 858,86     

2 Wartość firmy  -                           -                                -                                -       

3 Inne wartości niematerialne i prawne          1 286 543,71                 427 867,51                 678 573,50                 598 476,24     

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                          -                                -                                -                                -       

II Wartość firmy jednostek podporządkowanych                          -                                -                                -                                -       

1 Wartość firmy-jednostki zależne                            -                                  -       

2 Wartość firmy-jednostki współzależne  -                           -        -                           -       

3 wartość firmy-jednostki stowarzyszone  -                           -        -                           -       

III Rzeczowe aktywa trwałe             233 814,01                 243 455,25                 143 924,40                 260 342,66     

1 Środki trwałe             233 814,01                 243 455,25                 143 924,40                 260 342,66     

a     grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)         

b     budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          

c     urządzenia techniczne i maszyny              84 286,35                 103 082,36                  31 015,82                  30 963,33     

d     środki transportu             149 527,66                 140 372,89                 112 908,58                 229 379,33     

e     inne środki trwałe                            -                                  -       

2 Środki trwałe w budowie         

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie         

IV Należności długoterminowe                          -                                -                                -                                -       

1 Od jednostek powiązanych                          -                                -                                -                                -       

2 Od pozostałych jednostek                            -                                  -       
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V Inwestycje długoterminowe              73 297,07                  93 297,07                  77 853,71                  14 236,42     

1 Nieruchomości  -                           -        -                           -       

2 Wartości niematerialne i prawne  -                           -        -                           -       

3 Długoterminowe aktywa finansowe              73 297,07                  93 297,07                  77 853,71                  14 236,42     

a w jedn.zal niewycen. metodą konsol. pełnej lub met. proporcjonalną              73 297,07                  93 297,07                  77 853,71                  14 236,42     

          -udziały lub akcje              73 297,07                  93 297,07                  77 853,71                  14 236,42     

          -inne papiery wartościowe                            -                                  -       

          -udzielone pożyczki                            -                                  -       

          -inne długoterminowe aktywa finansowe                          -                                -                                -                                -       

b w jedn. zal.,współzal i stowarzysz.wycen. metodą praw własności                            -                                  -       

          -udziały lub akcje                            -                                  -       

          -inne papiery wartościowe                            -                                  -       

          -udzielone pożyczki                            -                                  -       

          -inne długoterminowe aktywa finansowe                            -                                  -       

c     w pozostałych jednostkach                            -                                  -       

          -udziały lub akcje                          -                                -                                -                                -       

          -inne papiery wartościowe                            -                                  -       

          -udzielone pożyczki                            -                                  -       

          -inne długoterminowe aktywa finansowe                            -                                  -       

VI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe             247 278,17                 247 278,17                 275 638,80                 275 638,80     

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego             247 278,17                 247 278,17                 275 638,80                 275 638,80     

2 Inne rozliczenia międzyokresowe         

B AKTYWA OBROTOWE        10 826 219,01            19 690 153,62            23 792 247,24            22 633 367,87     

I Zapasy          7 617 823,56              8 469 478,44            13 209 783,32            15 555 140,82     

1 Materiały                            -                                  -       

2 Półprodukty i produkty w toku          7 128 681,08              7 989 141,30            12 736 613,00            15 034 074,74     

3 Produkty gotowe             489 142,48                 480 337,14                 473 170,32                 521 066,08     

4 Towary                            -                                  -       

5 Zaliczki na dostawy                            -                                  -       

II  Należności krótkoterminowe          2 432 730,48              2 412 556,27              4 875 905,36              3 474 638,01     

1  Należności od jednostek powiązanych                          -                                -                                -                                -       
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a     z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                           -                                -                                -                                -       

          -do 12 miesięcy                          -                                -                                -                                -       

          -powyżej 12 miesięcy                            -                                  -       

b     inne                          -                                -                                -                                -       

