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1.
PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 
I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Bloober Team S.A. (dalej również jako „Spółka” lub „Emitent”) to niezależny producent gier wideo specjalizu-
jący się w realizacji projektów z zakresu horroru psychologicznego. Członkowie zarządu Bloober Team S.A. – 
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 produko-
waniu gier. Spółka jest zaliczana przez partnerów biznesowych do grona 3 najlepszych zespołów tworzących 
gry z gatunku horror.

Bloober Team skupia się na tworzeniu mrocznych thrillerów i horrorów, skierowanych do wymagającego od-
biorcy. 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 nieszablonowymi 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) 10 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
b) 887 890 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
c) 2 220 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
d) 4 365 100 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda.
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1.1. Organy Spółki (stan na 31 marca 2021 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

Od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. nie nastąpiły żadne zmiany w składzie osobowym Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 
Na dzień publikacji niniejszego raportu, skład organów Spółki jest zgodny z przedstawionym powyżej. 

1.2. Struktura Akcjonariatu

Informację o strukturze akcjonariatu Emitenta, z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, sporządzono w oparciu o zawiadomienia przekazane Emitentowi 
na podstawie ustawy o ofercie i rozporządzenia MAR. Ostatnie zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zostało zgłoszone w dniu 24 marca 
2020 r., o czym Emitent poinformował w tym samym dniu raportem bieżącym ESPI nr 13/2020. Ponadto w dniu 17 
grudnia 2020 r. zostało zgłoszone Spółce zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez Zbigniewa Kuca, 
Stanisława Kowalczyka, Dariusza Wazię, Pawła Molisa, Daniela Guzika, Rafała Gaja, Krzysztofa Mielczarka, Marzenę 
Ulman oraz Jarosława Pietrzaka w związku z zawarciem porozumienia, którego przedmiotem jest zobowiązanie się do 
zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Bloober Team S.A., o czym Emitent poinformował 
w tym samym dniu raportem bieżącym ESPI nr 115/2020.

W dniu 18 marca 2021 r. doszło do zmniejszenia wartości nominalnej akcji Bloober Team S.A. przy jednoczesnym zwięk-
szeniu ich liczby (split) co nastąpiło zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bloober Team S.A.  
z dnia 8 grudnia 2020 r. Rejestracja zmian Statutu Bloober Team S.A. w związku ze splitem akcji nastąpiła w dnu 18 
lutego 2021 r. Oświadczeniem nr 438/2021 z dnia 12 marca 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
wyznaczył 18 marca 2021 r. jako dzień podziału 1 767 299 (milion siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście 
dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda na 17 672 990 (siedemnaście milionów 
sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda. 

Struktura Akcjonariatu na dzień 14 maja 2021 r. (dzień przekazania raportu)

AKCJONARIUSZ
LICZBA

AKCJI

WARTOŚĆ 
NOMINALNA 

1 AKCJI (PLN)

UDZIAŁ %  
W LICZBIE 

GŁOSÓW

UDZIAŁ %  
W KAPITALE 

ZAKŁADOWYM

Piotr Babieno 2 000 000 0,01 11,32 11,32

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

4 239 830 
(1 017 300) 0,01

23,99 
(5,76)

23,99 
(5,76)

Porozumienie Akcjonariuszy z dnia 17 grudnia 2020 r.: 
Zbigniew Kuc, Stanisław Kowalczyk, Dariusz Wazia, Paweł Molis, Daniel Guzik, 
Rafał Gaj, Krzysztof Mielczarek, Marzena Ulman, Jarosław Pietrzak 1 581 250 0,01 8,95 8,95

Pozostali 9 851 910 0,01 55,74 55,74

Razem 17 672 990
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1.3. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta (stan na  31.03.2021 r.)

SPÓŁKA SIEDZIBA UDZIAŁ EMITENTA* PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Freeky Games spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w likwidacji 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. 

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

iPlacement spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w likwidacji 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 w likwidacji 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 (California Corporation) 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

Fearful Entertainment spółka akcyjna Gdynia 45,00 % 58.21.Z działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

* UDZIAŁ EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

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. w likwidacji, iPlacement sp. z o.o. w likwidacji oraz 
Bloober Team NA. Spółka Freeky Games sp. z o.o. w likwidacji 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.)

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 spółkach Draw Distance S.A. i Fearful Entertainment S.A. i w sprawozdaniu skonsolidowanym wycenia je 
metodą praw własności.



RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2021 r.7



RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2021 r. 8

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, zali-
czane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające 
się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym 
okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, 
przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Wartości niematerialne i prawne wyceniono według 
cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne 
lub umorzeniowe.

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem 
okresu ekonomicznej użyteczności wartości niemate-
rialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres 
ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się 
metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek:
 ♦ oprogramowanie - 50 %
 ♦ prawa autorskie - 50%
 ♦ licencje  - 50%

Wartości niematerialne i prawne o wartości 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 rozwo-
jowych prowadzonych na własne potrzeby, poniesione 
przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem techno-
logii, 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 amor-
tyzuje 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 amorty-
zacji 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, dzierżawy, 
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 charakterze, 
przeznaczone do sprzedaży, wycenia się w okresie przyno-
szenia 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 wy-
maganej 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 pasywów 
wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny 
oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach 
obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosz-
tów finansowych. W uzasadnionych przypadkach różnice 
kursowe zalicza się do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 
środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości 
niematerialnych i prawnych.

Rezerwy

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności 
lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub praw-
dopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych 
kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nad-
zwyczajnych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe 
zobowiązania się wiążą. 

Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe 

Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny 
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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 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 wy-
sokości określonej w statucie spółki i wpisanej w KRS.

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

Rachunek przepływów pieniężnych, 
przychody, koszty, wynik finansowy

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany 
metodą pośrednią.

Rachunek zysków i strat Spółka sporządza według wariantu 
porównawczego.

Przychody i zyski
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione 
powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści 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, przeznaczone 
do używania na potrzeby jednostki.

Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia, 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem 
okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych 
i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowa-
nia. 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 
amortyzowane są jednorazowo. Rozpoczęcie amortyzacji 
następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego 
do używania.

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

Długoterminowe aktywa finansowe

Udziały i akcje w jednostkach powiązanych wycenia się  
według kosztów ich nabycia tj. cena zakupu/objęcia jest 
powiększona o koszty związane z transakcją nabycia/
objęcia udziałów i akcji.

Zapasy

Półprodukty i produkty w toku na dzień bilansowy 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 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 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 na dzień 31.03.2021

Bilans – Aktywa

Stan na Stan na Stan na Stan na
LP. AKTYWA 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 31.12.2019

A AKTYWA TRWAŁE  35 829 188,16     38 596 295,21     29 355 301,36     26 734 724,54    

I Wartości niematerialne i prawne  24 130 280,59     26 185 902,23     20 267 613,38     12 502 700,57    
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych  14 417 239,40     15 360 722,40     18 191 171,37     10 919 822,90    
2 Wartość firmy  -       -       -       -      
3 Inne wartości niematerialne i prawne  9 713 041,19     10 825 179,83     2 076 442,01     1 582 877,67    
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  -       -       -       -      

II Rzeczowe aktywa trwałe  2 781 913,06     2 708 968,45     1 423 973,93     1 470 082,82    
1 Środki trwałe  2 781 913,06     2 708 968,45     1 423 973,93     1 470 082,82    
a grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  -       -       -       -      
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  312 236,05     322 459,72     339 925,49     349 832,23    
c urządzenia techniczne i maszyny  969 834,19     1 053 175,73     739 651,46     738 056,74    
d środki transportu  1 436 852,90     1 266 595,24     340 618,35     378 092,12    
e inne środki trwale  62 989,92     66 737,76     3 778,63     4 101,73    
2 Środki trwałe w budowie  -       -       -       -      
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie  -       -       -       -      

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

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

IV Inwestycje długoterminowe  1 298 108,19     3 686 489,45     3 801 012,06     3 497 378,89    
1 Nieruchomości  -       -       -       -      
2 Wartości niematerialne i prawne  -       -       -       -      
3 Długoterminowe aktywa finansowe  1 298 108,19     3 686 489,45     3 801 012,06     3 497 378,89    
a w jednostkach powiązanych  294 391,69     2 682 772,95     3 801 012,06     3 497 378,89    

- udziały lub akcje  294 391,69     294 391,69     1 122 890,69     1 122 890,69    
- inne papiery wartościowe  -       -       -       -      
- udzielone pożyczki  -       2 388 381,26     2 678 121,37     2 374 488,20    
- inne długoterminowe aktywa finansowe  -       -       -       -      

b w pozostałych jednostkach, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale  1 003 716,50     1 003 716,50     -       -      
- udziały lub akcje  1 003 716,50     1 003 716,50     -       -      
- 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

