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1.
PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 
I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Bloober Team SA to niezależny producent gier wideo specjalizujący się w realizacji projektów z zakresu horroru 
psychologicznego. Członkowie zarządu Bloober Team SA – Piotr Babieno, Konrad Rekieć i Mateusz Lenart – należą 
do grona najbardziej 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 ponad 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).

Bloober Team skupia się na tworzeniu mrocznych thrillerów i horrorów, skierowanych do wymagającego odbiorcy. 
Tworzy tytuły charakteryzujące się wyrazistymi bohaterami, dojrzałą historią i unikalnym światem. To produkcje, 
które wciągają gracza nie tylko oryginalnym scenariuszem i wyjątkowymi sceneriami, ale przede wszystkim nie-
szablonowymi rozwiązaniami w samej rozgrywce.

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 30 września 2020 r.)

Zarząd

Piotr Babieno – Prezes Zarządu

Konrad Rekieć – Członek Zarządu

Mateusz Lenart – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Paweł Duda – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Jędras – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jakub Chruściel – Sekretarz Rady Nadzorczej

Marcin Kosela – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Muchalski – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 27 sierpnia 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które dokonało wyboru 
członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji i ustaliło 
liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób. W skład Rady 
Nadzorczej nowej kadencji wchodzą Paweł Duda, Piotr 
Jędras, Jakub Chruściel, Marcin Kosela i Tomasz Muchalski. 
W dniu 30 września 2020 r. na pierwszym posiedzeniu Rada 
Nadzorcza wybrała ze swojego grona Przewodniczącego 
w osobie Pawła Dudy, Wiceprzewodniczącego w osobie 
Piotra Jędrasa oraz Sekretarza w osobie Jakuba Chruściela.

Do dnia 27 sierpnia 2020 r. w skład Rady Nadzorczej wcho-
dzili Paweł Duda, Piotr Jędras, Jakub Chruściel, Tomasz 
Muchalski, Rafał Małek oraz Marcin Borek. 

1.2. Struktura Akcjonariatu na dzień 13.11.2020 r. (dzień przekazania raportu)

Informację o strukturze akcjonariatu Emitenta, z uwzględ-
nieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, sporzą-
dzono w oparciu o zawiadomienia przekazane Emitentowi 
na podstawie ustawy o ofercie i rozporządzenia MAR. 
Ostatnie zawiadomienie o zmianie stanu posiadania 
akcji zostało zgłoszone przez Rockbridge Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie 
w dniu 24 marca 2020 r., o czym Emitent poinformował 
w tym samym dniu raportem bieżącym ESPI nr 13/2020.

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%

Rockbridge  
TFI S.A. 
(w tym Rockbridge 
Fundusz 
Inwestycyjny 
Zamknięty 
Alpha Hedge)

423.983 
(101.730)

0,10 
(0,10)

23,99% 
(5,76%)

23,99% 
(5,76%)

Pozostali 1.143.316 0,10 64,69% 64,69%

Razem 1.767.299 100% 100%

The Medium (Bloober Team)
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Oberver: System Redux (Bloober Team)

1.3. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta (stan na 30.09.2020 r.)

SPÓŁKA SIEDZIBA
UDZIAŁ EMITENTA* 
(%) PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Freeky Games  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków 100

62, 01, Z, Działalność związana z oprogramowaniem
Spółka na ten moment nie prowadzi aktywnie żadnej działalności.

Digital Games Services  
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w likwidacji Kraków 100

62, 01, Z, Działalność związana z oprogramowaniem
Spółka na ten moment nie prowadzi aktywnie żadnej działalności.
W dniu 29.07.2020 Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę 
o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji.

Feardemic  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków 100 58, 21, Z, działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

iPlacement  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków 100

73, 12, C, Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele 
reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
Spółka na ten moment nie prowadzi aktywnie żadnej działalności

Neuro- Code 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków 100

72, 19, Z, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie 
pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Spółka na ten moment nie prowadzi aktywnie żadnej działalności

Bloober Team NA Inc. Palo Alto 100 Działalność wydawnicza dotycząca gier komputerowych

* UDZIAŁ EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Ponadto Bloober Team posiada udziały w następujących podmiotach:

SPÓŁKA SIEDZIBA
UDZIAŁ EMITENTA* 
(%) PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Draw Distance  
Spółka akcyjna Kraków 34,98 62, 01, Z, działalność związana z oprogramowaniem

Satus Games  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Alternatywna Spółka Inwestycyjna 
Spółka komandytowa Kraków 43,39 64, 30, Z, działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

* UDZIAŁ EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
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The Medium (Bloober Team)

Oberver: System Redux (Bloober Team) The Medium (Bloober Team)

1.4. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta, 
podlegających konsolidacji

Konsolidacji metodą pełną podlegają następujące spółki: Bloober Team S.A., Digital Games Services Sp. z o.o. 
w likwidacji, Feardemic sp. z o.o., Neuro-Code Sp. z o.o., iPlacement sp. z o.o. oraz Bloober Team NA. Spółka 
Freeky Games Sp. z o.o. nie została objęta konsolidacją 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.).

Grupa wykazuje również w aktywach udziały w spółce inwestycyjnej – Satus Games Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie oraz akcje 
w spółce Draw Distance S.A. i w sprawozdaniu skonsolidowanym wycenia je metodą praw własności.
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INFORMACJE 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, zaliczane 
do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do 
gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie 
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przezna-
czone 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 jednostkowej 
do 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo. Rozpoczę-
cie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu 
wartości niematerialnych i prawnych do używania.

Koszty prac rozwojowych

Spółka kapitalizuje koszty zakończonych prac rozwojo-
wych prowadzonych na własne potrzeby, poniesione przed 
podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, jeżeli 
spełnione są łącznie następujące warunki: 
 ♦ produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, 

a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie 
określone, 

 ♦ techniczna przydatność produktu lub technologii 
została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana 
i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwa-
rzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, 

 ♦ koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według 

przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych pro-
duktów lub zastosowania technologii. 

Koszty prac rozwojowych wykonanych we własnych za-
kresie do czasu ich zakończenia i spełnienia warunków 
zapisanych w art. 33 ust. 2 UoR gromadzone są na kontach 
rozliczeń międzyokresowych czynnych. Zakończone prace 
rozwojowe przenosi się z rozliczeń międzyokresowych na 
konto wartości niematerialnych i prawnych i amortyzuje 
się metodą liniową. Zarząd Spółki określa okres w jakim 
są amortyzowane zakończone prace rozwojowe, tak aby 
odzwierciedlał on faktyczny okres ich 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.

2.
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2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzier-
żawy, leasingu lub innej o podobnym charakterze są 
zaliczane do majątku jednostki. 

W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą 
utratę wartości środków trwałych stosowne odpisy aktuali-
zujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. 
Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości 
obciążają pozostałe koszty operacyjne.

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.

Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczono do 
pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych, 
w zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczył.

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-
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2.  INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

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.

 ♦ długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów 
sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od 
dnia bilansowego. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów Spółki obejmują 
w szczególności:
 ♦ równowartość otrzymanych lub należnych od kon-

trahentów środków udokumentowanych fakturami 
VAT z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi 
w następnych okresach sprawozdawczych,

 ♦ wartość przyjętych nieodpłatnie - w tym w drodze 
darowizny - środków trwałych, środków trwałych 
w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, 
rozliczana równolegle do odpisów amortyzacyjnych 
lub umorzeniowych tych składników majątku,

 ♦ dotacje otrzymane na finasowanie nabycia lub wytwo-
rzenia środków trwałych lub prac badawczo-rozwojo-
wych rozliczane równolegle do odpisów amortyzacyj-
nych lub umorzeniowych tych składników majątku,

 ♦ pozostałe dotacje rozliczane równolegle do kosztu 
własnego sprzedaży gier

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, 
 ♦ 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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2.2. 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, przezna-
czone 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 jednostkowej 
do 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo. Rozpoczę-
cie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu 
wartości niematerialnych i prawnych do używania.

Koszty prac rozwojowych

Grupa kapitalizuje koszty zakończonych prac rozwojowych 
prowadzonych na własne potrzeby, poniesione przed pod-
jęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, jeżeli 
spełnione są łącznie następujące warunki: 
 ♦ produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, 

a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie 
określone, 

 ♦ techniczna przydatność produktu lub technologii 
została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana 
i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwa-
rzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, 

 ♦ koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według 
przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych pro-
duktów lub zastosowania technologii. 

Koszty prac rozwojowych wykonanych we własnych za-
kresie do czasu ich zakończenia i spełnienia warunków 
zapisanych w art. 33 ust. 2 UoR gromadzone są na kontach 
rozliczeń międzyokresowych czynnych. Zakończone prace 
rozwojowe przenosi się z rozliczeń międzyokresowych na 
konto wartości niematerialnych i prawnych i amortyzuje 
się metodą liniową. Zarząd Spółki określa okres w jakim 

są amortyzowane zakończone prace rozwojowe, tak aby 
odzwierciedlał on faktyczny okres ich 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 amorty-
zowane 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.
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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 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. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują 
w szczególności:
 ♦ równowartość otrzymanych lub należnych od kon-

trahentów środków udokumentowanych fakturami 
VAT z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi 
w następnych okresach sprawozdawczych,

 ♦ wartość przyjętych nieodpłatnie - w tym w drodze 
darowizny - środków trwałych, środków trwałych 
w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, 
rozliczana równolegle do odpisów amortyzacyjnych 
lub umorzeniowych tych składników majątku,

 ♦ dotacje otrzymane na finasowanie nabycia lub wytwo-
rzenia środków trwałych lub prac badawczo-rozwojo-
wych rozliczane równolegle do odpisów amortyzacyj-
nych lub umorzeniowych tych składników majątku,

pozostałe dotacje rozliczane równolegle do kosztu wła-
snego sprzedaży gier
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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 wy-
sokości 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 własnego lub zmniejszenia jego niedoboru 

w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udzia-
łowców 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, 
 ♦ 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 

30.09.2020
Stan na 

30.06.2020
Stan na 

30.09.2019
Stan na 

30.06.2019

A AKTYWA TRWAŁE 36 956 491,72 30 246 151,33 5 800 490,45 5 652 035,37

I Wartości niematerialne i prawne 24 453 352,81 21 341 203,98 772 750,00 559 065,23
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 16 304 205,39 17 247 688,38 0,00 0,00
2 Wartość firmy - - - -
3 Inne wartości niematerialne i prawne 8 149 147,42 4 093 515,60 772 750,00 559 065,23
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - - - -

II Rzeczowe aktywa trwałe 2 223 889,00 1 515 243,56 1 560 278,84 1 625 508,53
1 Środki trwałe 2 223 889,00 1 515 243,56 1 560 278,84 1 625 508,53
a grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 332 683,40 330 018,74 342 353,38 351 806,60
c urządzenia techniczne i maszyny 863 057,73 878 624,71 795 707,82 813 687,41
d środki transportu 957 662,27 303 144,58 415 565,88 453 039,66
e inne środki trwale 70 485,60 3 455,53 6 651,76 6 974,86
2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00
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 3 906 544,53 3 552 375,71 1 820 836,03 1 820 836,03
1 Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 3 906 544,53 3 552 375,71 1 820 836,03 1 820 836,03
a w jednostkach powiązanych 3 406 544,53 3 552 375,71 1 820 836,03 1 820 836,03

