
RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2019 R. 
01.01.2019–31.03.2019

DATA PUBLIKACJI: 14 MAJA 2019 R.



ul. Cystersów 9
31-553 Kraków
Polska

biuro@blooberteam.com

tel.: +48 12 35 38 555
fax: +48 12 35 93 934

Bloober Team SA zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym  
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie,  
XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000380757, NIP 6762385817,  
kapitał zakładowy 176 729,90 zł w całości opłacony. 

© 2019 Bloober Team S.A. All Rights Reserved.



RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2019 R.3

SPIS TREŚCI

ROZ. TYTUŁ STRONA

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 4

2. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU 8

3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 13

4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 20

5.

ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ  EMITENTA W I KWARTALE 
2019 ROKU, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI 
O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 28

6.

ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ  JEDNOSTEK 
WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI, 
W I KWARTALE 2019 ROKU, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, 
W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 31

7.

INFORMACJA NA TEMAT DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH, 
O KTÓRE UBIEGA SIĘ EMITENT ORAZ POZOSTAŁE SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD 
GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ORAZ STANU REALIZOWANYCH PROJEKTÓW 34

8.

INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ 
W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE AKTYWNOŚCI 
NASTAWIONEJ NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH 35

9.
INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH U EMITENTA 
I W GRUPIE KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA 31 MARCA 2019 R. 35



RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2019 R. 4

1.
PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Bloober Team SA to niezależny producent gier wideo specjalizujący się w realizacji projektów z zakresu horroru 
psychologicznego. Członkowie zarządu Bloober Team SA – Piotr Babieno i Konrad Rekieć – należą do grona najbar-
dziej rozpoznawalnych zarządzających w branży gier wideo na Zachodzie. Mają ponad 10-letnie doświadczenie, a na 
koncie ponad 30 zrealizowanych projektów. Zespół Bloober Team składa się z blisko 100 osób mających wieloletnie 
doświadczenie w produkowaniu gier. Spółka jest zaliczana przez partnerów biznesowych do grona 3 najlepszych 
zespołów tworzących gry z gatunku horror.

Bloober Team jest reprezentowany na świecie przez United Talent Agency - wiodącą hollywodzką agencję zajmującą 
się reprezentowaniem artystów i własności intelektualnych (IP).

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, biuro@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.
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1.1. Organy spółki (stan na 31 marca 2019 r.)

Zarząd Piotr Babieno – Prezes Zarządu

Konrad Rekieć – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Maciej Niewiadomski – Przewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej

Łukasz Rosiński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Rafał Małek – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Borek – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Zyguła – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Jędras – Członek Rady Nadzorczej

Na dzień 1 stycznia 2019 r. oraz 31 marca 2019 r. w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodziły następujące osoby:  
Maciej Niewiadomski, Łukasz Rosiński, Rafał Małek, Marcin Borek, Andrzej Zyguła i Piotr Jędras, a w skład Zarządu: 
Piotr Babieno i Konrad Rekieć. Skład organów do dnia dzisiejszego nie uległ zmianie.

1.2. Struktura akcjonariatu (stan na 31 marca 2019 r.)

Informację o strukturze akcjonariatu Emitenta, z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządze-
nia niniejszego raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, sporządzono w oparciu 
o zawiadomienia przekazane Emitentowi na podstawie ustawy o ofercie i rozporządzenia MAR.

AKCJONARIUSZ L. AKCJI WARTOŚĆ NOMINALNA 
1 AKCJI

UDZIAŁ % W LICZBIE 
GŁOSÓW

UDZIAŁ % W KAPITALE 
ZAKŁADOWYM

Piotr Babieno 200.000 0,10 11,32% 11,32%

Lartiq  TFI S.A. 173.104 0,10 9,79% 9,79%

MetLife TFI S.A. 90.195 0,10 5,1% 5,1%

Pozostali 1304000 0,10 73,79% 73,79%

Razem 1767299 100% 100%

1.3. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej emitenta (stan na 31 marca 2019 r.)

SPÓŁKA SIEDZIBA % POSIADANYCH UDZIAŁÓW/AKCJI

iFun4all Spółka akcyjna Kraków 50,56

Freeky Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków 25,01

Digital Games Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków 100

Feardemic  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków 100

iPlacement Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków 100

Neuro-Code Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków 100

Bloober Team NA Inc. Palo Alto 100

1.4. 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., Feardemic 
sp. z o.o., Neuro- Code Sp. z o.o., Freeky Games Sp. z o.o. oraz iPlacement sp. z o.o. Spółka Bloober Team NA Inc. jest 
zwolniona z obowiązku konsolidacji zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. 
Z dnia 29 września 1994 r. z późn. zm.).
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The Padre (Feardemic)
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INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH 
PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

2.1 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu jednostkowego

Wartości niematerialne i prawne

W pozycji tej ujmuje się nabyte przez jednostkę, zali-
czane 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 niemate-
rialnych 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 jednost-
kowej 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 ekono-
micznej 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, dzier-
żawy, 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 wyce-
niono 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 „wytwo-
rzone przez jednostkę filmy, oprogramowanie komputerów, 
projekty typowe i inne produkty o podobnym charakte-

2.
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2. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

rze, 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 prze-
prowadzenia odpowiednio po kursie:
 ♦ Kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, 

z którego usług korzysta Spółka – w przypadku ope-
racji 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 cel-
nym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie 
ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych 
operacji. 

Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w wa-
lutach 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 pasy-
wów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień 

wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w wa-
lutach 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 bu-
dowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Rezerwy

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagal-
ności 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 powsta-
nie 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 wiel-
kości 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. Przezna-
czenie 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 wa-
riantu porównawczego.
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Przychody i zyski
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione 
powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekono-
micznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie 
zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości 
zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału wła-
snego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż 
wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.

Koszty i straty
Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodob-
nione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści 
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w for-
mie 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 pozo-

stałych 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 ryzy-
kiem jej prowadzenia), 

 ♦ obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu 
podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jed-
nostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie 
odrębnych przepisów. 

Zmiany zasad rachunkowości

Nie dotyczy Grupy Bloober Team Spółka Akcyjna.

2.2 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu skonsolidowanego

Wartości niematerialne i prawne

W pozycji tej ujmuje się nabyte przez jednostkę, zali-
czane 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 niemate-
rialnych 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 jednost-
kowej 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 zrów-
nane 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.
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Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzier-
żawy, 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 wyce-
niono 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 „wytwo-
rzone przez jednostkę filmy, oprogramowanie komputerów, 
projekty typowe i inne produkty o podobnym charakte-
rze, 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 ope-
racji 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 wa-
lutach 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 pasy-
wów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień 
wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w wa-
lutach 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 bu-
dowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Rezerwy

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagal-
ności 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 potencjal-
ny 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.
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 ♦ 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 wiel-
kości 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. Przezna-
czenie 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 wa-
riantu porównawczego.

Przychody i zyski
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione 
powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekono-
micznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie 
zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości 
zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału wła-

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

Koszty i straty
Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodob-
nione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści 
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w for-
mie 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 pozo-

stałych 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 ryzy-
kiem jej prowadzenia), 

 ♦ obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu 
podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jed-
nostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie 
odrębnych przepisów. 

Zmiany zasad rachunkowości

Nie dotyczy Grupy Bloober Team Spółka Akcyjna.
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Bilans – Aktywa

Lp. Tytuł
Stan na 

31.03.2019r.
Stan na 

31.12.2018r.
Stan na 

31.03.2018r.
Stan na 

31.12.2017r.