Stan na Stan na Stan na Stan na
LP. AKTYWA 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 31.12.2019

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

4 Inne inwestycje długoterminowe  -       -       -       -      

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  7 618 886,32     6 014 935,08     3 862 701,99     9 264 562,26    
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  1 617 771,23     1 617 771,23     1 537 144,76     1 537 144,76    
2 Inne rozliczenia międzyokresowe  6 001 115,09     4 397 163,85     2 325 557,23     7 727 417,50    

B AKTYWA OBROTOWE  48 373 844,88     43 386 058,38     29 719 070,85     30 674 643,14    

I Zapasy  22 787 216,29     31 431 291,03     18 796 899,50     19 494 139,18    
1 Materiały  -       -       -       -      
2 Półprodukty i produkty w toku  3 616 039,65     27 001 931,24     13 708 532,39     13 773 448,94    
3 Produkty gotowe  19 171 176,64     4 429 359,79     5 088 367,11     5 720 690,24    
4 Towary  -       -       -       -      
5 Zaliczki na dostawy  -       -       -       -      

II Należności krótkoterminowe  4 902 621,41     5 515 821,31     6 362 606,24     4 248 772,97    
1 Należności od jednostek powiązanych  641 267,25     646 871,50     645 237,50     644 165,50    
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  12 907,25     18 511,50     16 877,50     15 805,50    

- do 12 miesięcy  12 907,25     18 511,50     16 877,50     15 805,50    
- powyżej 12 miesięcy  -       -       -       -      

b inne  628 360,00     628 360,00     628 360,00     628 360,00    
2 Należności od pozostałych jednostek, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  3 075,00     6 150,00     -       -      
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  3 075,00     6 150,00     -       -      

- do 12 miesięcy  3 075,00     6 150,00     -       -      
- powyżej 12 miesięcy  -       -       -       -      

b inne  -       -       -       -      
3 Należności od pozostałych jednostek  4 258 279,16     4 862 799,81     5 717 368,74     3 604 607,47    
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  1 774 771,86     1 957 905,13     3 248 638,82     1 362 103,93    

- do 12 miesięcy  1 774 771,86     1 957 905,13     3 248 638,82     1 362 103,93    
- powyżej 12 miesięcy  -       -       -       -      

b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń  2 307 181,39     2 827 185,18     2 172 760,28     2 019 408,31    

c inne  176 325,91     77 709,50     295 969,64     223 095,23    
d dochodzone na drodze sądowej  -       -       -       -      

III Inwestycje krótkoterminowe  20 581 932,09     6 313 869,95     4 455 001,32     6 796 693,26    
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe  20 581 932,09     6 313 869,95     4 455 001,32     6 796 693,26    
a w jednostkach powiązanych  3 892 342,03     1 148 631,04     -       -      

- udziały lub akcje  -       -       -       -      
- inne papiery wartościowe  -       -       -       -      
- udzielone pożyczki  3 892 342,03     1 148 631,04     -       -      
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe  -       -       -       -      

b w pozostałych jednostkach  107 390,48     106 155,01     -       -      
- udziały lub akcje  -       -       -       -      
- inne papiery wartościowe  -       -       -       -      
- udzielone pożyczki  107 390,48     106 155,01     -       -      
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe  -       -       -       -      

c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  16 582 199,58     5 059 083,90     4 455 001,32     6 796 693,26    
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach  16 582 199,58     5 059 083,90     4 455 001,32     6 796 693,26    
- inne środki pieniężne  -       -       -       -      
- inne aktywa pieniężne  -       -       -       -      
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3.  KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stan na Stan na Stan na Stan na
LP. AKTYWA 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 31.12.2019

2 Inne inwestycje krótkoterminowe  -       -       -       -      

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  102 075,09     125 076,09     104 563,79     135 037,73    
C NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ 

(FUNDUSZ) PODSTAWOWY  -       -       -       -      
D UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE  800 207,28     102 956,38     -       -      

 AKTYWA RAZEM  85 003 240,32     82 085 309,97     59 074 372,21     57 409 367,68    

14.05.2021

Bilans – Pasywa

Stan na Stan na Stan na Stan na
LP. PASYWA 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 31.12.2019

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY  41 424 449,39     35 662 179,72     30 543 892,95     29 002 965,66    

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     18 788 983,38     15 801 400,52     15 801 400,52    
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) 
nad wartością nominalną udziałów (akcji)  15 742 490,52     15 742 490,52     15 742 490,52     15 742 490,52    