- udziały lub akcje 753 108,19 1 253 108,19 1 122 890,69 1 122 890,69
- inne papiery wartościowe - - - -
- udzielone pożyczki 2 653 436,34 2 299 267,52 697 945,34 697 945,34
- inne długoterminowe aktywa finansowe - - - -

b w pozostałych jednostkach, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale 500 000,00 0,00 0,00 0,00
- udziały lub akcje 500 000,00 0,00 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe - - - -
- udzielone pożyczki - - - -
- inne długoterminowe aktywa finansowe - - - -

KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

3.
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3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Lp. Tytuł
Stan na 

30.09.2020
Stan na 

30.06.2020
Stan na 

30.09.2019
Stan na 

30.06.2019

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 6 372 705,38 3 837 328,08 1 646 625,58 1 646 625,58
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 537 144,76 1 537 144,76 1 646 625,58 1 646 625,58
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 4 835 560,62 2 300 183,32 0,00 0,00

B AKTYWA OBROTOWE 40 697 872,60 36 134 000,21 45 218 173,52 43 133 209,28

I Zapasy 26 486 475,23 21 847 366,84 36 160 891,98 34 367 988,93
1 Materiały - - - -
2 Półprodukty i produkty w toku 23 350 565,54 16 951 629,45 31 026 623,60 32 076 848,93
3 Produkty gotowe 3 135 909,69 4 895 737,39 5 134 268,38 2 291 140,00
4 Towary - - - -
5 Zaliczki na dostawy - - - -

II Należności krótkoterminowe 5 572 429,08 6 673 811,94 7 604 146,00 4 864 901,06
1 Należności od jednostek powiązanych 648 066,50 644 130,50 782 191,71 678 452,86
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19 706,50 15 770,50 46 894,86 50 092,86

- do 12 miesięcy 19 706,50 15 770,50 46 894,86 50 092,86
- powyżej 12 miesięcy

b inne 628 360,00 628 360,00 735 296,85 628 360,00
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 4 924 362,58 6 029 681,44 6 821 954,29 4 186 448,20
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 280 491,65 2 843 681,08 4 320 766,49 2 085 130,57

- do 12 miesięcy 1 280 491,65 2 843 681,08 4 320 766,49 2 085 130,57
- powyżej 12 miesięcy - - - -

b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 3 268 604,08 2 797 918,66 1 859 073,12 1 692 312,35

c inne 375 266,85 388 081,70 642 114,68 409 005,28
d dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00

III Inwestycje krótkoterminowe 8 513 560,55 7 499 727,37 1 211 537,70 3 628 345,32
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 513 560,55 7 499 727,37 1 211 537,70 3 628 345,32
a w jednostkach powiązanych 652 683,72 603 743,31 1 062 851,58 831 776,77

- udziały lub akcje - - - -
- inne papiery wartościowe - - - -
- udzielone pożyczki 652 683,72 603 743,31 1 062 851,58 831 776,77
- 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 7 860 876,83 6 895 984,06 148 686,12 2 796 568,55
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7 860 876,83 6 895 984,06 148 686,12 2 796 568,55
- inne środki pieniężne - - - -
- inne aktywa pieniężne - - - -
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3.  KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Lp. Tytuł
Stan na 

30.09.2020
Stan na 

30.06.2020
Stan na 

30.09.2019
Stan na 

30.06.2019

2 Inne inwestycje krótkoterminowe - - - -

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 125 407,74 113 094,06 241 597,84 271 973,97
C NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - - -
D UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE - - - -

 AKTYWA RAZEM 77 654 364,32 66 380 151,54 51 018 663,97 48 785 244,65

13.11.2020

Bilans – Pasywa

Lp. Tytuł
Stan na 

30.09.2020
Stan na 

30.06.2020
Stan na 

30.09.2019
Stan na 

30.06.2019

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 36 256 456,15 35 931 807,53 28 056 976,55 27 207 916,45

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

II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 18 788 983,38 15 801 400,52 13 197 750,52 13 197 750,52
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) 
nad wartością nominalną udziałów (akcji) 15 742 490,52 15 742 490,52 13 138 840,52 13 138 840,52

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

IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 10 037 252,38 10 037 252,38 11 346 160,49 11 346 160,49
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 2 037 252,38 2 037 252,38 742 510,49 742 510,49
- na udziały (akcje) własne 8 000 000,00 8 000 000,00 10 603 650,00 10 603 650,00

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 2 987 582,86 1 294 741,89 1 294 741,89

VIII Zysk (strata) netto 7 253 490,49 6 928 841,87 2 041 593,75 1 192 533,65

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

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 41 397 908,17 30 448 344,01 22 961 687,42 21 577 328,20

I Rezerwy na zobowiązania 2 377 384,73 1 202 685,73 1 031 893,29 1 184 042,74
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 516 991,32 516 991,32 631 584,37 631 584,37
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 0,00 0,00

- długoterminowa - - - -
- krótkoterminowa - - - -

3 Pozostałe rezerwy 1 860 393,41 685 694,41 400 308,92 552 458,37
- długoterminowe - - - -
- krótkoterminowe 1 860 393,41 685 694,41 400 308,92 552 458,37

II Zobowiązania długoterminowe 1 296 547,41 1 154 702,84 1 050 558,10 1 050 558,10
1 Wobec jednostek powiązanych - - - -
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale - - - -
3 Wobec pozostałych jednostek 1 296 547,41 1 154 702,84 1 050 558,10 1 050 558,10
a kredyty i pożyczki 900 000,00 1 125 000,00 400 000,00 400 000,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
c inne zobowiązania finansowe 396 547,41 29 702,84 650 558,10 650 558,10
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3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Lp. Tytuł
Stan na 

30.09.2020
Stan na 

30.06.2020
Stan na 

30.09.2019
Stan na 

30.06.2019

d inne - - - -

III Zobowiązania krótkoterminowe 9 070 828,59 7 989 444,76 6 371 028,88 5 815 357,88
1 Wobec jednostek powiązanych 445 217,77 945 217,77 8 600,00 8 600,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 436 617,77 436 617,77 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 436 617,77 436 617,77 0,00 0,00
- powyżej 12 miesięcy

b inne 8 600,00 508 600,00 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 8 625 610,82 7 044 226,99 6 362 428,88 5 806 757,88
a kredyty i pożyczki 3 145 460,71 2 883 493,45 2 652 290,26 2 127 631,12
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
c inne zobowiązania finansowe 533 448,79 292 040,32 56 749,35 126 510,96
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 3 919 104,26 2 804 156,52 1 648 231,26 2 162 406,11

- do 12 miesięcy 3 919 104,26 2 804 156,52 1 648 231,26 2 162 406,11
- powyżej 12 miesięcy - - - -

e zaliczki otrzymane na dostawy - - - -
f zobowiązania wekslowe - - - -
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 483 900,76 473 839,62 924 792,36 666 067,02
h z tytułu wynagrodzeń 505 170,80 516 425,49 639 723,75 649 100,81
i inne 38 525,50 74 271,59 440 641,90 75 041,86
3 Fundusze specjalne - - - -

IV Rozliczenia międzyokresowe 28 653 147,44 20 101 510,68 14 508 207,15 13 527 369,48
1 Ujemna wartość firmy - - - -
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 28 653 147,44 20 101 510,68 14 508 207,15 13 527 369,48

- długoterminowe 16 981 029,61 16 981 029,61 14 262 362,46 13 281 524,79
- krótkoterminowe 11 672 117,83 3 120 481,07 245 844,69 245 844,69

 PASYWA RAZEM 77 654 364,32 66 380 151,54 51 018 663,97 48 785 244,65

13.11.2020

Rachunek zysków i strat – wersja porównawcza

Lp. Tytuł

Wykonanie za okres Wykonanie za okres

1.01.2020-
30.09.2020r.

1.07.2020-
30.09.2020r.

1.01.2019-
30.09.2019r.

1.07.2019-
30.09.2019r.

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 26 216 232,19 10 879 334,46 15 161 846,64 5 838 320,78
- od jednostek powiązanych 4 873 112,82 2 442 900,00 42 850,00 13 700,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 251 239,13 3 717 083,95 8 694 159,45 4 075 793,86

II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość 
dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 11 964 993,06 7 162 250,51 6 467 687,19 1 762 526,92
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3.  KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Lp. Tytuł

Wykonanie za okres Wykonanie za okres

1.01.2020-
30.09.2020r.

1.07.2020-
30.09.2020r.

1.01.2019-
30.09.2019r.

1.07.2019-
30.09.2019r.

III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00

B Koszty działalności operacyjnej 22 708 066,46 10 938 833,13 14 855 278,13 5 722 782,69
I Amortyzacja 4 454 458,56 1 944 279,64 664 560,88 255 582,79
II Zużycie materiałów i energii 252 514,18 84 337,54 174 474,66 37 728,40
III Usługi obce 8 412 687,57 4 014 264,48 4 629 879,06 2 012 299,37

IV
Podatki i opłaty, w tym: 30 044,82 8 187,13 56 398,69 19 504,22
- podatek akcyzowy 0,00 0,00

V Wynagrodzenia 7 223 261,72 3 640 942,42 6 993 269,69 2 637 844,20

VI
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 783 954,51 298 521,88 688 650,97 232 078,44
- emerytalne 377 601,41 134 437,71 0,00 (400 904,41)

VII Pozostałe koszty rodzajowe 1 551 145,10 948 300,04 1 648 044,18 527 745,27
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00

C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 3 508 165,73 (59 498,67) 306 568,51 115 538,09

D Pozostałe przychody operacyjne 1 375 471,85 767 569,89 2 087 914,23 836 448,13
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
II Dotacje 1 375 466,77 767 564,81 2 081 172,13 836 227,61
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
IV Inne przychody operacyjne 5,08 5,08 6 742,10 220,52

E Pozostałe koszty operacyjne 7 258,35 5 728,48 42 823,16 10 237,25
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
III Inne koszty operacyjne 7 258,35 5 728,48 42 823,16 10 237,25

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 4 876 379,23 702 342,74 2 351 659,58 941 748,97

G Przychody finansowe 3 249 703,26 33 866,33 86 461,62 1 674,54

I
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00

II
Odsetki, w tym: 94 853,38 33 866,33 49 299,03 20 116,74
od jednostek powiązanych 94 853,38 33 866,33 49 299,03 20 116,74

III Zysk ze zbycia inwestycji 3 154 809,63 0,00 0,00 0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
V Inne 40,25 0,00 37 162,59 (18 442,20)

H Koszty finansowe 482 532,00 281 540,45 163 200,45 71 957,41

I
Odsetki, w tym: 127 587,57 39 561,88 127 354,15 36 909,00
dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00

II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
III Aktualizacja wartości inwestycji 1 250,00 0,00 0,00 0,00
IV Inne 353 694,43 241 978,57 35 846,30 35 048,41

I Zysk (strata) brutto (I±J) 7 643 550,49 454 668,62 2 274 920,75 871 466,10

J Podatek dochodowy 390 060,00 130 020,00 233 327,00 22 406,00

K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie 
zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00

L Zysk (strata) netto (K-L-M) 7 253 490,49 324 648,62 2 041 593,75 849 060,10

13.11.2020
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3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zysk netto za okres od stycznia do września danego roku

Przychody netto ze sprzedaży za okres od stycznia do września danego roku

01–09.201901–09.2018 01–09.2020

3,706,198.56 3,706,198.56 
ZŁZŁ

7,253,490.49 7,253,490.49 
ZŁZŁ

01–09.201901–09.2018 01–09.2020

16,136,852.70 16,136,852.70 
ZŁZŁ

15,161,846.64 15,161,846.64 
ZŁZŁ

26,216,232.19 26,216,232.19 
ZŁZŁ

2,041,593.75 2,041,593.75 
ZŁZŁ
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3.  KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp. Tytuł
1.01.2020-

30.09.2020r.
1.07.2020-

30.09.2020r.
1.01.2019-

30.09.2019r.
1.07.2019-

30.09.2019r.