A AKTYWA TRWAŁE 4,604,506.06 4,411,501.11 3,113,685.80 2,879,761.47

I Wartości niematerialne i prawne 413,341.87 204,659.50 105,927.27 110,400.48
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0.00 0.00 1,252.22 1,252.22
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 413,341.87 204,659.50 104,675.05 109,148.26
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II Rzeczowe aktywa trwałe 1,646,783.46 1,662,460.88 1,035,019.57 701,622.03
1 Środki trwałe 1,607,428.17 1,658,181.20 1,005,156.99 671,759.45
a grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 307,397.67 315,515.45 44,726.00 45,980.00
c urządzenia techniczne i maszyny 799,848.23 809,284.42 313,459.13 216,325.57
d środki transportu 490,513.43 527,987.20 640,408.54 402,767.35
e inne środki trwale 9,668.84 5,394.13 6,563.32 6,686.53
2 Środki trwałe w budowie 39,355.29 4,279.68 29,862.58 29,862.58
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie

III Należności długoterminowe 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od jednostek pozostałych

IV Inwestycje długoterminowe 1,122,890.69 1,122,890.69 1,122,890.69 1,122,890.69
1 Nieruchomości 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 1,122,890.69 1,122,890.69 1,122,890.69 1,122,890.69
a w jednostkach powiązanych 1,122,890.69 1,122,890.69 1,122,890.69 1,122,890.69

- udziały lub akcje 1,122,890.69 1,122,890.69 1,122,890.69 1,122,890.69
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe

b w pozostałych jednostkach, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale 0.00 0.00 0.00 0.00
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe

KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

3.
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Lp. Tytuł
Stan na 

31.03.2019r.
Stan na 

31.12.2018r.
Stan na 

31.03.2018r.
Stan na 

31.12.2017r.

c w pozostałych jednostkach 0.00 0.00 0.00 0.00
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe

4 Inne inwestycje długoterminowe

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1,421,490.04 1,421,490.04 849,848.27 944,848.27
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1,421,490.04 1,421,490.04 849,848.27 944,848.27
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00 0.00 0.00

B AKTYWA OBROTOWE 44,726,569.09 41,028,824.68 35,257,558.31 33,519,857.81

I Zapasy 33,946,820.63 31,037,511.88 25,140,720.77 23,895,878.74
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku 32,230,086.49 29,516,724.61 24,522,201.73 23,230,923.42
3 Produkty gotowe 1,716,734.14 1,520,787.27 618,519.04 664,955.32
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy

II Należności krótkoterminowe 4,691,507.09 4,130,232.52 3,974,836.06 4,008,878.39
1 Należności od jednostek powiązanych 655,962.63 645,610.95 641,554.36 639,955.36
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 27,602.63 17,250.95 13,254.36 11,655.36

- do 12 miesięcy 27,602.63 17,250.95 13,254.36 11,655.36
- powyżej 12 miesięcy

b inne 628,360.00 628,360.00 628,300.00 628,300.00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0.00 0.00 0.00 0.00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

b inne
3 Należności od pozostałych jednostek 4,035,544.46 3,484,621.57 3,333,281.70 3,368,923.03
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2,352,184.86 1,777,980.78 2,593,873.22 2,755,196.39

- do 12 miesięcy 2,352,184.86 1,777,980.78 2,593,873.22 2,755,196.39
- powyżej 12 miesięcy

b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 1,372,013.33 1,389,776.62 141,238.00

c inne 311,346.27 316,864.17 739,408.48 472,488.64
d dochodzone na drodze sądowej 0.00 0.00 0.00 0.00

III Inwestycje krótkoterminowe 5,737,521.23 5,534,938.58 5,457,654.26 5,034,955.86
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 5,737,521.23 5,534,938.58 5,457,654.26 5,034,955.86
a w jednostkach powiązanych 1,345,847.02 1,204,629.72 475,438.91 475,438.91

- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki 1,345,847.02 1,204,629.72 475,438.91 475,438.91
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b w pozostałych jednostkach 0.00 0.00 0.00 0.00
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki 0.00 0.00 0.00 0.00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4,391,674.21 4,330,308.86 4,982,215.35 4,559,516.95
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4,391,674.21 4,330,308.86 4,982,215.35 4,559,516.95
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
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Lp. Tytuł
Stan na 

31.03.2019r.
Stan na 

31.12.2018r.
Stan na 

31.03.2018r.
Stan na 

31.12.2017r.

2 Inne inwestycje krótkoterminowe

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 350,720.14 326,141.70 684,347.22 580,144.82

C NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ 
(FUNDUSZ) PODSTAWOWY

D UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

 AKTYWA RAZEM 49,331,075.15 45,440,325.79 38,371,244.11 36,399,619.28

Data: 14.05.2019

Bilans – Pasywa

Lp. Tytuł
Stan na 

31.03.2019r.
Stan na 

31.12.2018r.
Stan na 

31.03.2018r.
Stan na 

31.12.2017r.

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 28,328,453.61 27,235,585.85 27,307,799.90 26,335,914.26

I Kapitał (fundusz) podstawowy 176,729.90 176,729.90 176,729.90 176,729.90

II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 17,237,607.59 17,237,607.59 17,237,607.59 17,237,607.59
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) 
nad wartością nominalną udziałów (akcji) 17,178,697.59 17,178,697.59 17,178,697.59 17,178,697.59

III Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny, w tym:
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej

IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 7,306,303.42 7,306,303.42 7,306,303.42 7,306,303.42
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 742,510.49 742,510.49 742,510.49 742,510.49
- na udziały (akcje) własne 6,563,792.93 6,563,792.93 6,563,792.93 6,563,792.93

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 2,514,944.94 (2,746,211.93) 1,615,273.35 0.00

VIII Zysk (strata) netto 1,092,867.76 5,261,156.87 971,885.64 1,615,273.35

IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna)

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 21,002,621.54 18,204,739.94 11,063,444.21 10,063,705.02

I Rezerwy na zobowiązania 1,046,895.89 1,046,895.89 215,142.24 215,142.24
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 801,888.48 801,888.48 0.00 0.00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0.00 0.00 0.00 0.00

- długoterminowa 
- krótkoterminowa

3 Pozostałe rezerwy 245,007.41 245,007.41 215,142.24 215,142.24
- długoterminowe
- krótkoterminowe 245,007.41 245,007.41 215,142.24 215,142.24

II Zobowiązania długoterminowe 2,200,395.64 2,685,270.70 464,999.08 281,182.28
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 2,200,395.64 2,685,270.70 464,999.08 281,182.28
a kredyty i pożyczki 1,549,837.54 2,034,712.60 0.00 0.00



RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2019 R. 16

3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Lp. Tytuł
Stan na 

31.03.2019r.
Stan na 

31.12.2018r.
Stan na 

31.03.2018r.
Stan na 

31.12.2017r.

b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00 0.00 0.00
c inne zobowiązania finansowe 650,558.10 650,558.10 464,999.08 281,182.28
d inne

III Zobowiązania krótkoterminowe 4,455,765.08 3,374,665.85 1,648,646.91 1,565,498.58
1 Wobec jednostek powiązanych 8,600.00 8,600.00 8,600.01 8,600.01
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0.00 0.00 0.01 0.01

- do 12 miesięcy 0.00 0.00 0.01 0.01
- powyżej 12 miesięcy

b inne 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

b inne
3 Wobec pozostałych jednostek 4,447,165.08 3,366,065.85 1,640,046.90 1,556,898.57
a kredyty i pożyczki 1,758,765.02 1,620,714.68 83,686.86 25,306.91
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00 0.00 0.00
c inne zobowiązania finansowe 191,620.54 256,808.52 121,489.20 89,487.12
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 1,531,964.77 565,076.89 669,225.86 606,826.29

- do 12 miesięcy 1,531,964.77 565,076.89 669,225.86 606,826.29
- powyżej 12 miesięcy

e zaliczki otrzymane na dostawy
f zobowiązania wekslowe
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 386,147.07 371,002.98 363,931.29 445,453.24
h z tytułu wynagrodzeń 536,539.68 506,861.93 315,860.05 315,938.18
i inne 42,128.00 45,600.85 85,853.64 73,886.83
3 Fundusze specjalne

IV Rozliczenia międzyokresowe 13,299,564.93 11,097,907.50 8,734,655.98 8,001,881.92
1 Ujemna wartość firmy 0.00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 13,299,564.93 11,097,907.50 8,734,655.98 8,001,881.92

- długoterminowe 12,603,070.74 10,401,413.31
- krótkoterminowe 696,494.19 696,494.19 8,734,655.98 8,001,881.92

 PASYWA RAZEM 49,331,075.15 45,440,325.79 38,371,244.11 36,399,619.28

Data: 14.05.2019

Rachunek zysków i strat – wersja porównawcza

Lp. Tytuł

Wykonanie za okres

1.01.2019-
31.03.2019r.