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

IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:  6 937 080,65     6 988 761,95     10 037 252,38     10 037 252,38    
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  2 037 252,38     2 037 252,38     2 037 252,38     2 037 252,38    
- na udziały (akcje) własne  4 899 828,27     4 951 509,57     8 000 000,00     8 000 000,00    

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych  9 707 704,49     -       2 987 582,86     -      

VIII Zysk (strata) netto  5 813 950,97     9 707 704,49     1 540 927,29     2 987 582,86    

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

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  43 578 790,93     46 423 130,25     28 530 479,26     28 406 402,02    

I Rezerwy na zobowiązania  1 817 769,66     2 917 940,66     1 520 542,73     1 761 506,73    
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  1 258 724,18     1 258 724,18     516 991,32     516 991,32    
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  -       -       -       -      

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

3 Pozostałe rezerwy  559 045,48     1 659 216,48     1 003 551,41     1 244 515,41    
- długoterminowe  -       -       -       -      
- krótkoterminowe  559 045,48     1 659 216,48     1 003 551,41     1 244 515,41    

II Zobowiązania długoterminowe  1 525 387,13     1 485 496,62     1 549 074,69     409 920,52    
1 Wobec jednostek powiązanych  -       -       -       -      
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale  -       -       -       -      
3 Wobec pozostałych jednostek  1 525 387,13     1 485 496,62     1 549 074,69     409 920,52    
a kredyty i pożyczki  450 000,00     675 000,00     1 350 000,00     150 000,00    
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  -       -       -       -      
c inne zobowiązania finansowe  1 075 387,13     810 496,62     199 074,69     259 920,52    
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3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stan na Stan na Stan na Stan na
LP. PASYWA 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 31.12.2019

d inne  -       -       -       -      

III Zobowiązania krótkoterminowe  6 326 594,25     7 698 951,79     5 853 533,72     6 604 681,35    
1 Wobec jednostek powiązanych  33 128,80     137 399,17     445 217,77     445 217,77    
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności  24 528,80     128 799,17     436 617,77     436 617,77    

- do 12 miesięcy  24 528,80     128 799,17     436 617,77     436 617,77    
- powyżej 12 miesięcy  -       -       -       -      

b inne  8 600,00     8 600,00     8 600,00     8 600,00    
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których 

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

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

b inne  -       -       -       -      
3 Wobec pozostałych jednostek  6 293 465,45     7 561 552,62     5 408 315,95     6 159 463,58    
a kredyty i pożyczki  1 680 351,61     2 126 038,25     3 470 273,77     3 302 074,85    
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  -       -       -       -      
c inne zobowiązania finansowe  232 683,02     401 718,65     371 378,05     378 765,21    
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności  1 633 339,12     2 152 049,68     672 124,94     1 637 803,36    

- do 12 miesięcy  1 633 339,12     2 152 049,68     672 124,94     1 637 803,36    
- powyżej 12 miesięcy  -       -       -       -      

e zaliczki otrzymane na dostawy  -       -       -       -      
f zobowiązania wekslowe  -       -       -       -      
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych  581 948,59     507 421,13     343 650,51     346 924,46    
h z tytułu wynagrodzeń  498 804,35     524 648,30     486 589,91     443 616,64    
i inne  1 666 338,76     1 849 676,61     64 298,77     50 279,06    
3 Fundusze specjalne  -       -       -       -      

IV Rozliczenia międzyokresowe  33 909 039,89     34 320 741,18     19 607 328,12     19 630 293,42    
1 Ujemna wartość firmy  -       -       -       -      
2 Inne rozliczenia międzyokresowe  33 909 039,89     34 320 741,18     19 607 328,12     19 630 293,42    

- długoterminowe  12 554 511,03     12 554 511,03     16 981 029,61     16 981 029,61    
- krótkoterminowe  21 354 528,86     21 766 230,15     2 626 298,51     2 649 263,81    

 PASYWA RAZEM  85 003 240,32     82 085 309,97     59 074 372,21     57 409 367,68    

14.05.2021

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2021–31.03.2021

wariant porównawczy

LP. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1.01.2021 

– 31.03.2021
1.01.2020 

– 31.03.2020 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:  12 418 807,70     6 321 826,65    
- od jednostek powiązanych  883 424,15     1 280 872,87    
I Przychody netto ze sprzedaży produktów  19 462 735,81     4 511 027,64    
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) -7 043 928,11     1 810 799,01    
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  -       -      
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3.  KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