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 29 002 965,66 35 931 807,53 26 015 382,80 27 207 916,45
- korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 29 002 965,66 35 931 807,53 26 015 382,80 27 207 916,45

1 Kapitał podstawowy na początek okresu 176 729,90 176 729,90 176 729,90 176 729,90
1.1. Zmiany kapitału podstawowego 0,00 0,00 0,00 0,00

a zwiększenie - emisja udziałów/akcji 0,00 0,00 0,00 0,00
b zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 176 729,90 176 729,90 176 729,90 176 729,90

2 Kapitał zapasowy na początek okresu 15 801 400,52 15 801 400,52 13 197 750,52 13 197 750,52
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 2 987 582,86 2 987 582,86 0,00 0,00

a zwiększenie (agio emisyjne) 0,00 0,00 0,00 0,00
b zmniejszenie - przeznaczenie na kapitał 

rezerwowy na skup własnych akcji 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 18 788 983,38 18 788 983,38 13 197 750,52 13 197 750,52

3 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00

a zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00
b zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 10 037 252,38 10 037 252,38 11 346 160,49 11 346 160,49
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0,00 0,00 0,00 0,00

a zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00
b zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 10 037 252,38 10 037 252,38 11 346 160,49 11 346 160,49

5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 987 582,86 9 916 424,73 1 294 741,89 2 487 275,54
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 987 582,86 9 916 424,73 1 294 741,89 2 487 275,54

- korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2 987 582,86 9 916 424,73 1 294 741,89 2 487 275,54

a zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00
b zmniejszenie (z tytułu) 2 987 582,86 2 987 582,86 0,00 0,00
- pokrycie strat z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00
- przekazanie na kapitał rezerwowy i zapasowy 2 987 582,86 2 987 582,86 0,00 0,00

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 6 928 841,87 1 294 741,89 2 487 275,54
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

- korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 0,00 0,00
a zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00
b zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 6 928 841,87 1 294 741,89 2 487 275,54

6 Wynik netto 7 253 490,49 324 648,62 2 041 593,75 849 060,10
a zysk netto 7 253 490,49 324 648,62 2 041 593,75 849 060,10
b strata netto (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00
c odpisy z zysku (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00

III Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 36 256 456,15 36 256 456,15 28 056 976,55 28 056 976,55

IV Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 36 256 456,15 36 256 456,15 28 056 976,55 28 056 976,55

13.11.2020
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3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp. Tytuł
1.01.2020-

30.09.2020r.
1.07.2020-

30.09.2020r.
1.01.2019-

30.09.2019r.
1.07.2019-

30.09.2019r.

A Przepływy środków pieniężnych 
z działalności operacyjnej

I Zysk (starata) netto 7 253 490,49 324 648,62 2 041 593,75 849 060,10

II Korekty razem (1 372 896,65) 6 246 066,72 (7 517 486,38) (4 190 628,20)
1 Amortyzacja 4 454 458,56 1 944 279,64 664 560,88 255 582,79
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 90 660,50 9 414,22 0,00 0,00
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (3 154 809,63) 0,00 0,00 0,00
5 Zmiana stanu rezerw 615 878,00 1 174 699,00 2 850,55 (152 149,45)
6 Zmiana stanu zapasów (14 942 172,95) (4 639 108,39) (6 486 412,80) (1 792 903,05)
7 Zmiana stanu należności (1 323 656,11) 1 101 382,86 (3 988 994,10) (2 739 244,94)
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, 

z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 468 077,80 1 078 008,10 2 164 846,63 100 773,47
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10 418 667,18 5 577 391,29 18 725,61 30 376,13

10 Inne korekty 0,00 0,00 106 936,85 106 936,85

III Przepływy pieniężne netto 
z działalności operacyjnej (I ± II) 5 880 593,84 6 570 715,34 (5 475 892,63) (3 341 568,10)

B Przepływy środków pieniężnych 
z działalności inwestycyjnej

I Wpływy 3 524 592,13 0,00 0,00 0,00
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 

oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz 

wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Z aktywów finansowych, w tym: 3 524 592,13 0,00 0,00 0,00
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 3 524 592,13 0,00 0,00 0,00
- sprzedaż aktywów finansowych, w tym: 3 524 592,13 0,00 0,00 0,00
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00

II Wydatki 9 826 599,87 5 915 058,12 1 793 573,39 742 049,53
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 

oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 489 821,39 5 045 815,22 1 130 469,34 404 037,87
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne 0,00 0,00
3 Na aktywa finansowe, w tym: 1 336 778,48 869 242,90 663 104,05 338 011,66
a) w jednostkach powiązanych 836 778,48 369 242,90 663 104,05 338 011,66
- nabycie aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 106 936,85 106 936,85
- udzielone pożyczki krótkoterminowe 836 778,48 369 242,90 556 167,20 231 074,81

b) w pozostałych jednostkach 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
4 Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00

III Przepływy pieniężne netto 
z działalności inwestycyjnej (I-II) (6 302 007,74) (5 915 058,12) (1 793 573,39) (742 049,53)

C Przepływy środków pieniężnych 
z działalności finansowej

I Wpływy 3 734 059,57 563 521,75 3 860 949,15 980 837,67
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.  KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Lp. Tytuł
1.01.2020-

30.09.2020r.
1.07.2020-

30.09.2020r.
1.01.2019-

30.09.2019r.
1.07.2019-

30.09.2019r.

2 Kredyty i pożyczki 2 228 385,86 136 967,26 0,00 0,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Inne wpływy finansowe 1 505 673,71 426 554,49 3 860 949,15 980 837,67

II Wydatki 2 248 462,10 254 286,20 803 196,19 (454 897,53)
1 Koszty emisji akcji pokryte z agio 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, 

wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Spłaty kredytów i pożyczek 1 635 000,00 100 000,00 603 137,02 (524 659,14)
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 427 948,22 111 005,65 200 059,17 200 059,17
8 Odsetki 125 941,75 38 679,47 0,00 0,00
9 Inne wydatki finansowe 59 572,13 4 601,08 0,00 (130 297,56)

III Przepływy pieniężne netto 
z działalności finansowej (I-II) 1 485 597,47 309 235,55 3 057 752,96 1 435 735,20

D Przepływy pieniężne netto, razem 
(A.III ± B.III ± C.III) 1 064 183,57 964 892,77 (4 211 713,06) (2 647 882,43)

E Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych, w tym: 1 064 183,57 964 892,77 (4 211 713,06) (2 647 882,43)

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F Środki pieniężne na początek okresu 6 796 693,26 6 895 984,06 4 360 399,18 2 796 568,55

G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7 860 876,83 7 860 876,83 148 686,12 148 686,12
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00

13.11.2020
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Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej Bloober Team S.A. na dzień: 30.09.2020

AKTYWA 

stan na
30.09.2020 

G.K.

stan na
30.06.2020 

G.K.

stan na
30.09.2019 

G.K.

stan na
30.06.2019 

G.K.

A AKTYWA TRWAŁE  34 463 292,03  27 950 006,14  4 974 772,42  5 135 929,39 

I Wartości niematerialne i prawne  24 453 352,81  21 341 203,98  690 500,00  477 565,23 
1 Koszty zakończenia prac rozwojowych  16 304 205,39  17 247 688,38  -  - 
2 Wartość firmy  -  -  -  - 
3 Inne wartości niematerialne i prawne  8 149 147,42  4 093 515,60  690 500,00  477 565,23 
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  2 223 889,00  1 515 632,64  1 563 828,99  1 631 411,36 
1 Środki trwałe  2 223 889,00  1 515 632,64  1 563 828,99  1 631 411,36 
a  grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b  budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  332 683,40  330 018,74  342 353,38  351 806,60 
c  urządzenia techniczne i maszyny  863 057,73  879 013,79  799 257,97  819 590,24 
d  środki transportu  957 662,27  303 144,58  415 565,88  453 039,66 
e  inne środki trwałe  70 485,60  3 455,53  6 651,76  6 974,86 
2 Środki trwałe w budowie  -  -  -  - 
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie

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

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

V Inwestycje długoterminowe  1 958 931,49  1 801 338,54  -  306 509,37 
1 Nieruchomości  -  -  -  - 
2 Wartości niematerialne i prawne  -  -  -  - 
3 Długoterminowe aktywa finansowe  1 958 931,49  1 801 338,54  -  306 509,37 
a w jedn.zal niewycen. metodą konsol. 

pełnej lub met. proporcjonalną  104 949,16  103 743,31  -  306 509,37 
 -udziały lub akcje  -  -  -  39 391,69 
 -inne papiery wartościowe  -  -  -  - 
 -udzielone pożyczki  104 949,16  103 743,31  -  267 117,68 
 -inne długoterminowe aktywa finansowe  -  -  -  - 

b w jedn. zal.,współzal i stowarzysz.
wycen. metodą praw własności  1 853 982,33  1 697 595,23  -  - 
 -udziały lub akcje  1 853 982,33  1 697 595,23  -  - 
 -inne papiery wartościowe  -  -  -  - 
 -udzielone pożyczki  -  -  -  - 
 -inne długoterminowe aktywa finansowe  -  -  -  - 

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

4.
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4.  KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

AKTYWA 

stan na
30.09.2020 

G.K.

stan na
30.06.2020 

G.K.

stan na
30.09.2019 

G.K.

stan na
30.06.2019 

G.K.