2  Należności od pozostałych jednostek          2 432 730,48              2 412 556,27              4 875 905,36              3 474 638,01     

a     z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:           2 137 420,07              2 039 669,57              1 952 453,21                 609 335,90     

          -do 12 miesięcy          2 137 420,07              2 039 669,57              1 952 453,21                 609 335,90     

          -powyżej 12 miesięcy                          -                                -                                -                                -       

b 
    z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych świadczeń 
            128 694,20                 126 782,44                 228 933,98                 244 709,18     

c     inne             154 116,21                 233 604,26              2 682 018,17              2 608 092,93     

d     dochodzone na drodze sądowej              12 500,00                  12 500,00                  12 500,00                  12 500,00     

III  Inwestycje krótkoterminowe             718 883,84              8 763 489,53              5 619 144,98              3 518 624,02     

1  Krótkoterminowe aktywa finansowe             718 883,84              8 763 489,53              5 619 144,98              3 518 624,02     

a     w jednostkach powiązanych                            -                                  -       

          -udzielone pożyczki                            -                                  -       

b     w jednostkach stowarzyszonych                          -                                -                                -                                -       

          -udzielone pożyczki                          -                                -                                -                                -       

b     w pozostałych jednostkach                          -                                -                                -                                -       

c     środki pieniężne i inne aktywa pieniężne             718 883,84              8 763 489,53              5 619 144,98              3 518 624,02     

          -środki pieniężne w kasie i na rachunku             718 883,84              8 763 489,53              5 619 144,98              3 518 624,02     

          -inne środki pieniężne                             -                                  -       

          -inne aktywa pieniężne                             -                                  -       

2  Inne inwestycje krótkoterminowe                            -                                  -       

IV  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe              56 781,13                  44 629,38                  87 413,58                  84 965,02     

RAZEM AKTYWA  12 667 151,97 21 435 787,04 25 448 022,95 24 174 920,85        
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Stan na 31 marca 2016 r 

  
PASYWA 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2015 31.03.2016 

  

    GK. GK.. GK.. GK.. 

A  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY  5 068 321,73      14 644 898,44      15 241 907,74      15 615 439,03     

I Kapitał (fundusz) podstawowy  133 078,90      176 729,90      176 729,90      176 729,90     

II 
Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału 

podstawowego (wielkość ujemna) 
 -        -        -        -       

III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)  -        -        -        -       

IV Kapitał (fundusz) zapasowy   7 460 995,59      17 215 633,59      17 215 633,59      17 215 633,59     

V Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny  -        -        -        -       

VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  173 788,74      173 788,74      173 788,74      173 788,74     

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 887 777,34     -2 699 541,50     -5 896 632,59     -2 324 244,49     

VIII Zysk (strata) netto  1 188 235,84     -221 712,29      3 572 388,10      373 531,29     

IX 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 

ujemna) 
 -        -        -        -       

B Kapitał mniejszości  728 414,37      726 275,87      720 145,28      718 293,05     

C Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych  -        -        1 520 100,00      1 520 100,00     

I. Ujemna wartość firmy-jednostki zależne  -        -        1 520 100,00      1 520 100,00     

II. Ujemna wartość firmy-jednostki współzależne  -        -        -        -       

III. Ujemna wartość firmy-jednostki stowarzyszone  -        -        -        -       

D.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  6 870 415,87      6 064 612,73      7 965 869,93      6 321 088,77     

I Rezerwy na zobowiązania  28 801,87      28 801,87      126 250,18      126 250,18     

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   -         -       

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   -         -       

      -długoterminowe   -         -       

      -krótkoterminowe   -         -       

3 Pozostałe rezerwy  28 801,87      28 801,87      126 250,18      126 250,18     

      -długoterminowe   -         -       

      -krótkoterminowe  28 801,87      28 801,87      126 250,18      126 250,18     

II Zobowiązania długoterminowe  -        572 000,00      344 000,00      -       
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1 Wobec jednostek powiązanych   -         -       