LP. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1.01.2021 

– 31.03.2021
1.01.2020 

– 31.03.2020 

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  -       -      

B Koszty działalności operacyjnej  10 835 478,38     4 975 827,33    
I Amortyzacja  2 940 841,58     1 062 585,57    
II Zużycie materiałów i energii  108 232,36     72 139,14    
III Usługi obce  3 240 648,97     1 745 037,29    

IV
Podatki i opłaty, w tym:  19 180,00     10 037,49    
- podatek akcyzowy  -       -      

V Wynagrodzenia  2 289 252,81     1 697 286,64    

VI
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:  329 082,55     234 586,57    
- emerytalne  153 526,44     116 999,76    

VII Pozostałe koszty rodzajowe  1 908 240,11     154 154,63    
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów  -       -      

C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)  1 583 329,32     1 345 999,32    

D Pozostałe przychody operacyjne  4 031 914,51     347 405,88    
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  -       -      
II Dotacje  3 983 678,81     347 405,88    
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  -       -      
IV Inne przychody operacyjne  48 235,70     -      

E Pozostałe koszty operacyjne  -       1 529,87    
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  -       -      
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  -       -      
III Inne koszty operacyjne  -       1 529,87    

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)  5 615 243,83     1 691 875,33    

G Przychody finansowe  374 241,23     75 593,12    

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

II
Odsetki, w tym:  47 258,03     28 208,59    
od jednostek powiązanych  46 022,56     28 208,59    

III Zysk ze zbycia inwestycji  -       -      
IV Aktualizacja wartości inwestycji  -       -      
V Inne  326 983,20     47 384,53    

H Koszty finansowe  45 514,09     96 521,16    

I
Odsetki, w tym:  39 322,42     43 450,11    
dla jednostek powiązanych  -       -      

II Strata ze zbycia inwestycji  -       -      
III Aktualizacja wartości inwestycji  -       1 250,00    
IV Inne  6 191,67     51 821,05    

I Zysk (strata) brutto (I±J)  5 943 970,97     1 670 947,29    

J Podatek dochodowy  130 020,00     130 020,00    

K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)  -       -      

L Zysk (strata) netto (K-L-M)  5 813 950,97     1 540 927,29    

14.05.2021
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3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zysk netto za okres

Przychody netto ze sprzedaży za okres

Q1 2020Q1 2019 Q1 2021

1 092 867,76 1 092 867,76 
ZŁZŁ

5 813 950,97 5 813 950,97 
ZŁZŁ

Q1 2020Q1 2019 Q1 2021

5 143 880,20 5 143 880,20 
ZŁZŁ

6 321 826,65 6 321 826,65 
ZŁZŁ

12 418 807,70 12 418 807,70 
ZŁZŁ

1 540 927,29 1 540 927,29 
ZŁZŁ
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3.  KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres 01.01.2021–31.03.2021

LP. ZESTAWIENIE ZMIAN
1.01.2021 

– 31.03.2021
1.01.2020 

– 31.03.2020 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)  35 662 179,72     29 002 965,66    
- korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości  -       -      

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach  35 662 179,72     29 002 965,66    

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

a zwiększenie - emisja udziałów/akcji  -       -      
b zmniejszenie  -       -      

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

2 Kapitał zapasowy na początek okresu  18 788 983,38     15 801 400,52    
2.1. Zmiany kapitału zapasowego  -       -      

a zwiększenie (agio emisyjne)  -       -      
b zmniejszenie - pokrycie kosztów emisji akcji  -       -      

2.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu  18 788 983,38     15 801 400,52    

3 Kapitał  z aktualizacji wyceny na początek okresu  -       -      
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny  -       -      

a zwiększenie  -       -      
b zmniejszenie  -       -      

3.2. Kapitał   z aktualizacji wyceny na koniec okresu  -       -      

4 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu  6 988 761,95     10 037 252,38    
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -51 681,30     -      

a zwiększenie (podział zysku)  -       -      
b zmniejszenie  51 681,30     -      
- na skup akcji własnych  51 681,30     -      

4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu  6 937 080,65     10 037 252,38    

5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu  9 707 704,49     2 987 582,86    
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  9 707 704,49     2 987 582,86    

- korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości  -       -      
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  9 707 704,49     2 987 582,86    

a zwiększenie  -       -      
b zmniejszenie (z tytułu)  -       -      

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  9 707 704,49     2 987 582,86    
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)  -       -      