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  -  -  -  - 
 -udziały lub akcje  -  -  -  - 
 -inne papiery wartościowe  -  -  -  - 
 -udzielone pożyczki  -  -  -  - 
 -inne długoterminowe aktywa finansowe  -  -  -  - 

4 Inne inwestycje długoterminowe

VI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  5 827 118,73  3 291 830,98  2 720 443,43  2 720 443,43 
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  988 542,79  988 542,79  1 169 456,77  1 169 456,77 
2 Inne rozliczenia międzyokresowe  4 838 575,94  2 303 288,19  1 550 986,66  1 550 986,66 

B AKTYWA OBROTOWE  44 876 576,65  40 174 340,11  50 442 740,16  45 312 456,23 

I Zapasy  28 669 372,97  23 435 438,95  39 943 658,15  37 500 732,86 
1 Materiały  -  -  -  - 
2 Półprodukty i produkty w toku  24 508 415,53  17 447 157,34  34 426 901,26  34 654 520,48 
3 Produkty gotowe  4 155 035,85  5 919 897,42  5 516 756,89  2 846 212,38 
4 Towary  -  -  -  - 
5 Zaliczki na dostawy  5 921,59  68 384,19  -  - 

II  Należności krótkoterminowe  7 562 361,84  8 116 570,98  4 649 928,37  4 675 750,54 
1  Należności od jednostek powiązanych  6 662,63  6 662,63  -  - 
a  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  6 662,63  6 662,63  -  - 

 -do 12 miesięcy  6 662,63  6 662,63  -  - 
 -powyżej 12 miesięcy  -  -  -  - 

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

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
 -  -  -  - 

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

3  Należności od pozostałych jednostek  7 555 699,21  8 109 908,35  4 649 928,37  4 675 750,54 
a  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  3 697 728,65  4 829 147,22  1 906 492,73  2 344 542,07 

 -do 12 miesięcy  3 697 728,65  4 829 147,22  1 906 492,73  2 344 542,07 
 -powyżej 12 miesięcy  -  -  -  - 

b  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń  3 432 468,58  2 861 268,56  2 034 702,42  1 881 244,98 

c  inne  425 501,98  419 492,57  708 733,22  449 963,49 
d  dochodzone na drodze sądowej  -  -  -  - 

III  Inwestycje krótkoterminowe  8 478 864,75  8 448 022,99  5 560 835,15  2 828 949,03 
1  Krótkoterminowe aktywa finansowe  8 478 864,75  8 448 022,99  5 560 835,15  2 828 949,03 
a  w jednostkach powiązanych  -  -  -  - 

 -udzielone pożyczki
b  w jednostkach stowarzyszonych  -  -  -  - 

 -udzielone pożyczki  -  -  -  - 
c  w pozostałych jednostkach  -  -  0,00  0,00 
d  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  8 478 864,75  8 448 022,99  5 560 835,15  2 828 949,03 

 -środki pieniężne w kasie i na rachunku  8 478 864,75  8 448 022,99  5 560 835,15  2 828 608,27 
 -inne środki pieniężne  -  -  -  340,76 



RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2020 R.25

4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

AKTYWA 

stan na
30.09.2020 

G.K.

stan na
30.06.2020 

G.K.

stan na
30.09.2019 

G.K.

stan na
30.06.2019 

G.K.

 -inne aktywa pieniężne  -  -  -  - 
2  Inne inwestycje krótkoterminowe  -  -  -  - 

IV  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  165 977,09  174 307,19  288 318,49  307 023,80 

C Należne wpłaty na kapitał podstawowy

D Udziały (akcje) własne

RAZEM AKTYWA  79 339 868,69  68 124 346,24  55 417 512,58  50 448 385,62 

13.11.2020

Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej Bloober Team S.A. na dzień: 30.09.2020

PASYWA

stan na
30.09.2020 

G.K.

stan na
30.06.2020 

G.K.

stan na
30.09.2019 

G.K.

stan na
30.06.2019 

G.K.

A  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY  36 192 836,64  35 778 738,29  28 615 151,45  25 492 164,48 

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

II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:  15 801 400,52  15 801 400,52  13 197 750,52  13 197 750,52 
– nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad 
wartością nominalną udziałów (akcji)  15 742 490,52  15 742 490,52  13 138 840,52  13 138 840,52 

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

IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:  10 037 252,38  10 037 252,38  11 346 160,49  11 346 160,49 
– tworzone zgodnie z umową/statutem spółki  10 037 252,38  10 037 252,38  11 346 160,49  11 346 160,49 

V Różnice kursowe z przeliczenia  27 734,38  107 286,88  461,11 

VI Zysk (strata) z lat ubiegłych  1 432 205,21  1 432 205,21 -376 494,89 -376 494,89 

VII Zysk (strata) netto  8 717 514,25  8 223 863,39  4 270 544,32  1 148 018,46 

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

B Kapitał mniejszości  -  -  1 594 834,86  1 593 510,41 

C Ujemna wartość firmy jednostek 
podporządkowanych

 -  -  -  - 

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

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

D.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  43 147 032,05  32 345 607,95  25 207 526,27  23 362 710,73 

I Rezerwy na zobowiązania  2 631 736,32  1 464 590,62  1 148 866,99  1 301 016,44 
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  771 342,91  778 896,21  714 081,81  714 081,81 
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  -  -  -  - 

 -długoterminowe  -  -  -  - 
 -krótkoterminowe  -  -  -  - 

3 Pozostałe rezerwy  1 860 393,41  685 694,41  434 785,18  586 934,63 
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4.  KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

PASYWA

stan na
30.09.2020 

G.K.

stan na
30.06.2020 

G.K.

stan na
30.09.2019 

G.K.

stan na
30.06.2019 

G.K.

 -długoterminowe  -  -  -  - 
 -krótkoterminowe  1 860 393,41  685 694,41  434 785,18  586 934,63 

II Zobowiązania długoterminowe  1 296 547,41  1 154 702,84  1 050 558,10  1 050 558,10 
1 Wobec jednostek powiązanych  -  -  -  - 
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale - - - -
3 Wobec pozostałych jednostek  1 296 547,41  1 154 702,84  1 050 558,10  1 050 558,10 
a  kredyty i pożyczki  900 000,00  1 125 000,00  400 000,00  400 000,00 
b  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  -  -  -  - 
c  inne zobowiązania finansowe  396 547,41  29 702,84  650 558,10  650 558,10 
d  zobowiązania wekslowe - - - -
e  inne - - -  - 

III Zobowiązania krótkoterminowe  10 550 600,88  9 609 803,81  7 292 383,58  6 810 698,09 
1 Wobec jednostek powiązanych  -  508 600,00  -  - 
a  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności  -  -  -  - 

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

b  inne  -  508 600,00  -  - 
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  10 550 600,88  9 101 203,81  7 292 383,58  6 810 698,09 
a  kredyty i pożyczki  3 145 918,06  2 883 950,80  2 652 793,53  2 128 134,39 
b  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  -  -  -  - 
c  inne zobowiązania finansowe  533 448,79  292 040,32  56 749,35  126 510,96 
d  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności  5 299 849,15  4 229 091,83  1 857 207,54  2 488 580,49 

 -do 12 miesięcy  5 299 849,15  4 229 091,83  1 857 207,54  2 488 580,49 
 -powyżej 12 miesięcy  -  -  -  - 

e  zaliczki otrzymane na dostawy  -  -  -  - 
f  zobowiązania wekslowe  -  -  -  - 
g  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń  568 744,92  670 369,86  1 087 826,12  798 684,57 
h  z tytułu wynagrodzeń  541 781,42  531 938,11  763 152,21  762 633,37 
i  inne  460 858,55  493 812,89  874 654,83  506 154,31 
3 Fundusze specjalne  -  -  -  - 

IV Rozliczenia międzyokresowe  28 668 147,44  20 116 510,68  15 715 717,60  14 200 438,10 
1 Ujemna wartość firmy  -  -  -  - 
2 Inne rozliczenia międzyokresowe  28 668 147,44  20 116 510,68  15 715 717,60  14 200 438,10 

 -długoterminowe  16 981 029,61  16 981 029,61  14 262 362,46  13 281 524,79 
 -krótkoterminowe  11 687 117,83  3 135 481,07  1 453 355,14  918 913,31 

 PASYWA RAZEM  79 339 868,69  68 124 346,24  55 417 512,58  50 448 385,62 

13.11.2020
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4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zysk netto za okres od stycznia do września danego roku

Przychody netto ze sprzedaży za okres od stycznia do września danego roku

01–09.201901–09.2018 01–09.2020

3,434,346.08 3,434,346.08 
ZŁZŁ

8,717,514.25 8,717,514.25 
ZŁZŁ

01–09.201901–09.2018 01–09.2020

18,118,608.63 18,118,608.63 
ZŁZŁ

19,995,675.03 19,995,675.03 
ZŁZŁ

33 086 987,66 33 086 987,66 
ZŁZŁ

4,270,544.32 4,270,544.32 
ZŁZŁ
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4.  KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej Bloober Team S.A.  
za okres 01.01.2020-30.09.2020
(wariant porównawczy)

WYSZCZEGÓLNIENIE

01.01.2020 - 
30.09.2020

G.K.

01.07.2020 - 
30.09.2020

G.K.

01.01.2019 - 
30.09.2019

G.K.

01.07.2019 - 
30.09.2019

G.K.

A.
Przychody netto ze sprzedaży 
i zrównane z nimi, w tym : 33 086 987,66 12 500 769,06 19 995 675,03 9 209 936,84 
 - od jednostek powiązanych 8 059,50 8 059,50 0,00 0,00 

I.  Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 551 112,70 4 681 345,07 11 698 341,24 6 801 948,68 
II.  Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość 

dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
13 535 874,96 7 819 423,99 8 297 333,79 2 407 988,16 

III.  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 
IV.  Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Koszty działalności operacyjnej 27 874 026,65 12 532 944,31 17 307 110,07 6 696 197,92 
I.  Amortyzacja 4 657 445,80 1 948 123,19 760 631,01 258 685,47 
II.  Zużycie materiałów i energii 283 609,71 85 126,26 187 844,53 41 695,44 
III.  Usługi obce 12 046 399,04 5 370 254,78 5 475 057,31 2 396 429,06 
IV.  Podatki i opłaty, w tym: 40 129,49 9 094,11 61 734,94 21 725,28 

 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00 
V.  Wynagrodzenia 8 215 812,92 3 790 152,51 8 207 862,77 3 080 355,01 
VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 931 658,28 326 661,43 840 789,61 281 529,25 

 – emerytalne 451 910,54 148 707,90 743 538,80 245 383,23 
VII.  Pozostałe koszty rodzajowe 1 698 971,41 1 003 532,03 1 773 189,90 615 778,41 
VIII.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 5 212 961,00 -32 175,25 2 688 564,96 2 513 738,92 

D. Pozostałe przychody operacyjne 1 438 651,04 788 707,99 2 093 319,40 841 339,66 
I.  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 
II.  Dotacje 1 431 564,85 767 564,81 2 081 172,13 836 227,61 
III.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 7 081,11 0,00 0,00 0,00 
IV.  Inne przychody operacyjne 5,08 21 143,18 12 147,27 5 112,05 

E. Pozostałe koszty operacyjne 6 859,14 0,00 149 985,35 115 891,23 
I.  Strata ze zbycia niefinasowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 
II.  Aktualizacja wartości aktywów niefiansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 
III.  Inne koszty operacyjne 6 859,14 0,00 149 985,35 115 891,23 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 6 644 752,91 756 532,74 4 631 899,01 3 239 187,35 

G. Przychody finansowe 2 992 441,07 0,00 46 119,80 -16 448,62 
I.  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 
II.  Odsetki, w tym: 1 205,85 1 205,85 0,00 0,00 

 - od jednostek powiązanych 1 205,85 1 205,85 0,00 0,00 
III.  Zysk ze zbycia inwestycji 2 985 379,45 0,00 0,00 0,00 
IV.  Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 
V.  Inne 5 855,77 0,00 46 119,80 -16 448,62 

H. Koszty finansowe 511 749,89 293 542,78 164 981,52 73 282,42 
I.  Odsetki, w tym: 134 011,03 36 806,87 128 017,42 37 480,54 

 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 
II.  Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 
III.  Aktualizacja wartości inwestycji 1 250,00 0,00 0,00 0,00 
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4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE

01.01.2020 - 
30.09.2020

G.K.