2 Wobec pozostałych jednostek  -        572 000,00      344 000,00      -       

a     kredyty i pożyczki  -        -         -       

b     z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  -        572 000,00      344 000,00      -       

c     inne zobowiązania finansowe  -        -        -        -       

d     inne   -         -       

III Zobowiązania krótkoterminowe  5 405 965,61      4 059 615,01      3 536 760,11      2 212 908,99     

1 Wobec jednostek powiązanych  -        -        -        -       

a     z tytułu dostaw  i usług, o okresie wymagalności   -        -        -        -       

          -do 12 miesięcy   -         -       

          -powyżej 12 miesięcy   -         -       

b     inne     -       

2 Wobec pozostałych jednostek  5 405 965,61      4 059 615,01      3 536 760,11      2 212 908,99     

a     kredyty i pożyczki  725 503,29      314 374,42      205 224,61      47 997,58     

b     z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  3 175 468,68      2 476 587,01      1 625 516,98      35 330,82     

c     inne zobowiązania finansowe  143 039,32      136 881,35      117 851,84      232 862,07     

d     z tytułu dostaw  i usług, o okresie wymagalności   245 254,99      191 482,91      192 235,50      375 521,78     

          -do 12 miesięcy  245 254,99      191 482,91      192 235,50      375 521,78     

          -powyżej 12 miesięcy  -        -        -        -       

e     zaliczki otrzymane na dostawy  -        -        -        -       

f     zobowiązania wekslowe  -        -        -        -       

g     z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń  626 880,13      464 640,57      674 288,13      850 375,26     

h     z tytułu wynagrodzeń  70 988,44      58 715,24      224 281,36      219 064,98     

i     inne  418 830,76      416 933,51      497 361,69      451 756,50     

3 Fundusze specjalne   -         -       

IV Rozliczenia międzyokresowe  1 435 648,39      1 404 195,85      3 958 859,64      3 981 929,60     

1 Ujemna wartość firmy   -         -       

2 Inne rozliczenia międzyokresowe  1 435 648,39      1 404 195,85      3 958 859,64      3 981 929,60     

      -długoterminowe   -         -       

      -krótkoterminowe  1 435 648,39      1 404 195,85      3 958 859,64      3 981 929,60     

RAZEM PASYWA  12 667 151,97  21 435 787,04     25 448 022,95 24 174 920,85 
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Rachunek zysków i strat skonsolidowany grupy kapitałowej Bloober Team S.A. 
Za okres 01.01.-31.05.2016r. (wariant porównawczy) 

  

Wyszczególnienie 

01.01.2015 - 

31.03.2015 

01.01.2016 - 

31.03.2016 

  G.K. G.K. 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym : 1 121 274,76  2 992 923,33  

        - od jednostek powiązanych 0,00  0,00  

I.       Przychody netto ze sprzedaży produktów 26 246,07  640 201,24  

II. 
      Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 

zmniejszenie - wartość ujemna) 
1 095 028,69  2 352 722,09  

III.      Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00  0,00  

IV.      Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00  0,00  

B. Koszty działalności operacyjnej 1 270 115,93  2 617 598,26  

I.      Amortyzacja 154 980,70  187 793,69  

II.      Zużycie materiałów i energii 14 394,22  22 501,87  

III.      Usługi obce 341 336,28  612 128,06  

IV.      Podatki i opłaty, w tym: 1 349,32  2 049,78  

       - podatek akcyzowy 0,00  0,00  

V.      Wynagrodzenia 647 435,59  1 586 011,07  

VI.      Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 58 750,16  92 179,60  

VII

. 
     Pozostałe koszty rodzajowe 51 869,66  114 934,19  

VII

. 
     Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00  0,00  

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -148 841,17  375 325,07  

D. Pozostałe przychody operacyjne 99 166,79  3 114,26  

I.       Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00  1 707,32  

II.      Dotacje 99 130,91  0,00  

III.      Inne przychody operacyjne 35,88  1 406,94  

E. Pozostałe koszty operacyjne 901,14  65,59  

I.      Strata ze zbycia niefinasowych aktywów trwałych 0,00  0,00  

II.      Aktualizacja wartości aktywów niefiansowych 0,00  0,00  

III.      Inne koszty operacyjne 901,14  65,59  

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  (C+D-E) -50 575,52  378 373,74  