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

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  -       -      
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  9 707 704,49     2 987 582,86    

6 Wynik netto  5 813 950,97     1 540 927,29    
a zysk netto  5 813 950,97     1 540 927,29    
b strata netto (wielkość ujemna)  -       -      
c odpisy z zysku (wielkość ujemna)  -       -      

II Kapitał własny na koniec okresu (BZ)  41 424 449,39     30 543 892,95    

III Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)  41 424 449,39     30 543 892,95    

14.05.2021
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3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres 01.01.2021–31.03.2021

LP. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1.01.2021 

– 31.03.2021
1.01.2020 

– 31.03.2020 

A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I Zysk (starata) netto  5 813 950,97     1 540 927,29    

II Korekty razem  8 118 555,87    -4 305 537,61    
1 Amortyzacja  2 940 841,58     1 062 585,57    
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  -       -      
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -9 330,40     66 302,37    
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  -       -      
5 Zmiana stanu rezerw -1 100 171,00    -240 964,00    
6 Zmiana stanu zapasów  8 644 074,74    -7 252 597,22    
7 Zmiana stanu należności  613 199,90    -2 113 833,27    
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -757 635,27    -911 959,39    
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 164 237,98     5 084 928,33    

10 Inne korekty -48 185,70     -      

III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)  13 932 506,84    -2 764 610,32    

B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I Wpływy  -       -      
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  -       -      
2 "Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 

 i prawne"  -       -      
3 Z aktywów finansowych, w tym:  -       -      
a w jednostkach powiązanych  -       -      
b w pozostałych jednostkach  -       -      
4 Inne wpływy inwestycyjne  -       -      

II Wydatki  2 619 997,79     1 106 977,17    
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  2 310 690,62     831 552,59    
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  -       -      
3 Na aktywa finansowe, w tym:  309 307,17     275 424,58    
a w jednostkach powiązanych  309 307,17     275 424,58    
- udzielone pożyczki krótkoterminowe  309 307,17     275 424,58    
b w pozostałych jednostkach  -       -      
4 Inne wydatki inwestycyjne  -       -      

III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 619 997,79    -1 106 977,17    

C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I Wpływy  1 990 486,64     2 452 639,50    
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału  -       -      
2 Kredyty i pożyczki  -       2 128 198,92    
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych  -       -      
4 Inne wpływy finansowe  1 990 486,64     324 440,58    

II Wydatki  1 779 880,01     922 743,95    
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych  750 504,20     -      
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  -       -      
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku  -       -      
4 Spłaty kredytów i pożyczek  670 686,64     760 000,00    
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych  -       -      
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych  -       -      
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3.  KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

LP. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1.01.2021 

– 31.03.2021
1.01.2020 

– 31.03.2020 

7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  107 384,59     68 232,99    
8 Odsetki  31 735,96     42 689,91    
9 Inne wydatki finansowe  219 568,62     51 821,05    

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  (I-II)  210 606,63     1 529 895,55    

D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)  11 523 115,68    -2 341 691,94    

E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:  11 523 115,68    -2 341 691,94    
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  -       -      

F Środki pieniężne na początek okresu  5 059 083,90     6 796 693,26    

G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:  16 582 199,58     4 455 001,32    
- o ograniczonej możliwości dysponowania  -       -      

14.05.2021
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Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej Bloober Team S.A. na dzień 31.03.2021

Bilans – Aktywa

Stan na Stan na Stan na Stan na
31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 31.12.2019

LP. AKTYWA G.K. G.K. G.K. G.K.

A AKTYWA TRWAŁE  36 005 209,65     36 207 040,04     26 498 321,56     23 904 019,58    

I Wartości niematerialne i prawne  24 130 280,59     26 185 902,23     21 314 196,81     13 645 053,94    
1 Koszty zakończenia prac rozwojowych  14 417 239,40     15 360 722,40     19 236 504,80     12 060 176,27    
2 Wartość firmy  -       -       -       -      
3 Inne wartości niematerialne i prawne  9 713 041,19     10 825 179,83     2 077 692,01     1 584 877,67    
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  2 794 854,05     2 708 968,45     1 424 745,77     1 471 922,59    
1 Środki trwałe  2 794 854,05     2 708 968,45     1 424 745,77     1 471 922,59    
a  grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b  budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  312 236,05     322 459,72     339 925,49     349 832,23    
c  urządzenia techniczne i maszyny  982 775,18     1 053 175,73     740 423,30     739 896,51    
d  środki transportu  1 436 852,90     1 266 595,24     340 618,35     378 092,12    
e  inne środki trwałe  62 989,92     66 737,76     3 778,63     4 101,73    
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  2 006 695,93     1 842 904,70     -       -      
1 Nieruchomości  -       -       -       -      
2 Wartości niematerialne i prawne  -       -       -       -      
3 Długoterminowe aktywa finansowe  2 006 695,93     1 842 904,70     -       -      
a w jedn.zal niewycen. metodą konsol. 