01.07.2020 - 
30.09.2020

G.K.

01.01.2019 - 
30.09.2019

G.K.

01.07.2019 - 
30.09.2019

G.K.

IV.  Inne 376 488,87 256 735,92 36 964,10 35 801,88 

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

J.
Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej (F+G-H+/-I) 9 125 444,09 462 989,96 4 513 037,29 3 149 456,31 

K. Odpis wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 
I. Odpis wartości firmy-jednostki zależne 0,00 0,00 0,00 0,00 
II. Odpis wartości firmy-jednostki współzalezne 0,00 0,00 0,00 0,00 
III. Odpis wartości firmy-jednostki stowarzyszone 0,00 0,00 0,00 0,00 

L. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 
I. Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki zależne 0,00 0,00 0,00 0,00 
II. Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki współzalezne 0,00 0,00 0,00 0,00 
III. Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki stowarzyszone 0,00 0,00 0,00 0,00 

M.
Zysk(strata) z udziałów w jedn.podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własnosci 146 290,14 156 387,10 0,00 0,00 

M. Zysk ( strata) brutto (J +/-K-L+M) 9 271 734,22 620 582,90 4 513 037,29 3 149 456,31 

O. Podatek dochodowy 386 972,05 126 932,05 236 527,00 25 606,00 

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

R. Zyski(straty) mniejszości 167 247,93 0,00 5 965,97 1 324,45 

S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-Q+/-R) 8 717 514,25 493 650,86 4 270 544,32 3 122 525,86 

13.11.2020

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. 
sporządzone za okres 01.01.2020-30.09.2020

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 

01.01.2020 - 
30.09.2020

G.K.

01.07.2020 - 
30.09.2020

G.K.

01.01.2019 - 
30.09.2019

G.K.

01.07.2019 - 
30.09.2019

G.K.

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 27 565 262,95 35 778 738,29 24 344 146,02 25 492 164,48
 - korekty błędów podstawowych

II.. Kapitał (fundusz) własny na początek 
okresu (BO), po korektach 27 565 262,95 35 778 738,29 24 344 146,02 25 492 164,48

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 176 729,90 176 729,90 176 729,90 176 729,90
 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 0,00 0,00

 a) zwiększenie (emisja akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00
 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 176 729,90 176 729,90 176 729,90 176 729,90

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 15 801 400,52 15 801 400,52 13 197 750,52 13 197 750,52
 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 0,00

 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
 b) zmniejszenie (pokrycie kosztów emisji akcji) 0,00 0,00 0,00
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4.  KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 

01.01.2020 - 
30.09.2020

G.K.

01.07.2020 - 
30.09.2020

G.K.

01.01.2019 - 
30.09.2019

G.K.

01.07.2019 - 
30.09.2019

G.K.

 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 15 801 400,52 15 801 400,52 13 197 750,52 13 197 750,52

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00

 a) zwiększenie (zysk netto z roku poprzedniego) 0,00 0,00 0,00 0,00
 b) zmniejszenie (obniżenie wyceny instrumentów finansowych) 0,00 0,00 0,00 0,00

 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe na początek okresu 10 037 252,38 10 037 252,38 11 346 160,49 11 346 160,49
 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 0,00 0,00

 a) zwiększenie (podział zysku) 0,00 0,00 0,00 0,00
 b) zmniejszenie (wypłata dywidendy) 0,00 0,00 0,00 0,00

 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 10 037 252,38 10 037 252,38 11 346 160,49 11 346 160,49

5. RÓŻNICE KURSOWE Z PRZELICZENIA 27 734,38 27 734,38 461,11 461,11

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 432 205,22 9 656 068,60 -376 494,89 771 523,57
 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 432 205,21 9 656 068,60 0,00 0,00
 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1 432 205,21 9 656 068,60 0,00 771 523,57

 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
 .b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00

 6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 432 205,21 9 656 068,60 0,00 771 523,57
 6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 0,00 0,00 -376 494,89 0,00
 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 -376 494,89 0,00

 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00

 6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 -376 494,89 0,00
 6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 432 205,21 9 656 068,60 -376 494,89 771 523,57

7. Wynik netto 8 717 514,25 493 650,86 4 270 544,32 3 122 525,86
 a) zysk netto 8 717 514,25 493 650,86 4 270 544,32 3 122 525,86
 b) strata netto 0,00 0,00 0,00 0,00
 c) odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 36 192 836,64 36 192 836,64 28 615 151,45 28 615 151,45

IV. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 36 192 836,64 36 192 836,64 28 615 151,45 28 615 151,45

13.11.2020
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4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. 
sporządzony za okres 01.01.2020-30.09.2020

WYSZCZEGÓLNIENIE

01.01.2020 - 
30.09.2020

G.K.

01.07.2020 - 
30.09.2020

G.K.

01.01.2019 - 
30.09.2019

G.K.

01.07.2019 - 
30.09.2019

G.K.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk netto 8 717 514,25 493 650,86 4 270 544,32 3 122 525,86

II. Korekty razem -3 432 263,16 4 773 770,57 -4 745 665,91 -1 924 625,50
 1. Zyski (straty) mniejszości 167 247,93 0,00 5 965,97 1 324,45
 2.  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek 

wycenianych metodą praw własności
-145 040,14 -155 137,10

 3. Amortyzacja 4 657 445,80 1 948 123,19 760 631,01 258 685,47
 4. Odpisy wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00
 5. Odpisy ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00
 6. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 370 633,10 256 735,92 0,00 0,00
 7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 194 383,36 43 280,55 0,00 0,00
 8. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -2 985 379,45 0,00 0,00 0,00
 9. Zmiana stanu rezerw 532 496,93 1 167 145,70 -8 649,45 -152 149,45
 10. Zmiana stanu zapasów -12 936 350,67 -5 233 934,02 -8 170 390,84 -2 442 925,29
 11. Zmiana stanu należności -1 655 702,38 554 209,14 -1 393 133,85 25 822,17
 12.  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm., 

z wyjątkiem pożyczek i kredytów
2 301 217,79 437 421,34 2 413 021,73 26 787,96

 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 9 235 227,35 5 598 124,60 1 339 918,64 50 517,95
 14. Inne korekty -3 168 442,77 157 801,26 306 970,88 307 311,24

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 285 251,09 5 267 421,43 -475 121,59 1 197 900,36

B. Przepływy środków pieniężnych 
z działalności inwestycyjnej 

I. Wpływy 3 524 592,13 0,00 0,00 0,00
 1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 0,00 0,00 0,00 0,00
 3. Z aktywów finansowych w tym: 3 524 592,13 0,00 0,00 0,00

 a) w jednostkach powiązanych 3 524 592,13 0,00 0,00 0,00
 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00

 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00

II. Wydatki 9 017 164,39 5 545 815,22 1 132 917,42 404 037,87
 1.  Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych
8 517 164,39 5 045 815,22 1 132 917,42 404 037,87

 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 0,00 0,00 0,00 0,00
 3. Na aktywa finansowe w tym: 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00

 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
 b) w pozostałych jednostkach 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00

 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 0,00 0,00 0,00 0,00
 5. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 492 572,26 -5 545 815,22 -1 132 917,42 -404 037,87

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 3 971 409,57 558 920,67 2 880 111,68 1 483 466,86
 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) 0,00 0,00 0,00 0,00
 2. Kredyty i pożyczki 2 228 385,86 136 967,26 0,00 0,00
 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.  KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE

01.01.2020 - 
30.09.2020

G.K.

01.07.2020 - 
30.09.2020

G.K.

01.01.2019 - 
30.09.2019

G.K.

01.07.2019 - 
30.09.2019

G.K.

 3. Inne wpływy finansowe 1 743 023,71 421 953,41 4 363 578,54 1 483 466,86

II. Wydatki 2 789 843,00 249 685,12 803 196,19 -454 897,53
 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00
 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.  Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
 4. Spłaty kredytów i pożyczek 1 802 087,34 100 000,00 603 137,02 -524 659,14
 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 427 948,22 111 005,65 200 059,17 69 761,61
 8. Odsetki 134 811,23 38 679,47 0,00 0,00
 9. Inne wydatki finansowe 424 996,21 0,00 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 181 566,57 309 235,55 2 076 915,49 1 938 364,39

D. Przepływy pieniężne netto razem 974 245,40 30 841,76 468 876,48 2 732 226,88

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 974 245,40 30 841,76 468 876,48 2 732 226,88
 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00

F. Środki pieniężne na początek okresu 7 504 619,35 8 448 022,99 5 091 958,67 2 828 608,27

G. Środki pieniężne na koniec okresu 8 478 864,75 8 478 864,75 5 560 835,15 5 560 835,15
 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00

13.11.2020
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4. Kwartalne sKrócone sKonsolidowane sprawozdanie finansowe

Wybrane dane finansowe spółek zależnych emitenta, nieobjętych konsolidacją

W związku ze zwolnieniem z obowiązku objęcia konsolidacją spółki Freeky Games sp. z o.o., ponieważ dane finansowe 
tej spółki nie mają istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 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, osiągnięte w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku, według zasad księgowości właściwych dla 
danego podmiotu:

Freeky Games sp. z o.o.

Aktywa Stan na 30.09.2020 Stan na 31.12.2019
Aktywa trwałe 0,00 0,00
Aktywa obrotowe 24 399,50 24 399,50
Aktywa razem 24 399,50 24 399,50

Pasywa Stan na 30.09.2020 Stan na 31.12.2019
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (49 666,60) (49 666,60)
Kapitał (fundusz) podstawowy 1 669 400,00 1 669 400,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych (1 719 066,60) (212 330,05)
Zysk (strata) netto (1 506 736,55)
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 74 066,10 74 066,10
Zobowiązania krótkoterminowe 74 066,10 74 066,10
Wobec jednostek powiązanych 73 403,05 73 403,05
Wobec pozostałych jednostek 663,05 663,05
Pasywa razem 24 399,50 24 399,50

Rachunek zysków i strat Stan na 30.09.2020 Stan na 31.12.2019
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 0,00 0,00
Koszty działalności operacyjnej 0,00 3 300,60
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 0,00 (3 300,60)
Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00
Pozostałe koszty operacyjne 0,00 1 503 399,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 0,00 (1 506 699,60)
Przychody finansowe 0,00 0,00
Koszty finansowe 0,00 36,95
Zysk (strata) brutto (I±J) 0,00 (1 506 736,55)
Podatek dochodowy 0,00 0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00
Zysk (strata) netto (K-L-M) 0,00 (1 506 736,55)
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Komentarz do wyników finansowych 
osiągniętych w III kwartale 2020 r.

Spółka w okresie od stycznia do września 2020 r. wykazuje 
znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do 
analogicznego okresu roku ubiegłego. Wysoki poziom 
przychodów w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. jest 
związany z utrzymywaniem się wysokiego poziomu sprzeda-
ży poszczególnych gier oraz realizacją umowy z globalnym 
wydawcą. Umowa ta dotyczy produkcji gry w oparciu o jeden 
z brandów posiadanych przez wydawcę, w ramach to której 
Spółka otrzymuje m in. wynagrodzenie typu „advance”. 