G. Przychody finansowe 6 048,41  110 327,73  

I.      Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00  0,00  

       - od jednostek powiązanych 0,00  0,00  

II.      Odsetki,  w tym: 5 967,73  5 606,86  
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       - od jednostek powiązanych 0,00  0,00  

III.      Zysk ze zbycia inwestycji 0,00  0,00  

IV.      Aktualizacja wartości inwestycji 0,00  0,00  

V.      Inne 80,68  104 720,87  

H. Koszty finansowe 175 046,68  25 895,41  

I.      Odsetki, w tym: 97 689,92  25 895,41  

       - dla jednostek powiązanych 0,00  0,00  

II.      Strata ze zbycia inwestycji 0,00  0,00  

III.      Aktualizacja wartości inwestycji 0,00  0,00  

IV.      Inne 77 356,76  0,00  

I. Zysk (strata) na sprzedaży udziałów jedn.podporz. 0,00  0,00  

J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej  (F+G-H+/-I) -219 573,79  462 806,06  

K. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. - K.II.) 0,00  0,00  

I.      Zyski nadzwyczajne 0,00  0,00  

II.      Straty  nadzwyczajne 0,00  0,00  

L. Odpis wartości firmy 0,00  0,00  

I. Odpis wartości firmy-jednostki zależne 0,00  0,00  

II. Odpis wartości firmy-jednostki współzależne 0,00  0,00  

III. Odpis wartości firmy-jednostki stowarzyszone 0,00  0,00  

M. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00  0,00  

I. Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki zależne 0,00  0,00  

II. Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki współzależne 0,00  0,00  

III. Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki stowarzyszone 0,00  0,00  

N. 
Zysk(strata) z udziałów w jedn. podporządkowanych 

wycenianych metodą praw własności 
0,00  0,00  

O. Zysk ( strata) brutto (J +/-K-L+M) -219 573,79  462 806,06  

P. Podatek dochodowy 0,00  91 127,00  

Q. Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00  0,00  

R. Zyski(straty) mniejszości 2 138,50  -1 852,23  

S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-Q+/-R) -221 712,29  373 531,29  
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Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej 

Bloober Team SA 
Sporządzone za okres od 01.01.2016 do 31.05.2016 r 

  

01.01.2015- 

31.03.2015 

01.01.2016 - 

31.03.2016 

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym  G.K.  G.K. 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5 068 321,73 15 241 907,74 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po kor. 5 068 321,73 15 241 907,74 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 14 644 898,44 15 615 439,03 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 

podziału zysku (pokrycia straty)   

 

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. 

sporządzony za okres 01.01.2016 – 31.03.2016 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
01.01.2015 - 

31.03.2015 

01.01.2016 - 

31.03.2016 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej  
G.K. G.K. 

I. Zysk netto -221 712,29 373 531,29 

II. Korekty razem -924 812,43 -358 520,16 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 1 146 524,72 15 011,13 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

inwestycyjnej  
  

I. Wpływy  0,00 0,00 

II. Wydatki 62 990,08 139 129,13 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -62 990,08 -139 129,13 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

finansowej 
  

I. Wpływy  10 370289,00 115 010,23 

II. Wydatki  1 116 168,51 2 091 413,19 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 254 120,49 -1 976 402,96 

D. Przepływy pieniężne netto razem 8 044 605,69 -2 100 520,96 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -984 476,61 -984 476,61 

    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 

kursowych  
  

F. Środki pieniężne na początek okresu 718 883,84 5 619 144,98 

G. Środki pieniężne na koniec okresu 8 763 489,53 3 518 624,02 

    - o ograniczonej możliwości dysponowania   
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5. Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń  Emitenta 

w I kwartale 2016, wraz z opisem zdarzeń mających wpływ na osiągnięte 

wyniki  

 