1.01.2018-
31.03.2018r.

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5,143,880.20 4,292,397.75
- od jednostek powiązanych 20,050.00 1,300.00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 2,209,993.01 2,443,353.32
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 2,933,887.19 1,849,044.43
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
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3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Lp. Tytuł

Wykonanie za okres

1.01.2019-
31.03.2019r.

1.01.2018-
31.03.2018r.

B Koszty działalności operacyjnej 3,823,084.00 3,106,835.08
I Amortyzacja 178,401.07 99,850.82
II Zużycie materiałów i energii 54,624.27 27,067.78
III Usługi obce 907,753.23 657,511.90
IV Podatki i opłaty, w tym: 20,575.71 8,996.75

- podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 1,901,937.18 1,850,098.60
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 208,706.22 137,320.74

- emerytalne 129,932.98 101,651.17
VII Pozostałe koszty rodzajowe 551,086.32 325,988.49
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0.00 0.00

C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 1,320,796.20 1,185,562.67

D Pozostałe przychody operacyjne 516.31 6.48
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0.00 0.00
II Dotacje 0.00 0.00
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0.00 0.00
IV Inne przychody operacyjne 516.31 6.48

E Pozostałe koszty operacyjne 24,225.29 3,142.00
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0.00 0.00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0.00 0.00
III Inne koszty operacyjne 24,225.29 3,142.00

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 1,297,087.22 1,182,427.15

G Przychody finansowe 75,803.50 14,798.22
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

-od jednostek powiązanych
II Odsetki, w tym: 14,244.05 1,258.76

-od jednostek powiązanych 14,244.05 0.00
III Zysk ze zbycia inwestycji
IV Aktualizacja wartości inwestycji
V Inne 61,559.45 13,539.46

H Koszty finansowe 45,524.96 2,361.73
I Odsetki, w tym: 45,524.96 2,211.73

-dla jednostek powiązanych 0.00 0.00
II Strata ze zbycia inwestycji
III Aktualizacja wartości inwestycji 0.00 0.00
IV Inne 0.00 150.00

I Zysk (strata) brutto (I±J) 1,327,365.76 1,194,863.64

J Podatek dochodowy 234,498.00 222,978.00

K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)

L Zysk (strata) netto (K-L-M) 1,092,867.76 971,885.64

Data: 14.05.2019
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3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Przychód netto ze sprzedaży Q1

ZYSK Q1 netto

2017

2017

2018

2018

2019

2019

1,092,867.76  
zł

5,143,880.20  
zł

971,885.64  
zł

4,292,397.75  
zł

624,721.73  
zł

2,887,408.70  
zł
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3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp. Tytuł 1.01.2019-
31.03.2019r.

1.01.2018-
31.03.2018r.

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 27,235,585.85 26,335,914.26

- korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości 0.00 0.00

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 27,235,585.85 26,335,914.26

II Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 28,328,453.61 27,307,799.90

III Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 28,328,453.61 27,307,799.90

Data: 14.05.2019

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp. Tytuł 1.01.2019-
31.03.2019r.

1.01.2018-
31.03.2018r.

A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (starata) netto 1,092,867.76 971,885.64
II Korekty razem (106,866.39) (394,610.92)
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) 986,001.37 577,274.72

B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 0.00 0.00
II Wydatki 512,623.32 158,170.26
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (512,623.32) (158,170.26)

C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 0.00 58,379.95
II Wydatki 412,012.70 54,786.01
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  (I-II) (412,012.70) 3,593.94

D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III) 61,365.35 422,698.40

E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 61,365.35 422,698.40

F Środki pieniężne na początek okresu 4,330,308.86 4,559,516.95

G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4,391,674.21 4,982,215.35

Data: 14.05.2019
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Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej Bloober Team S.A. na dzień: 31.03.2019

AKTYWA stan na dzień
31/03/2019

GK.

stan na dzień
31/12/2018

GK.

stan na dzień
31/03/2018

GK.

stan na dzień
31/12/2017

GK.

A AKTYWA TRWAŁE  4,791,623.61  4,497,502.01  2,338,397.45  1,529,994.65 

I Wartości niematerialne i prawne  602,527.52  459,095.15  268,690.92  275,086.13 
1 Koszty zakończenia prac rozwojowych -00 -00  1,252.22  1,252.22 
2 Wartość firmy -00 -00 -00 -00 
3 Inne wartości niematerialne i prawne  602,527.52  459,095.15  267,438.70  273,833.91 
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne -00 -00 -00 -00 

II Wartość firmy jednostek podporządkowanych -00 -00 -00 -00 
1 Wartość firmy-jednostki zależne -00 -00 -00 -00 
2 Wartość firmy-jednostki współzależne -00 -00 -00 -00 
3 wartość firmy-jednostki stowarzyszone -00 -00 -00 -00 

III Rzeczowe aktywa trwałe  1,654,396.51  1,672,383.08  1,050,303.80  907,558.03 
1 Środki trwałe  1,615,041.22  1,654,241.59  1,020,441.22  877,695.45 
a  grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b  budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  307,397.67  315,515.45  44,726.00  45,980.00 
c  urządzenia techniczne i maszyny  807,461.28  805,344.81  328,743.36  240,699.44 
d  środki transportu  490,513.43  527,987.20  640,408.54  584,329.48 
e  inne środki trwałe  9,668.84  5,394.13  6,563.32  6,686.53 
2 Środki trwałe w budowie  39,355.29  18,141.49  29,862.58  29,862.58 
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie

IV Należności długoterminowe -00 -00 -00 -00 
1 Od jednostek powiązanych -00 -00 -00 -00 
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek -00 -00 -00 -00 

V Inwestycje długoterminowe  39,391.69  39,391.69  39,391.69  39,391.69 
1 Nieruchomości -00 -00 -00 -00 
2 Wartości niematerialne i prawne -00 -00 -00 -00 
3 Długoterminowe aktywa finansowe  39,391.69  39,391.69  39,391.69  39,391.69 
a w jedn.zal niewycen. metodą konsol. 

pełnej lub met. proporcjonalną  39,391.69  39,391.69  39,391.69  39,391.69 
 -udziały lub akcje  39,391.69  39,391.69  39,391.69  39,391.69 
 -inne papiery wartościowe -00 -00 -00 -00 
 -udzielone pożyczki -00 -00 -00 -00 
 -inne długoterminowe aktywa finansowe -00 -00 -00 -00 

b w jedn. zal.,współzal i stowarzysz.
wycen. metodą praw własności -00 -00 -00 -00 
 -udziały lub akcje -00 -00 -00 -00 
 -inne papiery wartościowe -00 -00 -00 -00 
 -udzielone pożyczki -00 -00 -00 -00 
 -inne długoterminowe aktywa finansowe -00 -00 -00 -00 

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

4.
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4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

AKTYWA stan na dzień
31/03/2019

GK.

stan na dzień
31/12/2018

GK.

stan na dzień
31/03/2018

GK.

stan na dzień
31/12/2017

GK.

c w pozostałych jednostkach, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale
 -udziały lub akcje
 -inne papiery wartościowe
 -udzielone pożyczki
 -inne długoterminowe aktywa finansowe

d  w pozostałych jednostkach -00 -00 -00 -00 
 -udziały lub akcje -00 -00 -00 -00 
 -inne papiery wartościowe -00 -00 -00 -00 
 -udzielone pożyczki -00 -00 -00 -00 
 -inne długoterminowe aktywa finansowe -00 -00 -00 -00 

4 Inne inwestycje długoterminowe

VI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  2,495,307.89  2,326,632.09  980,011.04  307,958.80 
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  944,321.23  883,030.13  310,281.77  307,958.80 
2 Inne rozliczenia międzyokresowe  1,550,986.66  1,443,601.96  669,729.27 

B AKTYWA OBROTOWE  45,525,799.51  42,426,254.28  37,047,878.60  36,031,797.65 

I Zapasy  35,519,349.89  33,108,228.85  27,439,210.96  26,742,802.71 
1 Materiały -00 -00 -00 -00 
2 Półprodukty i produkty w toku  33,204,711.76  31,793,350.55  25,784,289.77  24,857,791.62 
3 Produkty gotowe  2,314,638.13  1,314,878.30  1,654,921.19  1,885,011.09 
4 Towary -00 -00 -00 -00 
5 Zaliczki na dostawy -00 -00 -00 -00 