Wzrost przychodów oraz równocześnie stosunkowo mniej-
szy wzrost kosztów operacyjnych, pozwoliły Spółce osią-
gnąć w tym okresie prawie 3,5 mln zł zysku ze sprzedaży.

W okresie od stycznia do września 2020 r. Spółka roz-
poznaje także niemal 1,4 mln zł pozostałego przychodu 
operacyjnego z tytułu otrzymanych dotacji.

Dodatkowo Spółka w 2020 r. zrealizowała zysk na sprzedaży 
akcji spółki powiązanej Draw Distance S.A. w wysokości 
ponad 3,15 mln zł. W związku z rzeczoną transakcją udział 
spółki Bloober Team S.A. w kapitale spółki Draw Distance 
S.A. zmniejszył się do poziomu 34,98%. 

W 2020 r. Spółka zakończyła prace rozwojowe realizowane 
w ramach programu sektorowego GameInn rozpoznając 
równocześnie wartość niematerialną i prawną w wartości 
7,95 mln zł.

W ramach działalności inwestycyjnej Spólka przystąpił jako 
komandytariusz do alternatywnej spółki inwestycyjnej – 
Satus Games Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka komandyto-
wa z siedzibą w Krakowie -dalej jako „ASI”, w wyniku 
uprzednio udzielonej akceptacji Emitenta przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju jako inwestora w ASI. ASI 
jest powołana w ramach funduszu realizującego projekt 
grantowy „Alfa Games- B+R+Games” i będzie realizowała 
swój cel inwestycyjny poprzez lokowanie zgromadzonych 

aktywów w prawa uczestnictwa spółek, prowadzących 
prace badawczo-rozwojowe, w branży gier, platform lub 
narzędzi dla branży gier. W związku z powyższym Grupa 
wykazuje w aktywach udziały w spółce ASI i w sprawozda-
niu skonsolidowanym wycenia je metodą praw własności.

Spółka wykazuje w 2020 r. znaczący wzrost wartości roz-
liczeń międzyokresowych przychodów , które wynikają 
z ujęcia w tej pozycji otrzymanych przychodów z kon-
traktów długoterminowych oraz pozostałych przychodów 
operacyjnych z tytułu dotacji rozliczanych w przyszłych 
okresach obrachunkowych.

Komentarz Emitenta na temat okoliczności 
i zdarzeń istotnie wpływających na działalność 
Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki 
osiągnięte w III kwartale 2020 r.

Trzeci kwartał 2020 to przede wszystkim okres końco-
wych prac nad tworzeniem gier “Observer System Redux” 
i “The Medium”. Spółka jednocześnie prowadziła prace 
nad projektem tworzonym we współpracy z jednym 
z największych podmiotów na rynku gier ze znakomitym 
horrorowym IP w portfolio.

Ten kwartał był więc elementem maksymalnego zaanga-
żowania produkcyjno - promocyjnego w ciężkim okresie 
pandemii. Mimo znacznych kosztów tych działań Spółka 
wypracowała zysk, który narastająco pokazuje ciągłą dyna-
mikę przychodów i zysków w stosunku do lat poprzednich.

Spółka jest też coraz bardziej ciekawym podmiotem dla 
wielu firm z branży, co przejawia się licznymi propozycjami 
współpracy czy potencjalnych inwestycji w Spółkę. Dzia-
łania realizowane w tym roku, ale szczególnie w okresie 
3. kwartału stanowią znakomite podwaliny pod plany na 
najbliższe lata.

Layers of Fear VR

W dniu 9 lipca 2020 r. do rąk graczy trafiła wersja 
uznanego tytułu z portfolio spółki „Layers of Fear” 

5.
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przygotowana dla konsoli VR Oculus Quest. Tytuł wy-
magał znaczącego dopasowania do specyfikacji konsoli. 
Gra spotkała się z ciepłym przyjęciem społeczności 
użytkowników Oculus Quest. W efekcie zwrot kosztów 
produkcji i marketingu „Layers of Fear” w wersji Oculus 
Quest nastąpił zaledwie po 12 dniach od wprowadzenia 
do sprzedaży, o czym Emitent poinformował raportem 
bieżącym w dniu 21 lipca 2020 r. Doświadczenia przy 
tej wersji gry wpłynęły na decyzje o rozpoczęciu prac 
nad podobnym projektem –„Blair Witch: Oculus Quest 
Edition”. 

The Medium i Observer: System Redux

W lipcu gracze zainteresowani projektem „The Medium” 
doczekali się sporej porcji nowych informacji na temat gry. 
Prowadzona przez cały czerwiec kampania informacyjna 
prezentująca nie tylko kulisy przygotowania produkcji, 
ale także koncepcje unikalnego dualnego świata gry 
zwiększały zasięg zainteresowanych projektem graczy. 
W dniu 23 lipca zaprezentowano pierwszy stricte-growy 
materiał promocyjny „Dual-Reality Trailer” ujawniający 
szczegóły opatentowanego przez Bloober Team systemu 
jednoczesnej rozgrywki w dwóch światach. Następnego 
dnia publikacją pierwszego zapisu gameplay, czyli zapisu 
z prowadzonej rozgrywki (z komentarzem twórców), zapre-
zentowano działanie dual-reality w praktyce. Prezentacji 
towarzyszyła kampania PR, dzięki której „The Medium” 
i system rozgrywki został przedstawiony przez najważ-
niejsze media growe na świecie. Kampania promocyjna 
była drugim po zapowiedzi gry tzw. beatem komunika-
cyjnym. Ta forma promocji sprowadza się do cyklicznego 
prezentowania dużych zestawów informacji o grze. 

W podobny sposób realizowana była kampania promocyjna 
dla gry „Observer: System Redux”. W opublikowanym w sierp-
niu beacie komunikacyjnym Spółka skoncentrowała się na 

The Medium (Bloober Team)

Layers of Fear VR (Bloober Team)
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wskazaniu odbiorcom zmian, jakie remaster wniósł do gry 
„Observer” – w dniu 19 sierpnia zaprezentowano materiał „Next 
Gen Graphic of Retro-Future” ilustrujący radykalne zmiany 
graficzne oparte o najnowsze rozwiązania wykorzystywane 
w konsolach kolejnej generacji. Efekt spotęgowano w dniu 28 
sierpnia materiałem „New Features Trailer”, którego celem 
była prezentacja zmian w systemie rozgrywki. 

Duże zainteresowanie projektem „The Medium” zaowo-
cowało kolejną akcją marketingową, cyklem materiału 

„Behind the scenes” - rodzajem dziennika twórców gry, 
prezentującym kulisy tworzenia gry, ciekawostki i prze-
myślenia.

Okazją do szerszego zaprezentowania najważniejszych 
projektów Bloober Team była kolejna wirtualna impreza 

- Tokyo Game Show. Specjalnie na tę okazję trailery „The 
Medium” oraz „Observer: System Redux” zostały zlokali-
zowane z myślą o graczach z Japonii. Kampanie uzupełniły 
wywiady z twórcami ścieżki dźwiękowej - Arkadiuszem 
Reikowskim oraz Akirą Yamaoką. Impreza była tez okazja 
do zaprezentowania próbki ścieżki dźwiękowej - jeden 
z utworów został udostępniony do bezpłatnego pobierania. 

Dla „Observer: System Redux” sukces uczestnictwa w TGS, 
gdzie publikowano opatrzony komentarzem twórców długi 

fragment z rozgrywki - był preludium do zaprezentowania 
nowych treści fabularnych - materiał „New Quest Game-
play”, którego premierą odbyła się 23 września, ilustrował 
nowe zadania w grze. Prezentacja połączona z publikacją 
dema gry oraz specjalnym rabatem dla użytkowników 
oryginalnego „Observera” spotkała się z ogromnym 
zainteresowaniem. Wskazane działania umożliwiało 
przeprowadzone w dniu 26 sierpnia rozwiązanie umowy 
dotyczącej praw wydawniczych do gry z Aspyr Media Inc. 
i ich ponowne nabycie przez Bloober Team. Tym samym 
Spółka zyskała cenny instrument pozwalający na ponowne 
zaktywizowanie dużych ilości potencjalnych klientów dla 

„Observer: System Redux”.

Działania marketingowe „The Medium” zwiększyły się 
poprzez ujawnienie uczestnictwa w projekcie Troya Bakera, 
jednego z najbardziej rozpoznawalnych voice aktorów 
świata gier komputerowych oraz wieloletniego współ-
pracownika Akiry Yamaoki. W „The Medium” Troy Baker 
użycza głosu The Maw, tajemniczej bestii będącej głów-
nym przeciwnikiem gracza. News wzbogacony o wywiad 
z aktorem wraz z fragmentami nagrań studyjnych stał 
się sensacją dorównującą tej o współpracy Bloober Team 
z Akirą Yamaoką. Kolejną wiadomością było rozpoczę-
cie współpracy z doskonale znaną w środowisku graczy 
piosenkarką, Mary Elizabeth McGlynn. To spotkanie 

Oberver: System Redux (Bloober Team)
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Oberver: System  
Redux (Bloober 
Team)

określone zostało przez dziennikarzy jako „Reunited for 
The Medium” i zinterpretowane jako kolejna przesłanka 
o wyjątkowości projektu. Kulminacyjnym momentem 
działań promocyjnych „The Medium” we wrześniu 2020 
była prezentacja trailera „It Cames From the Rage”, w któ-
rym fanom zaprezentowano głównego protagonistę gry. 
Monumentalny materiał próbkujący emocje i nastrój gry 
wywarł na widzach duże wrażenie. 

W dniu 27 sierpnia 2020 r. Spółka poinformowała, że gra 
„Observer: System Redux” zostanie wydana na komputery 
PC za pośrednictwem platformy Steam, na terytorium 
całego świata, w cenie 29,99 USD/EUR, w IV kwartale 2020. 
Ponadto, osoby posiadające grę „Observer” na platformie 
Steam będą mogły dokonać zakupu Gry w specjalnej cenie 
5.99 USD/EUR do dnia 15 września 2020 r. 

Spółka przekazała w dniu 17 września wyczekiwaną 
informację o ustaleniu daty światowej premiery gry 

„Observer: System Redux” na Xbox Series X oraz PC - na 
dzień 10 listopada 2020 oraz na PlayStation 5 - na dzień 12 
listopada 2020. Cena Gry została ustalona na wyjściowym 
poziomie 29,99 Euro/USD.

Warto również nadmienić, że w dniu 17 sierpnia 2020 r. 
doszło do zawarcia przez Bloober Team umowy dystrybu-
cyjnej z Epic Games Inc. z siedzibą w Cary, USA, na pod-
stawie której Epic Games Inc. wprowadził do oferty swojej 
platformy sprzedażowej „The Medium” oraz „Observer: 
System Redux”. W ten sposób Spółka otworzyła kolejny 
istotny kanał sprzedażowy dla gier w wersji na komputery 
osobiste. Dodatkowym atutem umowy jest tez możliwość 
wykorzystania do promocji natywnych kanałów infor-
macyjnych sklepu oraz jego mediów społecznościowych. 

W odniesieniu do pierwszej wersji gry – Spółka przekazała 
w dniu 6 lipca 2020 r. do publicznej wiadomości informację 
o planowanym rozpoczęciu w IV kwartale 2020 r. dystry-
bucji gry „Observer” w limitowanej kolekcjonerskiej wersji 
pudełkowej na platformę Nintendo Switch na terytorium 
Stanów Zjednoczonych. Cena Gry została ustalona na 
wyjściowym poziomie 34.99 USD.