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

b w jedn. zal.,współzal i stowarzysz.
wycen. metodą praw własności  2 006 695,93     1 842 904,70     -       -      
 -udziały lub akcje  2 006 695,93     1 842 904,70     -       -      
 -inne papiery wartościowe  -       -       -       -      
 -udzielone pożyczki  -       -       -       -      

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

4.
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4.  KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stan na Stan na Stan na Stan na
31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 31.12.2019

LP. AKTYWA G.K. G.K. G.K. G.K.

 -inne długoterminowe aktywa finansowe  -       -       -       -      
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  7 073 379,08     5 469 264,66     3 759 378,98     8 787 043,05    
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  1 069 169,26     1 069 169,26     1 056 663,35     1 056 663,35    
2 Inne rozliczenia międzyokresowe  6 004 209,82     4 400 095,40     2 702 715,63     7 730 379,70    

B AKTYWA OBROTOWE  49 261 543,66     47 715 434,89     37 287 620,67     37 259 439,36    

I Zapasy  25 449 217,63     33 841 722,59     22 922 280,45     23 682 859,20    
1 Materiały  -       -       -       -      
2 Półprodukty i produkty w toku  3 853 584,10     28 161 810,22     15 211 584,05     14 907 892,34    
3 Produkty gotowe  21 543 638,02     5 626 708,45     7 642 414,18     8 701 496,53    
4 Towary  -       -       -       -      
5 Zaliczki na dostawy  51 995,51     53 203,92     68 282,22     73 470,33    

II  Należności krótkoterminowe  5 188 796,68     6 571 243,06     8 518 684,21     5 906 659,46    
1  Należności od jednostek powiązanych  -       -       -       -      
a  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  -       -       -       -      

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

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

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
 3 332,82     6 150,00     -       -      

 z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  3 332,82     6 150,00     -       -      
 -do 12 miesięcy  3 332,82     6 150,00     -       -      
 -powyżej 12 miesięcy  -       -       -       -      
 inne  -       -       -       -      

3  Należności od pozostałych jednostek  5 185 463,86     6 565 093,06     8 518 684,21     5 906 659,46    
a  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  2 613 687,40     3 573 669,58     5 835 327,47     3 489 941,98    

 -do 12 miesięcy  2 613 687,40     3 573 669,58     5 835 327,47     3 489 941,98    
 -powyżej 12 miesięcy  -       -       -       -      

b  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń  2 386 651,38     2 904 943,13     2 350 859,78     2 159 775,84    

c  inne  185 125,08     86 480,35     332 496,96     256 941,64    
d  dochodzone na drodze sądowej  -       -       -       -      

III  Inwestycje krótkoterminowe  18 517 505,64     7 154 349,60     5 608 295,64     7 504 619,35    
1  Krótkoterminowe aktywa finansowe  18 517 505,64     7 154 349,60     5 608 295,64     7 504 619,35    
a  w jednostkach powiązanych  -       -       -       -      

 -udzielone pożyczki  -       -       -       -      
b  w jednostkach stowarzyszonych  -       -       -       -      

 -udzielone pożyczki  -       -       -       -      
c  w pozostałych jednostkach  107 390,48     106 155,01     -       -      
d  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  18 410 115,16     7 048 194,59     5 608 295,64     7 504 619,35    

 -środki pieniężne w kasie i na rachunku  18 410 115,16     7 048 194,59     5 608 295,64     7 504 619,35    
 -inne środki pieniężne  -       -       -       -      
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4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stan na Stan na Stan na Stan na
31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 31.12.2019

LP. AKTYWA G.K. G.K. G.K. G.K.

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

IV  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  106 023,71     148 119,64     238 360,37     165 301,35    

C Należne wpłaty na kapitał podstawowy  -       -       -       -      

D Udziały (akcje) własne  800 207,28     102 956,38     -       -      

RAZEM AKTYWA  86 066 960,59     84 025 431,31     63 785 942,23     61 163 458,94    

14.05.2021

Bilans – Pasywa

Stan na Stan na Stan na Stan na
31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 31.12.2019

LP. PASYWA G.K. G.K. G.K. G.K.