II  Należności krótkoterminowe  4,524,304.58  3,631,922.53  3,679,668.44  3,645,724.55 
1  Należności od jednostek powiązanych -00 -00 -00 -00 
a  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: -00 -00 -00 -00 

 -do 12 miesięcy -00 -00 -00 -00 
 -powyżej 12 miesięcy -00 -00 -00 -00 

b  inne -00 -00 -00 -00 
2 Należności od pozostałych jednostek, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
-00 -00 -00 -00 

 z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: -00 -00 -00 -00 
 -do 12 miesięcy -00 -00 -00 -00 
 -powyżej 12 miesięcy
 inne

3  Należności od pozostałych jednostek  4,524,304.58  3,631,922.53  3,679,668.44  3,645,724.55 
a  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  2,590,299.54  1,646,021.41  2,784,988.30  2,911,977.87 

 -do 12 miesięcy  2,590,299.54  1,646,021.41  2,784,988.30  2,911,977.87 
 -powyżej 12 miesięcy -00 -00 -00 -00 

b  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń  1,587,026.05  1,596,359.94  79,856.43  191,576.67 

c  inne  346,978.99  389,541.18  814,823.71  542,170.01 
d  dochodzone na drodze sądowej -00 -00 -00 -00 

III  Inwestycje krótkoterminowe  5,091,662.75  5,334,170.28  5,194,611.34  5,045,054.17 
1  Krótkoterminowe aktywa finansowe  5,091,662.75  5,334,170.28  5,194,611.34  5,045,054.17 
a  w jednostkach powiązanych -00 -00 -00 -00 

 -udziały lub akcje -00 -00 -00 -00 
 -inne papiery wartościowe -00 -00 -00 -00 
 -udzielone pożyczki
 -inne krótkoterminowe aktywa finansowe -00 -00 -00 -00 

b  w jednostkach stowarzyszonych -00 -00 -00 -00 
 -udziały lub akcje -00 -00 -00 -00 
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4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

AKTYWA stan na dzień
31/03/2019

GK.

stan na dzień
31/12/2018

GK.

stan na dzień
31/03/2018

GK.

stan na dzień
31/12/2017

GK.

 -inne papiery wartościowe -00 -00 -00 -00 
 -udzielone pożyczki -00 -00 -00 -00 
 -inne krótkoterminowe aktywa finansowe -00 -00 -00 -00 

b  w pozostałych jednostkach  272,698.53  272,698.53  5,580.85  5,580.85 
 -udziały lub akcje -00 -00 -00 -00 
 -inne papiery wartościowe -00 -00 -00 -00 
 -udzielone pożyczki -00 -00 -00 -00 
 -inne krótkoterminowe aktywa finansowe -00 -00 -00 -00 

c  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  4,818,964.22  5,061,471.75  5,189,030.49  5,039,473.32 
 -środki pieniężne w kasie i na rachunku  4,818,964.22  5,061,471.75  5,189,030.49  5,039,473.32 
 -inne środki pieniężne -00 -00 -00 -00 
 -inne aktywa pieniężne -00 -00 -00 -00 

2  Inne inwestycje krótkoterminowe -00 -00 -00 -00 

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  390,482.29  351,932.62  734,387.86  598,216.22 

C Należne wpłaty na kapitał podstawowy

D Udziały (akcje) własne

RAZEM AKTYWA  50,317,423.12  46,923,756.29  39,386,276.05  37,561,792.30 

Data: 14.05.2019

Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej Bloober Team S.A. na dzień: 31.03.2019

PASYWA stan na dzień
31/03/2019

GK.

stan na dzień
31/12/2018

GK.

stan na dzień
31/03/2018

GK.

stan na dzień
31/12/2017

GK.

A  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY  26,348,158.80  25,292,410.36  26,027,162.20  25,620,683.91 

I Kapitał (fundusz) podstawowy  176,729.90  176,729.90  176,729.90  176,729.90 

II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:  17,237,607.59  17,237,607.59  17,237,607.59  17,237,607.59 
– nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad 
wartością nominalną udziałów (akcji)  17,178,697.59  17,178,697.59  17,178,697.59  17,178,697.59 

III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej

IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:  7,306,303.42  7,306,303.42  7,306,303.42  7,306,303.42 
– tworzone zgodnie z umową/statutem spółki  7,306,303.42  7,306,303.42  7,306,303.42  7,306,303.42 

V Różnice kursowe z przeliczenia

VI Zysk (strata) z lat ubiegłych  571,769.45 -4,004,242.01  557,047.53 -618,756.50 

VII Zysk (strata) netto  1,055,748.44  4,576,011.46  749,473.76  1,518,799.50 

VIII
Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna) -00  - -00 -00 

B Kapitał mniejszości  1,204,861.01  1,631,392.56  1,181,595.58  1,204,706.45 

C Ujemna wartość firmy jednostek 
podporządkowanych -00  - -00 -00 

I. Ujemna wartość firmy-jednostki zależne -00  - -00 -00 

II. Ujemna wartość firmy-jednostki współzależne -00  - -00 -00 
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4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

PASYWA stan na dzień
31/03/2019

GK.

stan na dzień
31/12/2018

GK.

stan na dzień
31/03/2018

GK.

stan na dzień
31/12/2017

GK.

III. Ujemna wartość firmy-jednostki stowarzyszone -00  19,999,953.37 -00 -00 

D.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  22,764,403.31  19,999,953.37  12,177,518.27  10,736,401.94 

I Rezerwy na zobowiązania  1,175,369.59  1,195,339.65  259,100.41  232,788.21 
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  884,385.92  891,374.07 -00 -00 
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne -00  - -00 -00 

 -długoterminowe -00  - -00 -00 
 -krótkoterminowe -00 -00 -00 

3 Pozostałe rezerwy  290,983.67  303,965.58  259,100.41  232,788.21 
 -długoterminowe -00 -00 -00 
 -krótkoterminowe  290,983.67  303,965.58  259,100.41  232,788.21 

II Zobowiązania długoterminowe  2,200,395.64  2,685,270.70  464,999.08  470,009.33 
1 Wobec jednostek powiązanych -00 -00 -00 
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek  2,200,395.64  2,685,270.70  464,999.08  470,009.33 
a  kredyty i pożyczki  1,549,837.54  2,034,712.60 -00 -00 
b  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych -00 -00 -00 -00 
c  inne zobowiązania finansowe  650,558.10  650,558.10  464,999.08  470,009.33 
d  zobowiązania wekslowe  - 
e  inne -00 -00 -00 

-00  - -00 -00 
-00  - -00 -00 

3  Pozostałe zobowiązania długoterminowe -00  - -00 -00 

III Zobowiązania krótkoterminowe  5,390,163.00  4,316,554.46  2,290,045.57  2,227,434.66 
1 Wobec jednostek powiązanych -00  - -00 -00 
a  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności -00 -00 -00 

 -do 12 miesięcy -00 -00 -00 
 -powyżej 12 miesięcy -00 -00 -00 

b  inne -00 -00 -00 
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 
 -do 12 miesięcy
 -powyżej 12 miesięcy  - 
 inne

3 Wobec pozostałych jednostek  5,390,163.00  4,316,554.46  2,290,045.57  2,227,434.66 
a  kredyty i pożyczki  1,759,268.29  1,621,217.95  84,190.13  39,196.26 
b  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych -00  - -00 -00 
c  inne zobowiązania finansowe  191,620.54  256,808.52  121,489.20  89,487.12 
d  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności  1,795,579.39  779,301.32  711,172.50  647,812.40 

 -do 12 miesięcy  1,795,579.39  779,301.32  711,172.50  647,812.40 
 -powyżej 12 miesięcy -00 -00 -00 

e  zaliczki otrzymane na dostawy -00  - -00 -00 
f  zobowiązania wekslowe -00  - -00 -00 
g  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń  536,773.89  576,092.09  458,445.08  552,308.40 
h  z tytułu wynagrodzeń  642,783.08  614,293.65  428,906.00  423,750.61 
i  inne  464,137.81  468,840.93  485,842.66  474,879.87 
3 Fundusze specjalne -00 -00 -00 -00 

IV Rozliczenia międzyokresowe  13,998,475.08  11,802,788.56  9,163,373.21  7,806,169.74 
1 Ujemna wartość firmy -00  - -00 -00 
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4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

PASYWA stan na dzień
31/03/2019

GK.

stan na dzień
31/12/2018

GK.

stan na dzień
31/03/2018

GK.

stan na dzień
31/12/2017

GK.