Korporacyjne

W dniu 2 lipca 2020 r. Spółka otrzymała powiadomienie 
od OÜ Blite Fund osoby powiązanej z osobą pełniącą 
obowiązki zarządcze w Spółce, tj. Prezesem Zarządu 
Piotrem Babieno, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 
1 rozporządzenia MAR o transakcji w odniesieniu do akcji 
Spółki. Następnie w dniu 7 lipca 2020 r. Spółka otrzymała 
powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19ust. 

1 rozporządzenia MAR transakcji w odniesieniu do akcji 
Spółki od Mateusza Lenarta - Członka Zarządu Spółki.

W dniu 23 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Nad-
zorczej Spółki, na którym Rada omówiła bieżącą sytuację 
Emitenta oraz dokonała oceny sprawozdania finansowego 
Spółki za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalność 
Spółki w 2019 r., skonsolidowanego sprawozdania finanso-
wego Grupy Kapitałowej za rok 2019, sprawozdania z dzia-
łalności Grupy Kapitałowej w 2019 roku, wniosku Zarządu 
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019, oraz udzieliła 
rekomendacji dotyczących udzielenia absolutoriów dla 
członków Zarządu z wykonania obowiązków w 2019. Rada 
Nadzorcza podjęła również uchwałę w sprawie przyjęcia 
sprawozdania Rady Nadzorczej.

W dniu 16 sierpnia 2020 r. Spółka dokonała wyboru doradców 
do obsługi procesu M&A oraz zawarła umowy o świadczenie 
usług doradczych  z Juno Capital Partners LLC jako wio-
dącym doradcą, któremu partnerował po stronie polskiej 
będzie Trigon Investment Banking spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością & wspólnicy spółka komandytowa 
oraz Trigon Dom Maklerski S.A.

W dniu 31 lipca 2020 r. Spółka przekazała informację o zwo-
łaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Spółki na dzień 27 sierpnia 2020 r. Wraz ze zwołaniem, 
Spółka opublikowała projekty uchwał oraz inne wymagane 
dokumenty. W dniu 6 sierpnia 2020 r. wpłynął do Spółki 
od Rockbridge Towarzystwa funduszy Inwestycyjnych 
S.A. działającego jako organ zarządzający i reprezentujący 
fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Spółki 
posiadające łącznie co najmniej 
5 proc. kapitału zakładowego 
Spółki żądanie umieszczenia 
w porządku obraz Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariu-
szy Spółki określonych 
spraw wraz z projektami 
uchwał, które następ-
nie zostały uwzględ-
nione w porządku 
obrad. 

RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2020 R.
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Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbyło się 
w dniu 27 sierpnia 2020 r. i podjęło uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki za rok obrotowy 2019, zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, prze-
znaczenia zysku za rok obrotowy 2019, zatwierdzenia 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 
za rok obrotowy 2019, udzielenia absolutorium Preze-
sowi oraz Członkom Zarządu z wykonania obowiązków 
w roku obrotowym 2019, zatwierdzenia sprawozdania 
z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019, 
udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej 
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, 
ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki 
nowej kadencji na 5 osób, powołania na Członków 
Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana Pawła 
Dudy, Pana Piotra Jędrasa, Pana Jakuba Chruściela, 
Pana Tomasza Muchalskiego oraz Pana Marcina Koseli.

O podjęciu uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy Spółka poinformowała za pomocą raportu 
bieżącego. Odpowiednie dokumenty zostały złożone 
zgodnie z wymogami prawnymi do rejestru przedsię-
biorców Krajowego Rejestru Sądowego.

30 września 2020 r. Spółka przekazała informację 
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Spółki na dzień 5 listopada, w związku 
z otrzymanym na podstawie art. 400 §1 kodeksu spółek 
handlowych żądaniem z dnia 16 września 2020 r. od 
Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych 
S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ 
zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne 
będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie 
co najmniej 5 procent kapitału zakładowego Emitenta. 
Wraz ze zwołaniem, Spółka opublikowała projekty 
uchwał oraz inne wymagane dokumenty. W związku 
jednak z istotnym wzrostem zakażeń związanym 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 oraz 
kierując się względami bezpieczeństwa akcjonariuszy 
i innych osób mających uczestniczyć w Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zgromadzenie 
zostało odwołane w dniu 27 października 2020 r.

W dniu 30 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady 
Nadzorczej Spółki z udziałem nowych członków, na 
którym Rada omówiła bieżącą sytuację Emitenta oraz 
powołała do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej - Pana Pawła Dudę, Zastępcy Przewodni-
czącego Rady Nadzorczej - Pana Piotra Jędrasa oraz 
Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Jakuba Chruściela. 

Dofinansowania

W dniu 30 lipca 2020 r. Zarząd Spółki poinformował 
o zawarciu umowy z Małopolskim Centrum Przedsię-
biorczości w przedmiocie dofinansowania projektu pn. 

„Budowanie przewagi konkurencyjnej Bloober Team S.A. 
poprzez aktywność na rynku amerykańskim i niemiec-
kim”. Całkowita wartość projektu wynosi 404 163,00 
złotych brutto. Maksymalna wartość dofinansowania 
wynosi 200 000,00 złotych. Umowa została podpisana 
w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Mało-
polska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie mało-
polskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność 
międzynarodowa małopolskich MŚP”. O przyznaniu 
dofinansowania Emitent informował raportem bieżącym 
nr 18/2020 z dnia 4 maja 2020 r.

Wpływ koronawirusa COVID-19 

W 2020 r. powstało nowe ryzyko i zagrożenie dla działalno-
ści Bloober Team S.A. – w postaci pandemii koronawirusa 
COVID-19, utrzymujące się nadal w III kwartale. Zgodnie 
z aktualną na dzień publikacji niniejszego raportu oceną 
Emitent spodziewa się, że skutki koronawirusa COVID-19 
będą miały nieznaczny wpływ na działalność i wyniki 
grupy Emitenta. 

W pierwszych trzech kwartałach 2020 r. Emitent za-
notował wzrost przychodów ze sprzedaży oraz wzrost 
osiągniętego zysku netto w stosunku do analogicznego 
okresu roku ubiegłego, zatem pandemia nie miała do-
tychczas negatywnego przełożenia na obraz wyników 
finansowych Emitenta.

Warto jednak wskazać, że ze względu na pandemię oraz 
optymalizację kalendarza wydawniczego w odniesieniu 
do tytułów konkurencyjnych Emitent podjął decyzję 
o nieznacznej zmianie daty światowej premiery gry „The 
Medium” na dzień 28 stycznia 2021 r. 

Emitent kontynuuje podejmowanie czynności mających 
na celu zminimalizowanie zagrożenia dla swoich pra-
cowników w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa. 
Pracownicy Emitenta w większości nadal realizują swoje 
obowiązki w formie pracy zdalnej. Praca zdalna, wyzwania 
związane z logistyką, a także niewiadome dotyczące kon-
dycji finansowej kontrahentów Emitenta oraz podmiotów 
zarządzających platformami dystrybucyjnymi, na których 
mają się ukazać gry Emitenta, utrudnienia w realizacji 
eventów promocyjnych, targów - są głównymi obszarami 
działalności Emitenta, które to Emitent nadal identyfikuje 
jako podlegające znacznemu wpływowi pandemii.



RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2020 R.39

KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI 
I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ 

JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ 
EMITENTA PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI, ICH SYTUACJĘ 

FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W  III KWARTALE 2020 R.

Komentarz do wyników finansowych 
osiągniętych w III kwartale 2020 r.

Zarówno Emitent jak i cała Grupa Bloober w okresie od 
stycznia do września 2020 r. wykazują znaczny wzrost 
przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogiczne-
go okresu roku ubiegłego. Wysoki poziom przychodów 
w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. jest związany 
z utrzymywaniem się wysokiego poziomu sprzedaży 
poszczególnych gier oraz realizacją umowy z globalnym 
wydawcą. Umowa ta dotyczy produkcji gry, w oparciu 
o jeden z brandów posiadanych przez wydawcę, w ra-
mach to której Emitent otrzymuje m in. wynagrodzenie 
typu „advance”. 

Wzrost przychodów oraz równocześnie stosunkowo 
mniejszy wzrost kosztów operacyjnych, pozwoliły Gru-
pie osiągnąć w tym okresie prawie 5,2 mln zł zysku ze 
sprzedaży.

W 2020 r. miała miejsce sprzedaż akcji spółki powiązanej 
Draw Distance S.A. W związku z rzeczoną transakcją, 
udział spółki Bloober Team S.A. w kapitale spółki Draw 
Distance S.A. zmniejszył się do poziomu 34,98%, a co za 
tym idzie spółka Draw Distance S.A. nie jest już spółką 
zależną konsolidowaną metodą pełną, lecz spółką stowa-
rzyszoną konsolidowaną metodą praw własności. Wyniki 
spółki Draw Distance S.A. osiągnięte do dnia powyższej 
zmiany, podlegają konsolidacji, a rozliczenie zmiany 
metody konsolidacji tej spółki zostało uwzględnione 
w wyniku w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

Grupy wraz z zyskiem ze zbycia akcji (łączna wartość 
pozycji 2,98 mln zł).

W 2020 r. Jednostka Dominująca zakończyła prace roz-
wojowe realizowane w ramach programu sektorowego 
GameInn rozpoznając równocześnie wartość niemate-
rialną i prawną w wartości 7,95 mln zł.

W ramach działalności inwestycyjnej Grupy, w 2020 r. 
Emitent przystąpił jako komandytariusz do alternatywnej 
spółki inwestycyjnej – Satus Games Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna 
Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie -dalej jako 

„ASI”, w wyniku uprzednio udzielonej akceptacji Emi-
tenta przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako 
inwestora w ASI. ASI jest powołana w ramach funduszu 
realizującego projekt grantowy „Alfa Games- B+R+Ga-
mes” i będzie realizowała swój cel inwestycyjny poprzez 
lokowanie zgromadzonych aktywów w prawa uczestnic-
twa spółek, prowadzących prace badawczo-rozwojowe, 
w branży gier, platform lub narzędzi dla branży gier. 
W związku z powyższym  Grupa wykazuje w aktywach 
udziały w spółce ASI i w sprawozdaniu skonsolidowanym 
wycenia je metodą praw własności.

Grupa wykazuje w 2020 r. znaczący wzrost wartości roz-
liczeń międzyokresowych przychodów , które wynikają 
z ujęcia w tej pozycji otrzymanych przychodów z kon-
traktów długoterminowych oraz pozostałych przychodów 
operacyjnych z tytułu dotacji rozliczanych w przyszłych 
okresach obrachunkowych.

6.1. Feardemic

W trzecim kwartale 2020 r. spółka Feardemic sp. z o.o. 
poczyniła istotne kroki w celu uzyskania przychodów 
w kolejnych kwartałach i budowy istotnego portfolio 
tytułów, w tym m.in. zawarła nowe umowy na wydanie 
gier. Spółka realizuje strategię budowania linii pro-
duktów w klimacie horror na lata 2021 i 2022.  W ciągu 
trzeciego kwartału ogłoszono łącznie cztery nowe tytuły 

gier oraz jedno DLC, a spółka zaangażowała się również 
w intensywne działania, które zaowocowały ponad 3,6 
mln wyświetleń w serwisach społecznościowych i zyska-
ła 35 000 osób odwiedzających jej stronę internetową. 
W ramach nowej inicjatywy budowania listy mailingowej 
dedykowanej horrorom spółka zgromadziła istotną bazę 
adresów e-mailowych. 