I kwartał 2016 r. to dla spółki przede wszystkim premiera gry “Layers of Fear”. Zarząd spółki pragnie 

zauważyć, że przedstawiony wynik finansowy dotyczy w ponad 90% sprzedaży gry w ramach 

programu Xbox Preview w części IV kwartału 2015 roku (związane to jest z terminami otrzymywania 

raportów sprzedażowych). Emitent, mając na uwadze wszelkie okoliczności które mogą mieć wpływ 

na sukces rynkowy gry, zdecydował się na współpracę przy wydaniu pełnej wersji gry 

z amerykańskim wydawcą - Aspyr Media. Kompleksowość zadeklarowanego zaangażowania, jak 

i warunki finansowe kontraktu sprawiły, że Bloober Team SA postanowił podjąć taką współpracę - co 

okazało się dla Spółki jak i dla marki “Layers of Fear” znakomitą decyzją. Niestety ze względu na 

termin rozliczeń (wszystkie przychody ze sprzedaży gry w pierwszym kwartale będą widoczne w 

raporcie za drugi kwartał) Spółka nie jest w stanie zaprezentować 

wyników tej sprzedaży. Zarząd wyraża jednak duże zadowolenie 

z jej przebiegu w pierwszym kwartale (wyniki sprzedaży dotarły do 

spółki już w II kwartale) podkreślając, że wszystkie koszty zarówno 

po stronie wydawcy jak i Spółki zwróciły się po kilkunastu dniach 

od rozpoczęcia sprzedaży pełnej wersji gry. 

Działania podjęte przez Emitenta w trakcie dostępności gry 

w ramach wczesnego dostępu, jak również kampania prowadzona 

przez Aspyr Media sprawiły, że Layers of Fear było jedną 

z najbardziej oczekiwanych gier 2016 r. Światowa premiera gry 

odbyła się 16 lutego 2016 r. Tytuł ukazał się na najważniejszych 

platformach: PlayStation 4, Xbox One oraz komputerach Mac i PC 

i jest dostępny m.in. na PlayStation Network, Xbox Live, Steam, 

GOG, Amazon  czy AppStore. Na terytorium Polski lokalnym 
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dystrybutorem limitowanej edycji pudełkowej gry został Techland. Gra spotkała się z niezwykle 

pozytywnymi recenzjami- Gamesradar przyznał grze maksymalną ocenę (10/10) dodając, że to jeden 

z najlepszych horrorów w jakie grał Recenzent, a magazyn The Escapist nazywa “Layers of Fear” 

“prawdziwym arcydziełem” przyznając pięć punktów na pięć możliwych. W związku z sukcesem gry 

Spółka zamierza dalej rozwijać markę “Layers of Fear”. Wraz z wydawcą gry - firmą Aspyr, Spółka 

zaplanowała szczegółowy plan promocji, który obejmuje działania do końca marca 2017 roku. Nie są 

to jedyne prace związane z marką - wkrótce spółka poinformuje o dalszych planach rozwoju marki. 

Pod koniec marca 2016 r. Emitent anonsował, że prowadzi zaawansowane prace produkcyjne nad grą 

zatytułowaną „>observer_”. Gra, utrzymana w klimacie cyberpunk horror, była prezentowana w lutym 

za zamkniętymi drzwiami na konferencji DICE w Las Vegas, gdzie spotkała się z dużym 

zainteresowaniem. Obecnie nadchodzi niezwykle sprzyjający okres dla gatunku cyberpunk - nad 

swoją produkcją w tym klimacie pracuje m.in. telewizja HBO. W ramach przeprowadzonych testów 

>observer_ już na tym etapie zbiera opinie bardziej przychylne niż największy dotychczasowy sukces  

Bloober Team – „Layers of Fear”. Spółka prowadzi zaawansowane rozmowy z największymi 

światowymi wydawcami związane z tym produktem, a finalne decyzje o sposobie i dacie rozpoczęcia 

sprzedaży gry podjęte zostaną do końca czerwca (po spotkaniach w ramach targów E3 Expo w Los 

Angeles). 