2 Inne rozliczenia międzyokresowe  13,998,475.08  11,802,788.56  9,163,373.21  7,806,169.74 
 -długoterminowe  12,603,070.74  10,401,413.31 -00 -00 
 -krótkoterminowe  1,395,404.34  1,401,375.25  9,163,373.21  7,806,169.74 

RAZEM PASYWA  50,317,423.12  46,923,756.29  39,386,276.05  37,561,792.30 

Data: 14.05.2019

Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej Bloober Team S.A.  
za okres 1.01-31.03.2019
(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie 01.01.2019 - 
31.03.2019

G.K. 

01.01.2018 - 
31.03.2018

G.K. 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym : 5,851,063.34 4,645,283.97 
 - od jednostek powiązanych 0.00 0.00 

I.  Przychody netto ze sprzedaży produktów 2,368,565.86 2,566,046.62 
II.  Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 3,482,497.48 2,079,237.35 
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 4,559,451.77 3,685,067.90 
I.  Amortyzacja 245,960.22 109,460.36 
II.  Zużycie materiałów i energii 59,143.95 31,277.10 
III.  Usługi obce 1,117,192.43 775,660.47 
IV.  Podatki i opłaty, w tym: 20,798.90 9,730.75 

 - podatek akcyzowy 0.00 0.00 
V.  Wynagrodzenia 2,284,979.41 2,238,061.54 
VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 257,735.45 184,531.93 

 – emerytalne 174,730.98 144,575.30 
VII.  Pozostałe koszty rodzajowe 573,641.41 336,345.75 
VIII.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0.00 0.00 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 1,291,611.57 960,216.07 

D. Pozostałe przychody operacyjne 516.76 1,208.83 
I.  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0.00 0.00 
II.  Dotacje 0.00 0.00 
III.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0.00 0.00 
IV.  Inne przychody operacyjne 516.76 1,208.83 

E. Pozostałe koszty operacyjne 24,227.33 3,202.15 
I.  Strata ze zbycia niefinasowych aktywów trwałych 0.00 0.00 
II.  Aktualizacja wartości aktywów niefiansowych 0.00 0.00 
III.  Inne koszty operacyjne 24,227.33 3,202.15 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 1,267,901.00 958,222.75 

G. Przychody finansowe 68,102.23 14,798.22 
I.  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0.00 0.00 

 - od jednostek powiązanych 0.00 0.00 
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4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wyszczególnienie 01.01.2019 - 
31.03.2019

G.K. 

01.01.2018 - 
31.03.2018

G.K. 

II.  Odsetki, w tym: 0.00 1,258.76 
 - od jednostek powiązanych 0.00 0.00 

III.  Zysk ze zbycia inwestycji 0.00 0.00 
IV.  Aktualizacja wartości inwestycji 6,480.00 0.00 
V.  Inne 61,622.23 13,539.46 

H. Koszty finansowe 45,602.23 23,680.08 
I.  Odsetki, w tym: 45,602.23 11,245.50 

 - 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 0.00 12,434.58 

I. Zysk (strata) na sprzedaży udziałów jedn.podporz. 0.00 0.00 

J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I) 1,290,401.00 949,340.89 

K. Odpis wartości firmy 0.00 0.00 
I. Odpis wartości firmy-jednostki zależne 0.00 0.00 
II. Odpis wartości firmy-jednostki współzalezne 0.00 0.00 
III. Odpis wartości firmy-jednostki stowarzyszone 0.00 0.00 

L. 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 współzalezne 0.00 0.00 
III. Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki stowarzyszone 0.00 0.00 

M. Zysk(strata) z udziałów w jedn.podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własnosci

0.00 0.00 

M. Zysk ( strata) brutto (J +/-K-L+M) 1,290,401.00 949,340.89 

O. Podatek dochodowy 234,498.00 222,978.00 

P. Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0.00 0.00 

R. Zyski(straty) mniejszości 154.56 -23,110.87 

S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-Q+/-R) 1,055,748.44 749,473.76 

Data: 14.05.2019

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Bloober Team SA 
sporządzone za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019 r.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 

01.01.2019 - 
31.03.2019

G.K. 

01.01.2018 - 
31.03.2018

G.K. 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 25,292,410.36 25,620,683.91
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po kor. 25,292,410.36 25,620,683.91

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 26,348,158.80 26,027,162.20

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Data: 14.05.2019
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4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. 
sporządzony za okres od 01.01.2019- 31.03.2019 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01.2019 - 
31.03.2019

01.01.2018 - 
31.03.2018

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej G.K. G.K. 

I. Zysk netto 1,055,748.44 749,473.76

II. Korekty razem -514,837.25 -664,242.76

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 540,911.19 85,231.00

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

I. Wpływy 0.00 0.00

II. Wydatki 371,406.02 -19,332.30

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -371,406.02 19,332.30

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 0.00 44,993.87

II. Wydatki 412,012.70 0.00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -412,012.70 44,993.87
D. Przepływy pieniężne netto razem -242,507.53 149,557.17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -242,507.53 149,557.17
 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 

F. Środki pieniężne na początek okresu 5,061,471.75 5,039,473.32
G. Środki pieniężne na koniec okresu 4,818,964.22 5,189,030.49
 - o ograniczonej możliwości dysponowania

Data: 14.05.2019
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4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

W związku ze zwolnieniem z obowiązku objęcia konsolidacją spółki Bloober Team NA Inc. zgodnie z art. 58 ust. 1 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Z dnia 29 września 1994 r. z późn. zm.), Emitent przekazuje 
wybrane dane finansowe tej spółki:

Bilans

AKTYWA stan na 
31.12.2018

stan na 
31.12.2017

stan na 
31.12.2018

stan na 
31.12.2017

(USD) (USD) (PLN) (PLN)
Inne aktywa bieżące 4,151.22 0.00 15,607.34 0.00
Środki na rachunkach bankowych razem 51,607.50 4,844.94 194,028.72 16,866.69

Aktywa razem 55,758.72 4,844.94 209,636.06 16,866.69

PASYWA stan na 
31.12.2018

stan na 
31.12.2017

stan na 
31.12.2018

stan na 
31.12.2017

(USD) (USD) (PLN) (PLN)
Kapitał (fundusz) własny -16,336.16 4844.94 -61,419.06 16,866.69
Kapitał (fundusz) podstawowy 9,963.20 9963.2 37,458.64 34,684.89
Zysk (strata) z lat ubiegłych -5,118.26 -722.03 -19,243.12 -2,513.60
Zysk (strata) netto -21,181.10 -4396.23 -79,634.58 -15,304.60
Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych - pożyczki 72,094.88 0.00 271,055.12 0.00

Pasywa razem 55,758.72 4,844.94 209,636.06 16,866.69

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  Za okres 
01.01.2018 do 

31.12.2018

Za okres 
01.01.2017 do 

31.12.2017

Za okres 
01.01.2018 do 

31.12.2018

Za okres 
01.01.2017 do 

31.12.2017

(USD) (USD) (PLN) (PLN)
Przychody dzaiłalności operacyjnej 0.00 0.00 0.00 0.00
Koszty działalności operacyjnej 20,418.54 1,944.35 76,767.58 6,768.87
Zysk/Strata z działalności operacyjnej -20,418.54 -1,944.35 -76,767.58 -6,768.87
Przychody Finansowe 37.40 0.12 140.61 0.42
Koszty finansowe 0.00 0.00 0.00 0.00
Podatek dochodowy 800.00 2,452.00 3,007.76 8,536.15

Zysk/ strata netto -21,181.14 -4,396.23 -79,634.73 -15,304.60

kurs przeliczenia BZ 2018: Tabela nr 252/A/NBP/2018 z dnia 2018-12-31 – 3.7597
kurs przeliczenia BZ 2017: Tabela nr 251/A/NBP/2017 z dnia 2017-12-29 – 3.4813
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ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ 
I NIEPOWODZEŃ  EMITENTA W I KWARTALE 2019 ROKU, WRAZ 
Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, 
W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, 
MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.