6.
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Po ogłoszeniu w drugim kwartale gry „One Shell Straight 
to Hell” spółka Feardemic kontynuowała inicjatywy 
mające na celu zbudowanie profilu tytułu, do których 
należało opublikowanie zwiastunów ukazujących roz-
grywkę specjalnie na Gamescom w sierpniu i  Tokyo 
Game show we wrześniu. Spółka ogłosiła również, że 
bezpłatny DLC zatytułowany One Shell Straight to Hell 
X Layers of Fear będzie dostępny przez ograniczony czas 
przy premierze gry na platformę Steam. DLC rozszerza 
motywy z najlepiej sprzedającej się gry z serii Layers 
of Fear, pierwotnie opracowanej przez Bloober Team. 
Spółka zadebiutowała również motywem przewodnim gry 

„From the Other Side” w wykonaniu Feardemic Orchestra  

oraz serią podcastów „The Archiver”, która zagłębia się 
w klimat gry. Zwiastun gry został już obejrzany prawie 
468.000 razy.

W dniu 29 lipca 2020 r. Feardemic zawarł umowę wydaw-
niczą z deweloperem Mateuszem Belickim aka Unfinished 
Games na tytuł „Cathedral 3-D”, o czym Emitent ogłosił 
raportem bieżącym. Zwiastun gry zadebiutował podczas 
Gamescom w ramach corocznej Feardemic Conference, 
a rozszerzona rozgrywka została zaprezentowana pod-

czas GN Tokyo Games Show. Premiera gry planowana jest 
na ostatni kwartał 2020 roku. Feardemic zawarł także 
kolejną umowę wydawniczą z Arturem Łączkowskim na 
jego debiutancką grę „Death of Rose”, o czym Emitent 
informował raportem bieżącym z dnia 31 lipca 2020 r. 
Tytuł ten zadebiutował w ramach corocznej konfe-
rencji Feardemic, a także w ramach konferencji IGN 
Gamescom. W tym okresie Feardemic zawarł również 
w dniu 23 lipca 2020 r. umowę wydawniczą z Unfold 
Games LLC dotyczącą wersji wielokrotnie nagradzanej 
gry „DARQ” na konsolę oraz dwa kolejne DLC (jedna 
będzie miała swój debiut wraz z wersją gry na konsolę). 
Trio zostanie wydane pod tytułem DARQ Complete 

Edition na Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 oraz 
XBOX Series X i Switch. Wersja podstawowa sprzedała 
się w blisko 100.000 egzemplarzach i zdobyła liczne 
nagrody branżowe (Best Game Award na MIX / PAX 
West, Best Adventure Game i Best Video Game Music 
na Chainsaw Festival, Best Sound Firestarter Award 
na Game Audio Awards, Best Cover Art na Dreamhack 
Festival, oraz Best Sound Design na MUSIC+SOUND 
Awards). Według Metacritic, „DARQ” stał się również 
numerem 42 najczęściej udostępnianej gry na PC 
z 2019 roku. Feardemic zadebiutował w tym kwarta-
le nowym zwiastunem gry DARQ Complete Edition, 
a także wyjątkową prezentacją stworzoną z pomocną 
IGN na Gamescom i Tokyo Games Show, zawierającą 
najnowszy DLC, który zadebiutuje z wydaniem gry 
na konsolę,  zatytułowanym „The Crypt”. W związku 
z zawartą umową z Unfold Games LLC, Feardemic 
zawarł umowę o świadczenie usług na portowanie gry 
ze studiem Dreamloop z Finlandii, którego zadaniem 
jest przeniesienie gry na Xbox One, PlayStation 4, 
PlayStation 5 i XBOX Series X oraz Switch.

Podczas corocznej konferencji Feardemic, odbywającej 
się podczas tego samego weekendu co Gamescom, spół-

The Padre x Layers of Fear (Feardemic)

Cathedral 3-D (Feardemic)

The Raid (Feardemic)
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ka ogłosiła kolejną grę w uniwersum OBSERVER pod 
tytułem „THE RAID”, w którym poprzednio ulokowana 
była gra wydana przez Ferdemic pod tytułem  „2084”. 
Gra THE RAID będzie rozwijana przez pierwszy zespół 
projektowy spółki znany jako 84RAID. Będzie to rozbudo-
wana gra wieloosobowa, która przejmie ramy gry „2084” 
i rozszerzy ją do opartego na historii wszechświata gry 
multiplayer, który dalej rozwija franczyzę produktów 
OBSERVER. Spółka spodziewa się, że w ciągu 2021 roku 
ogłosi więcej szczegółów dotyczących tego projektu.

W ciągu trzeciego kwartału Feardemic uczestniczył 
w kilku dużych konferencjach i prezentacjach, w szcze-

gólności na konferencji Gamescom, gdzie zaprezentował 
dwie gry w kooperacji z IGN („DARQ Complete Edition” 
i „DEATH OF ROSE”). Spółka uczestniczyła również 
w cyfrowej wersji Tokyo Game Show prezentując trzy 
gry, które znalazły się w cyfrowych prezentacjach IGN 
(„ONE SHELL STRAIGHT TO HELL”, „CATHEDRAL 3-D” 
i „DARQ Complete Edition”).

Działania niezwiązane z działalnością wydawniczą gier 
w ciągu trzeciego kwartału obejmowały wprowadzenie na 
rynek markowego asortymentu Feardemic, który spółka 
zamierza rozszerzyć o odzież i akcesoria z motywem 
tytułów gier.

6.2. Bloober Team NA

Spółka BTNA w trzecim kwartale 2020 r. kontynuowała 
aktywną działalność związaną z grą „Blair Witch”. W dniu 
5 sierpnia 2020 r. Spółka przekazała do publicznej wia-
domości, że Bloober Team NA zawarła istotną umowę 
licencyjną  ze spółką Epic Games, Inc., na podstawie 
której spółka nawiązała z Epic Games długoletnią i stra-

tegiczną współpracę oraz uzyskała niestandardowe 
warunki licencji dotyczącej silnika Unreal Engine 4. 
Ponadto, doświadczenia przy pracy nad grą Layers of 
Fear VR w wersji na Oculus Quest wpłynęły na decyzje 
o rozpoczęciu prac nad podobnym projektem –„Blair 
Witch: Oculus Quest Edition”.

DARQ (Feardemic) 
Complete  
Edition
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7.1. Bloober Team S.A.

Spółce przyznano w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 
Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopol-
skich MŚP dofinansowanie do wysokości 200 000 zł na re-
alizację projektu pn. „Budowanie przewagi konkurencyjnej 
Bloober Team S.A. poprzez aktywność na rynku amerykańskim 
i niemieckim”. Całkowita wartość projekty wynosi 404 163 
zł brutto. W związku z tym Spółka zawarła w ramach 3 Osi 
Priorytetowej „Przedsiębiorca Małopolska”, działanie 3.3., 

„Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddzia-
łanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” 
umowę z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, o czym 
Spółka informowała raportem bieżącym z dnia 30 lipca 2020 r. 
Przedmiotem projektu jest udział Spółki w targach branżowych. 

Do działań zaplanowanych w ramach realizacji strategii 
działalności międzynarodowej Spółki należą: udział w wy-
branych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze 
wystawcy w wybranych imprezach branżowych – „Game-
scom” w Niemczech, „E3” w USA i „PAX West” w USA. Udział 
firmy Bloober Team w wyżej wymienionych imprezach 
w charakterze wystawcy jest niezbędny do osiągniecia celów 
zakładanych do realizacji niniejszego projektu. Planowany 
zakres działań w ramach niniejszego projektu wynika ze 
Strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 
Bloober Team S. A.

W III kwartale 2020 r. kontynuowano realizację następu-
jących projektów dofinansowanych ze środków unijnych/
publicznych:
1.  Projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy 

Bloober Team S.A. dzięki inwestycji w nowoczesną 
infrastrukturę umożliwiającą tworzenie innowacyjnych 
gier powstałych w wyniku zrealizowanych prac badaw-

czych” – projekt realizowany 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 Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2.  Projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy 
Bloober Team S.A. na rynku światowym dzięki opra-
cowaniu innowacyjnej technologii niezbędnej do 
tworzenia gier fabularnych z gatunku horror/thriller“, 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, 1 Oś Priorytetowa „Gospodarka Wiedzy”, 
Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębior-
stwach”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-

-rozwojowe przedsiębiorstw”, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3.  Projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy 
Bloober Team S.A. dzięki inwestycji w nowoczesną 
infrastrukturę umożliwiającą przeprowadzenie prac 
badawczych w zakresie opracowania innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych”, projekt nr RPMP..01.02.02-
12-0131/19-00 współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach regionalnego programu operacyjnego woje-
wództwa małopolskiego 2014-2020, którego celem jest 
wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyj-
ności przedsiębiorstwa, wzrost innowacyjności przed-
siębiorstwa, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań 
w produkcji gier wideo i sprzedaż innowacyjnych 
produktów, obniżenie kosztów funkcjonowania przed-
siębiorstwa, pozytywny wpływ na rynek pracy poprzez 
zwiększenie zatrudnienia oraz ochrona środowiska 
naturalnego.

7.2. Pozostałe Spółki z grupy kapitałowej Emitenta

W III kwartale 2020 r. pozostałe spółki z grupy kapitałowej Emitenta nie wnioskowały o żadne dofinansowanie ze 
środków unijnych/publicznych.

7.



RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2020 R.43

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

SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA 
PODEJMOWAŁY W OBSZARZE AKTYWNOŚCI NASTAWIONEJ 

NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH

8.1. Bloober Team S.A.

W III kwartale 2020 r. zespół badawczy Emitenta kontynuuje prace nad nową technologią w zakresie tworzenia gier 
fabularnych z gatunku horror/thriller.

Celem prac jest stworzenie modularnego systemu do tworzenia fabularnych gier wideo z gatunku thriller/horror 
w otwartym świecie. System stanowić będzie zespół narzędzi w postaci rozszerzeń do silnika Unreal Engine 4 wyko-
rzystywanego do tworzenia gier.

8.2. Pozostałe Spółki z grupy kapitałowej Emitenta

W III kwartale 2020 r. pozostałe spółki z grupy kapitałowej Emitenta nie podejmowały aktywności nastawionej na 
wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

8.

Bloober Team 
S.A.

DGS  Sp. z o.o. 
w likwidacji

Feardemic 
Sp. z o.o.

Neuro-Code
Sp. z o.o.

Freeky Games 
Sp. z o.o.

iPlacement  
Sp. z o.o.

Bloober Team 
NA

Przeciętna liczba 
zatrudnionych 25 0 1 0 0 0 0

Przeciętna liczba 
zatrudnionych (z dwoma 
miejscami po przecinku) 24,75 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB 
ZATRUDNIONYCH U EMITENTA I W GRUPIE KAPITAŁOWEJ 

EMITENTA NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2020 R.

9.
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