 W I kwartale 2016 r. doszło do wykupu wraz z należnymi odsetkami trzech serii obligacji 

wyemitowanych przez Spółkę w latach 2013-2015. Tym samym Emitent nie posiada już żadnych 

zobowiązań z tytułu dłużnych papierów wartościowych. Spółka nie planuje w tym roku dodatkowych 

emisji ani akcji, ani obligacji - obecne przychody ze sprzedaży pokrywają zaplanowane na ten rok 

wydatki Spółki. 

Spółka wyraża zadowolenie z osiągniętych w I kwartale 2016 roku wyników, pragnąc jednocześnie 

zaznaczyć, że ograniczają się one jedynie do zeszłorocznych przychodów gry z programu Xbox 

Preview. Osiągane wyniki sprzedaży w tym kwartale jak i zaplanowane na ten rok premiery pozwalają 

na duży optymizm i rekordowy pod kątem rentowności rok dla spółki.  

6. Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń  jednostek 

wchodzących w skład grupy kapitałowej podlegających konsolidacji w I 

kwartale 2016, wraz z opisem zdarzeń mających wpływ na osiągnięte 

wyniki. 
Z początkiem 2016 r. doszło do istotnych zmian w spółce zależnej Emitenta – iFun4all. Z dniem 

1 stycznia 2016 r. doszło do zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki - nowym Prezesem 

Zarządu został wybrany Michał Mielcarek, związany z iFun4all od 2015 roku. Wcześniej odpowiadał 

w Ifun4all za marketing, PR oraz zarządzał produkcją. Zarząd spółki w porozumieniu z jedynym 

wspólnikiem - Bloober Team, podjął pierwsze kroki w kierunku przekształcenia iFun4all sp. z o.o. 

w spółkę akcyjną, a w konsekwencji jej wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu 

NewConnect. W drodze postępowania konkursowego wyłoniono oferującego akcje serii B, którym 

jest DM Banku Ochrony Środowiska S.A. 

Równolegle do działań prowadzących do przekształcenia spółki, iFun4all przygotowywało się do 

premiery kolejnego tytuły „Green Game: Timeswapper”. Na początku lutego gra uzyskała akceptację 

przez Valve (operatora platformy Steam) i Apple Inc. Jest to tytuł będący kontynuacją 



 Raport kwartalny za I  kwartał 2016 roku 

32 

wyprodukowanej w 2015r. „Red Game Without a Great Name”. Premiera gry miała miejsce już na 

początku II kwartału 2016 r. 

 

Ponadto, gra „Red Game Without a Great Name” została zakwalifikowana przez jurorów konkursu 

Indie Puls 2016 do ścisłego finału, w którym rywalizowała w grupie 10 najlepszych zdaniem jurorów 

niezależnych gier mobilnych zeszłego roku.  

Najważniejszym jednak tytułem firmy jest zapowiedziany niedawno “Serial Cleaner”, który z miejsca 

stał się jednym z najbardziej oczekiwanych tytułów niezależnych tego roku. Firma na początku 

drugiego kwartału zaprezentowała pierwszy zwiastun produkcji, który spotkał się z bardzo dobrym 

odbiorem zarówno wśród mediów branżowych jak i graczy. 

W styczniu 2016 r. w wyniku dwóch transakcji 1) rozwiązania przez Bloober Team S.A. umowy 

sprzedaży 250 udziałów w spółce Neuro –Code sp. z o.o., zawartej 11 października 2011 r. pomiędzy 

Bloober Team S.A. a drugim udziałowcem w spółce Neuro –Code sp. z o.o., z powodu jej 

niewykonania przez drugą stronę transakcji, o łącznej wartości nominalnej 12.500,00zł 2) zawarcia 

pomiędzy Bloober Team S.A. a drugim udziałowcem spółki Neuro –Code sp. z o.o. umowy 

darowizny udziałów, na mocy której Bloober Team S.A. nieodpłatnie nabył 50 udziałów w spółce 

Neuro –Code sp. z o.o. i tym samym nabył 100% udziałów w spółce.  