Pierwszy kwartał 2019 roku stał dla Bloober Team 
pod znakiem udoskonalania nadchodzących produkcji 
i odbywania wielu spotkań w ramach przeglądu opcji 
strategicznych.

Dzięki przyjętej wcześniej strategii równoważenia przy-
chodów z produktów z większym bezpieczeństwem finan-
sowym (wydawca) i dokonywania realizacji projektów 
o większym potencjale sprzedażowym (samodzielne 
wydawanie gier) Spółce udało się stworzyć bezpieczny 
model finansowy, dzięki któremu przy braku istotnej 
premiery w ostatnich 5 kwartałach Spółka wciąż przynosi 
okazałe zyski finansowe, a ich generacja była dla Spółki 
kluczowa w perspektywie realizacji planu wydawniczego.

Pierwszy kwartał 2019 roku w Spółce Bloober Team 
zdominowały czynności związane z przygotowaniami 
do wydania gry Layers of Fear 2, kontynuacji sztanda-
rowej produkcji Emitenta, która – co trzeba podkreślić 

– wciąż cieszy się znacząca popularnością oraz wartym 
wykorzystania potencjałem. Celem było przejście do 
zasadniczego etapu czynności promocyjnych wokół 
Layers of Fear 2 – czyli wprowadzenia do sprzedaży. 
Nasze zespoły marketingowe uczestniczyły w targach 
PAX South oraz SXSW w Teksasie – koncentrując się 
zarówno na spotkaniach biznesowych, public relations 
(pozyskiwanie dodatkowych kanałów informacyjnych, 
partnerów oraz nawiązywanie kontaktów w obszarze 
PR), jak i bezpośredniej komunikacji z potencjalnymi 
użytkownikami naszej gry. 

Ukoronowaniem tych działań było uczestnictwo Emitenta 
w targach PAX East w marcu 2019, gdzie po raz pierwszy 
zaprezentowano grywalną wersję gry Layers of Fear 2. 
Gracze ze Stanów Zjednoczonych – bezapelacyjnie naj-
bardziej chłonnego rynku dla gier komputerowych – mogli 
jako pierwsi w świecie, na specjalnie przygotowanych 
stanowiskach zasmakować we wrażeniach z rozgrywki. 

5.

PAX East (Boston, USA, 2019)
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Layers of Fear 2 (Bloober Team)

5. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ  EMITENTA W I KWARTALE 2019 ROKU, WRAZ 
Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH 

WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.

Odnotowaliśmy bardzo entuzjastyczne reakcje – także 
pośród influencerów branży (dla nas szczególnie war-
tościowe – mówimy o nieformalnych ośrodkach opi-
niotwórczych, bardzo cenionych pośród graczy), a nasze 
działania znalazły odzwierciedle-
nie w szeregu publikacjach w por-
talach branżowych. To istotne 
przesłanki uzasadniające właściwe 
rozłożenie akcentów w kampanii 
promocyjnej. Elementy takie jak 
inspiracje kinem początku XX 
wieku, udział w produkcji Tony 
Todda – aktora wręcz ikonicznego 
dla branży horrorów (w Layers 
of Fear 2 użycza głosu postaci 
mającej kluczowe znaczenie dla 
fabuły) oraz dbałość o detale wy-
stroju wnętrz (staje się to naszą 
wizytówką) na zaprezentowa-
nych grafikach z gry – to wszystko 
sprawiło, że zadeklarowani fani 
gatunku horrorów z zaintrygo-
waniem oczekują ogłoszenia daty 
premiery Layers of Fear 2.

Równolegle z opisanymi powyżej działaniami Emitent kon-
sekwentnie poszerzał ofertę sprzedażową dla już wydanych 

gier – gra >observer_ ukazała się na platformie sprzętowej 
Nintendo Switch i prezentacji tego wydarzenia poświęcona 
była część uczestnictwa Spółki w targach SXSW w Teksasie. 
To kolejny etap zaplanowanej na 2019 r. ekspansji na tę 

platformę sprzętową i pozyskanie 
nowych klientów.

 Z początkiem marca rozpoczął pra-
cę nowy dział wydawniczo - marke-
tingowy Bloober Team. Powstanie 
silnego działu zajmującego się 
sprzedażą i marketingiem produk-
tów Emitenta jest ściśle powiązane 
z planami rozwojowymi Spółki, 
koncentracją na self-publishin-
gu oraz dalszą profesjonalizacją 
działań. Pozyskaliśmy kompletny, 
zgrany zespół z bogatym doświad-
czeniem obejmującym nie tylko 
kwestie promocyjne, ale także 
organizujące procesy wprowa-
dzania produktów na rynki lokalne 
i światowe oraz szeroko pojętą 
monetyzację.

Zarząd Emitenta powziął w dniu 7 stycznia informację 
o dacie premiery swojej gry „>observer_” w wersji na 

Pierwszy kwartał 
2019 roku w Spółce Bloober 

Team zdominowały czynności 
związane z przygotowaniami 

do wydania gry Layers of 
Fear 2, kontynuacji sztandarowej 

produkcji Emitenta, która 
– co trzeba podkreślić – 

wciąż cieszy się znacząca 
popularnością oraz wartym 
wykorzystania potencjałem.
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platformę Nintendo Switch. Gra ta zadebiutowała na 
terytoriach Europy i Ameryki w dniu 7 lutego 2019 roku, 
natomiast na terytorium Azji będzie mieć swoją pre-
mierę w terminie późniejszym. Na chwilę obecną „>ob-
server_” w wersji na platformę Nintendo Switch trudno 
uznać za ponadprzeciętny sukces, ale z pewnością przy-
niesie zwrot z inwestycji z nawiązką w krótkim okresie 
czasu. Wydanie wersji na platformę Switch zwiększyło 
również zainteresowanie wersjami na inne platformy jak 
również pozwoliło na  zdynamizowanie prac nad innymi 
polami eksploatacji dla marki „>observer_”.

W dniu 25 stycznia 2019 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję 
o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających 
dalszy rozwój działalności Emitenta. Prowadzony przegląd 
opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego 
sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki, którym 
jest wzrost jej wartości poprzez zbudowanie wiodącej 
pozycji rynkowej na świecie w zakresie produkcji gier 
z gatunku horroru psychologicznego. Na obecnym etapie 
przeglądu są rozważane różne opcje strategiczne, min. 
pozyskanie dla Emitenta międzynarodowego partnera 
finansowego lub dokonanie transakcji o innej struktu-
rze, jak również brak powyższych działań. Prowadzone 
przez Spółkę rozmowy z wieloma podmiotami pokazują, 
że Spółka właściwie wybrała swoją strategię i jest teraz 

znacznie bardziej interesująca dla potencjalnych inwe-
storów - szczególnie zagranicznych.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w I kwartale 2019r. było 
zawarcie w dniu 11 lutego umowy pomiędzy Emitentem 
a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w przedmiocie 
dofinansowania projektu pn. „Wzrost konkurencyjności 
firmy Bloober Team S.A. dzięki inwestycji w nowoczesną 
infrastrukturę umożliwiającą tworzenie innowacyjnych gier 
powstałych w wyniku zrealizowanych prac badawczych”. 
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 6.874.208 
złotych, a całkowita wartość projektu: 15.373.228,80 zło-
tych. Umowa została podpisana w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza 
Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność 
małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MŚP 

- Typ Projektu A, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inna istotna umowa, którą zawarł Emitent w I kwartale 
2019 r., to umowa z dnia 7 marca 2019 r. podpisana 
z Limited Run Games Inc. z siedzibą w Raleigh, Stany 
Zjednoczone, na wydanie, marketing i dystrybucję gry: 
>observer_ w limitowanej wersji pudełkowej na platformę 
Nintendo: Switch. Licencja na wydanie tej gry została 
udzielona bez ograniczeń terytorialnych. 

Ważnym wydarzeniem, które miało miejsce w I kwartale 
2019 r., było powzięcie przez Zarząd Spółki w dniu 27 marca 
wiadomości o platformach, na jakich ma ukazać się gra 

„Layers of Fear 2” oraz o planowanej cenie jej sprzedaży. Gra 
będzie dystrybuowana w wersjach na platformy: PlayStation 
4, Xbox One, oraz komputery PC. Cena Gry została ustalona 
na wyjściowym poziomie 29,99 EURO/USD, jednakże na 
różnych terenach cenymogą być odmienne. Premiera Gry 
została zaplanowana na dzień 28 maja 2019r.

Spółka wchodzi w dalszą część roku z dużymi nadziejami 
związanymi ze sprzedażą nadchodzących tytułów. Już 28 
maja odbędzie się premiera Layers of Fear 2, a niedługo 
później spółka będzie mocno obecna na nadchodzących 
targach - E3 Expo w Los Angeles.

>observer_ (Bloober Team)

Gra „Layers of Fear 2” będzie 
dystrybuowana w wersjach na 
platformy: PlayStation 4, Xbox 

One, oraz komputery PC. 
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ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ 
I NIEPOWODZEŃ  JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY 

KAPITAŁOWEJ EMITENTA, PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI, 
W IV KWARTALE 2018 ROKU, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH 

CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM 
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I kwartał 2019 r. był również niezwykle intensywnym okresem pracy dla pozostałych spółek wchodzących w skład 
grupy kapitałowej Emitenta.  

6.1 iFun4all S.A.

I kwartał 2019 r. stanowił dla spółki iFun4all S.A. głównie 
okres pracy nad nowymi produkcjami. Już w IV kwartale 
2018r., po zakończeniu realizacji prac produkcyjnych 
w zakresie projektu gry cyfrowej „Halls of Horror” iFun4all 
S.A. powrócił do intensywnych prac nad tytułem, który 
ukazać ma się jeszcze w 2019 r. – „Ritual: Crown of Horns”. 

„Ritual: Crown of Horns” jest grą akcji 3D w perspek-
tywie top-down osadzona w pełnym niebezpieczeństw 
świecie zainspirowanym przez gatunek Weird Western. 
Historia opowiada o losach zgorzkniałego łowcy nagród 
i tajemniczej wiedźmy, którzy przemierzają piekielny 
Dziki Zachód w poszukiwaniu zemsty na potężnym 
kulcie. Po raz pierwszy w grach iFun4all S.A.  do dyspo-
zycji graczy oddany zostanie spory arsenał – nie tylko 
broni palnej, ale też potężnych zdolności magicznych. 
Zręcznościowy system walki będzie wymagał od graczy 
podejmowania taktycznych decyzji, od wykorzystania 
ukształtowania terenu po zarządzanie dostępną energią 

magiczną. Gra wykorzysta też technologię real-world 
data (RWD), która urozmaici rozgrywkę, modyfikując 
ją na wyjątkowe sposoby.

Aktualnie, już w II kwartale 2019 r. – 23 kwietnia 2019 r. 
rozpoczęto oficjalną kampanię promocyjno-marketingową 
przedmiotowego tytułu. Jednocześnie zapowiedziane 
zostało wydanie gry w wersji Early Access na platformie 
dystrybucyjnej Steam, która poprzedzać będzie wyda-
nie produkcji w pełnej wersji. Wersja Early Access ma 
na celu zaproszenie graczy do czynnego uczestnictwa 
w procesie powstawania gry. Spółka iFun4all S.A. za-
mierza udostępniać graczom materiały graficzne oraz 
wideo, a nawet udostępniać do testowania niektóre 
z nieukończonych jeszcze elementów docelowej wersji 
gry, np. nieukończone wersje poziomów, tak by gracze 
mogli wypowiadać się w zakresie przedmiotowych ma-
teriałów i dzięki temu zaangażować się w produkt i jego 
tworzenie. Wydanie gry w wersji Early Access wynika 

6.

Już w IV kwartale 2018r., po 
zakończeniu realizacji prac 
produkcyjnych w zakresie 

projektu gry cyfrowej „Halls of 
Horror” iFun4all S.A. powrócił 

do intensywnych prac nad 
tytułem, który ukazać ma się 
jeszcze w 2019 r. – „Ritual: 

Crown of Horns”. 

Halls of Horror (iFun4all)
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z realizacji przez iFun4all S.A. założenia open deve-
lopmentu i markertingu 3.0. w zakresie przedmiotowej 
gry, zgodnie z którym w środowisku charakteryzującym 
się dużą konkurencją, a zatem takim jak rynek gier, 
kluczowe jest wyjście przez dewelopera do graczy i bu-
dowanie społeczności dla swojego produktu. W ramach 
tej strategii iFun4all S.A. zaplanował również specjalną 
promocję dla posiadaczy steamowej wersji gry „Serial 
Cleaner” w zakresie nowej produkcji.

Równolegle realizowane były dalsze prace produkcyjne 
nad projektem „Far Peak”, które związane są z nową 
strategią w zakresie przedmiotowej produkcji, o której 
Spółka informowała w raporcie obejmującym IV kwartał 
2018 r. oraz w raporcie rocznym za rok obrotowy 2018. 
Zgodnie z założeniami zintensyfikowanie przedmiotowych 
prac nastąpi w najbliższych miesiącach, co powiązane 
będzie z planowanymi działaniami iFun4all S.A. w za-
kresie poszukiwania wydawcy dla projektu na targach 
Gamescom oraz Game Connection, które odbędą się 
w drugiej połowie 2019 r.

Ponadto pod koniec I kwartału 2019 r. iFun4all S.A.  
przystąpił do prac koncepcyjnych nad prototypem nowej, 
niedużej gry, która docelowo powinna ukazać się jeszcze 
w 2019 r. na platformach PC oraz Nintendo Switch. 

Jednocześnie z działaniami produkcyjnymi obejmującymi 
gry cyfrowe spółka iFun4all S.A. prowadziła działania 
marketingowe i promocyjne związane z planowaną 
kampanią na portalu Kickstarter, mającą na celu pozy-
skanie funduszy na realizację nowatorskiego w zakresie 
dotychczasowej działalności tej spółki projektu – gry 
planszowej bazującej na grze cyfrowej „Halls of Horror”. 
Za udzielone w ramach kampanii wsparcie pieniężne 
iFun4all S.A. planuje przyznawać wspierającym osobom 
określone świadczenia/nagrody w zależności od kwoty 
udzielonego wsparcia. Przewidziane świadczenia nie 
obejmują udzielenia udziałów w zysku ze sprzedaży 
produktów spółki iFun4all S.A. Data rozpoczęcia przed-
miotowej kampanii wyznaczona została na dzień 15 
maja 2019 r., zaś jej czas trwania wynosić będzie 30 dni.

Istotne wydarzenia miały również miejsce w zakresie gry 
„Serial Cleaner”. Już w połowie listopada 2018 r. spółka 
iFun4all S.A. zawarła umowę z chińskim kontrahentem 

– East2West Network Tech. Co. Ltd. Obejmującą dystry-
bucję gry „Serial Cleaner” na zasadzie wyłączności na 
platformie iOS na terenie Chin (z wyłączeniem Hong 
Kongu, Tajwanu i Makau). Następnie – w lutym 2019 r. 
zawarta została kolejna umowa, na mocy której grupa 
East2West stała się w praktyce globalnym wydawcą gry 

na platformie iOS. Globalna premiera na tej platformie 
planowana jest na dzień 20 czerwca 2019 r.

Zaznaczyć również należy, że pod koniec I kwartału 2019 r. 
gra „Serial Cleaner” ukazała się także w chińskiej wersji 
językowej na platformie dystrybucyjnej Steam. W marcu 
2019 r. w dystrybucji ukazał się Curve Humble Bundle 
zawierający w zestawie tytułów również w/w grę Emiten-
ta, zaś w maju 2019 r. miał miejsce tydzień wyprzedaży 
gier Curve Digital Publishing Ltd. – wydawcy gry „Serial 

Ritual: Crown of Horns (iFun4all)

Serial Cleaner (iFun4all)

Far Peak (iFun4all)
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Cleaner”, na platformie dystrybucyjnej Steam, które 
to działania mogą mieć wpływ na wyniki sprzedażowe 
przedmiotowej gry w II kwartale 2019 r.