Pozostałe Spółki w grupie kapitałowej Emitenta nie prowadziły we wskazanym okresie aktywnej 

działalności operacyjnej..  

7. Informacja na temat dofinansowań ze środków unijnych, o które ubiega 

się spółka oraz stanu realizowanych projektów 
W pierwszym kwartale 2016 r. kontynuowana była realizacja dwóch projektów dofinansowanych ze 

środków unijnych: 

 Projekt „Medium – completely innovative design video games” dofinansowany z programu 

Creative Europe – Media, w ramach projektu dofinansowane są prace związane ze 
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stworzeniem innowacyjnej gry umożliwiającej rozgrywkę tą samą postacią na dwóch lub 

więcej ekranach jednocześnie. 

 Projekt „Objęcie ochroną patentową innowacyjnego sposobu symultanicznej rozgrywki na 

dwóch lub większej ilości ekranów”  dofinansowany z Programu Patent Plus, w ramach 

projektu dofinansowane są działania związane ze zgłoszeniem wynalazku do urzędu 

patentowego. W ramach realizacji niniejszego projektu w marcu br. złożony został wniosek do 

Urzędu Patentowego RP. 

Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie toczy się postępowanie ze skargi spółki 

Digital Games Services sp. z o.o. należącej do grupy kapitałowej Emitenta, na decyzję Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania w ramach działania 

8.1 POIG, udzielonego na podstawie umowy z dn. 3 grudnia 2009 r. Spółka stoi jednak na stanowisku, 

że w decyzja ta jest niewłaściwa, między innymi ze względu na niedopuszczalność postępowania 

administracyjnego, a także naruszenie przepisów prawa materialnego i postępowania przy wydawaniu 

decyzji. Pierwsza rozprawa wyznaczona została na koniec II kwartału 2016.  

W pierwszym kwartale br. złożono kolejne wnioski o dofinansowanie projektów realizowanych przez 

poszczególne spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej: 

 Wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „>observer_ – pierwsza polska gra typu horror 

cyberpunk, stworzona na urządzenia stacjonarne (konwencjonalne konsole i komputery) i 

urządzenia VR jednocześnie” złożony przez firmę Bloober Team w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

 Wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Dum Spiro” złożony przez firmę Bloober 

Team w ramach programu Creative Europe – Media. 

 Wniosek o dofinansowanie projektu „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy 

iFun4all Sp. z o. o. poprzez uzyskanie dostępu do rynku kapitałowego” złożony przez firmę 

iFun4all w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

8. Informacja zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie 

objętym raportem emitent podejmował w obszarze aktywności 

nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.  
Spółka prowadzi prace badawczo rozwojowe na potrzeby tworzenia imersyjnych horrorów. Firma 

zrealizowała pierwszą część prac B+R (na potrzeby gry Medium), których wynik jest obecnie 

przedmiotem złożonego wniosku patentowego. Spółka prowadzi również szereg prac B+R 

związanych z technologią VR i AR. Spółka zamierza aktywnie aplikować o środki unijne w aktualnej 

perspektywie w tym również w ramach projektu GameINN. Warto dodać również, że spółka z grupy 

kapitałowej - iFun4all SA prowadzi prace B+R dotyczące Real World Data. 

9. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych u Emitenta i w grupie 

kapitałowej Emitenta na 31 marca 2016 (dane za I kwartał 2016) 
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S.A.  Spzoo  Spzoo Spzoo 

Przeciętna liczba zatrudnionych  15,0 0,0 4,0 3,0 0,0 0,0 0,0 

Przeciętna liczba zatrudnionych (z 

jednym miejscu po przecinku) 14,7 0,0 3,8 3,0 0,0 0,0 0,0 

 

  