Spółka iFun4all S.A. realizowała również dalsze działania 
związane z wykorzystaniem potencjału gry „Serial Cleaner” 
w zakresie przemysłu filmowego i telewizyjnego. W ślad 
za podpisaną w sierpniu 2017 r. umową producencką 
z amerykańskim partnerem – DJ2 Entertainment Inc., 
już w marcu 2019 r. Spółka iFun4all S.A. zawarła kolejną 
po umowę zmierzającą do wykorzystania potencjału gry 
w ww. zakresie, tj. umowę z Agency for the Performing 

Arts, Inc., znaną pod skróconą nazwą „APA”. Współpraca 
przewiduje reprezentację Spółki przez Agencj APA jako 
agenta w przemyśle filmowym i telewizyjnym w zakresie 
gry „Serial Cleaner”, w tym pomoc w negocjacjach z po-
tencjalnymi producentami.

Dnia 9 kwietnia 2019 r. Zarząd Spółki iFun4all S.A. podjął 
decyzję o wprowadzeniu na rynek nowej marki własnej 
Spółki, tj. marki „Draw Distance”, pod którą wprowadzane 
będą na rynek kolejne produkcje cyfrowe iFun4all S.A. 
Wprowadzenie nowej marki związane jest z ukierunko-
waniem spółki iFun4all S.A. na produkcję gier bardziej 
artystycznych, niestandardowych i wyróżniających się 
graficznie, wpisujących się w kategorię gier niezależnych. 
Nowa marka własna – „Draw Distance” docelowo zastąpić 
powinna dotychczasową firmę (nazwę) tej spółki.

6.2 Feardemic sp. z o.o.

W I kwartale 2019 roku Spółka skupiła się na sfinalizowaniu 
wersji konsolowych gry „The Padre”, włącznie z wdroże-
niem planu marketingowego w życie. W tym samym czasie 
kontynuowała swoje działania wydawnicze poszukując 
kolejnych gier do wydania w przyszłości.

W marcu Feardemic sp. z o.o.  poinformowała o przesu-
nięciu daty premiery gry „The Padre” na kwiecień 2019 
w związku z synchronizacją procesów certyfikacyjnych 
z działaniami marketingowymi Spółki oraz jej partne-
rów biznesowych. Celem była maksymalizacja działań 
sprzedażowych oraz ominięcie okresu bardzo głośnych 
premier, które skutecznie uszczupliłyby zainteresowanie 
rynku produktem. Gra miała swoją premierę w dniu 18 
kwietnia 2019 r. na platformach PC i Nintendo Switch.

Feardemic sp. z o.o. kontynuowała swoje działania wy-
dawnicze, nie podpisała jednak żadnej wiążącej umowy 
w tym czasie. 

6.3 Pozostałe spółki z grupy 
kapitałowej Emitenta

Pozostałe spółki z grupy kapitałowej Emitenta nie pro-
wadziły w I kwartale 2019 r. działalności operacyjnej.

The Padre (Feardemic)

The Padre (Feardemic)
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INFORMACJA NA TEMAT DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW 
UNIJNYCH, O KTÓRE UBIEGA SIĘ EMITENT ORAZ POZOSTAŁE 
SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ 
EMITENTA ORAZ STANU REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

5.1 Bloober Team S.A.

W I kwartale 2018 r.  Emitentowi przyznano dofinan-
sowania na dwa projekty w ramach programu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019 – Rozwój sek-
torów kreatywnych. Pierwsze dofinansowanie do wyso-
kości 41.250,00 złotych zostało udzielone na realizację 
projektu pn. „Rozwój firmy Bloober Team S. A. poprzez 
wprowadzenie na rynek nowego produktu – gry z gatunku 
hidden horror „. Drugie dofinansowanie do wysokości 
53.020,00 złotych przeznaczone jest na realizację projektu 
pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Bloober Team S. A. 
poprzez działalność eksportową na rynku amerykańskim”.

Dnia 11 lutego 2019 r. doszło do zawarcia umowy pomiędzy 
Emitentem a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości 
w przedmiocie dofinansowania projektu pn. „Wzrost kon-
kurencyjności firmy Bloober Team S.A. dzięki inwestycji 
w nowoczesną infrastrukturę umożliwiającą tworzenie 
innowacyjnych gier powstałych w wyniku zrealizowanych 
prac badawczych”. Maksymalna wartość dofinansowania 
wynosi 6.874.208 złotych, a całkowita wartość projektu: 
15.373.228,80 złotych. Umowa została podpisana w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa 
Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i kon-
kurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4. 
Dotacje dla MŚP – Typ Projektu A, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W I kwartale 2019 r. kontynuowano realizację następu-
jących projektów dofinansowanych ze środków unijnych/
publicznych: 
1. „Opracowanie samouczącego się systemu automatycz-

nego modelowania spersonalizowanych wariantów 
rozgrywki w czasie rzeczywistym w grach z gatunku 
horror, w oparciu o interpretację reakcji i psychologii 
gracza” – projekt realizowany w ramach Programu 
Sektorowego GAMEINN.

2. „Wzrost konkurencyjności firmy Bloober Team S. A. 
poprzez promocję produktów na arenie międzyna-
rodowej” – projekt realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go 
to Brand.

3. „H2O” – kodowa nazwa projektu dotyczącego realizacji 
gry Layers of Fear II”, projekt realizowany w ramach 
programu Creative Europe – MEDIA, Development 
of European Video Games.

Zakończono realizację projektu „Promocja produktów 
firmy Bloober Team S. A. na rynkach zagranicznych” 
dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP 
w promocji marek produktowych – Go to Brand.

5.2 iFun4all S. A.

W I kw. 2019 r. Spółka kontynuowała realizację prac 
badawczych prowadzonych w ramach projektu pn. „Opra-
cowanie systemu automatycznego modelowania roz-
grywki w oparciu o real world data dzięki opracowaniu 

i zastosowaniu inteligentnego agenta testującego oraz 
automatyzacji procesu balansowania rozgrywki”. Projekt 
ten jest realizowany w ramach Programu Sektorowego 
GAMEINN. 

5.3 Feardemic sp. z o.o.

W I kwartale 2019 r. Spółka nie wnioskowała o żadne dofinansowanie ze środków unijnych/publicznych.

7.



RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2019 R.35

INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, 
JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT 

PODEJMOWAŁ W OBSZARZE AKTYWNOŚCI NASTAWIONEJ 
NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH 

W I kwartale 2019 r. Emitent w dalszym ciągu prowadził prace badawcze mające na celu opracowanie samouczące-
go się systemu automatycznego modelowania spersonalizowanych wariantów rozgrywki w czasie rzeczywistym, 
w oparciu o interpretację reakcji i psychologii gracza. Rozwiązanie to będzie wykorzystane w grach z gatunku horror 
tworzonych przez Emitenta. 

Zespół produkcyjny firmy Bloober Team kontynuował również prace nad grą „|MEDIUM|”, w której implementowana 
jest innowacyjna technologia w zakresie symultanicznej rozgrywki na dwóch ekranach.  

8.

Bloober Team 
S.A.

DGS  
Sp. z o.o.

Feardemic 
Sp. z o.o.

Ifun4all  
S.A.

Neuro-Code  
Sp. z o.o.

Freeky Games 
Sp. z o.o.

iPlacement  
Sp. z o.o.

Przeciętna liczba 
zatrudnionych 28 0 3 15 0 0 0

Przeciętna liczba 
zatrudnionych  
(z dwoma miejscami 
po przecinku) 27,63 0,00 3 15,25 0,00 0,00 0,00

Powyższa tabela uwzględnia jedynie osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę. Ponadto spółki Bloober Team S.A., 
iFun4all S.A. i Feardemic sp. z o.o. współpracują obecnie na stałe z blisko setką specjalistów.

INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH 
U EMITENTA I W GRUPIE KAPITAŁOWEJ EMITENTA  

NA 31 MARCA 2019 R.

9.