A  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY  40 705 809,69     34 692 192,73     29 968 283,66     27 565 262,95    

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     18 788 983,38     15 801 400,52     15 801 400,52    
– nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad 
wartością nominalną udziałów (akcji)  15 742 490,52     15 742 490,52     15 742 490,52     15 742 490,52    

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

IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:  6 937 080,65     6 988 761,95     10 037 252,38     10 037 252,38    
– tworzone zgodnie z umową/statutem spółki  6 937 080,65     6 988 761,95     10 037 252,38     10 037 252,38    

V Różnice kursowe z przeliczenia  49 128,81    -36 885,18     189 347,54     117 674,94    

VI Zysk (strata) z lat ubiegłych  8 774 602,68    -1 555 377,65     1 432 205,21    -1 671 236,78    

VII Zysk (strata) netto  5 979 284,27     10 329 980,33     2 331 348,11     3 103 441,99    

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

B Kapitał mniejszości  -       -       1 509 939,32     1 538 369,19    

C Ujemna wartość firmy jednostek 
podporządkowanych

 -       -       -       -      

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

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

D.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  45 361 150,90     49 333 238,58     32 307 719,25     32 059 826,80    

I Rezerwy na zobowiązania  1 817 769,66     2 917 940,66     1 881 231,38     2 099 239,38    
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  1 258 724,18     1 258 724,18     821 593,31     798 637,31    
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  -       -       -       -      

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

3 Pozostałe rezerwy  559 045,48     1 659 216,48     1 059 638,07     1 300 602,07    
 -długoterminowe  -       -       -       -      
 -krótkoterminowe  559 045,48     1 659 216,48     1 059 638,07     1 300 602,07    

II Zobowiązania długoterminowe  1 525 387,13     1 485 496,62     1 549 074,69     409 920,52    
1 Wobec jednostek powiązanych  -       -       -       -      
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4.  KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stan na Stan na Stan na Stan na
31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 31.12.2019

LP. PASYWA G.K. G.K. G.K. G.K.

2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale  -       -       -       -      

3 Wobec pozostałych jednostek  1 525 387,13     1 485 496,62     1 549 074,69     409 920,52    
a  kredyty i pożyczki  450 000,00     675 000,00     1 350 000,00     150 000,00    
b  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  -       -       -       -      
c  inne zobowiązania finansowe  1 075 387,13     810 496,62     199 074,69     259 920,52    
d  zobowiązania wekslowe  -       -       -       -      
e  inne  -       -       -       -      

III Zobowiązania krótkoterminowe  7 654 333,40     9 920 020,13     8 274 322,49     8 536 097,86    
1 Wobec jednostek powiązanych -0,00     -       -       -      
a  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności  -       -       -       -      

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

b  inne -0,00     -       -       -      
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  7 654 333,40     9 920 020,13     8 274 322,49     8 536 097,86    
a  kredyty i pożyczki  1 680 808,96     2 126 495,60     3 720 625,03     3 587 316,41    
b  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  -       -       -       -      
c  inne zobowiązania finansowe  232 683,02     401 718,65     371 378,05     378 765,21    
d  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności  2 364 535,97     3 891 083,57     2 000 248,97     2 498 782,35    

 -do 12 miesięcy  2 364 535,97     3 891 083,57     2 000 248,97     2 498 782,35    
 -powyżej 12 miesięcy  -       -       -       -      

e  zaliczki otrzymane na dostawy  -       -       -       -      
f  zobowiązania wekslowe  -       -       -       -      
g  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń  772 295,05     687 160,01     1 117 191,47     995 289,22    
h  z tytułu wynagrodzeń  538 646,23     565 299,97     582 982,78     535 688,46    
i  inne  2 065 364,17     2 248 262,33     481 896,19     540 256,21    
3 Fundusze specjalne  -       -       -       -      

IV Rozliczenia międzyokresowe  34 363 660,71     35 009 781,17     20 603 090,70     21 014 569,04    
1 Ujemna wartość firmy  -       -       -       -      
2 Inne rozliczenia międzyokresowe  34 363 660,71     35 009 781,17     20 603 090,70     21 014 569,04    

 -długoterminowe  12 554 511,03     12 554 511,03     16 981 029,61     16 981 029,61    
 -krótkoterminowe  21 809 149,68     22 455 270,14     3 622 061,09     4 033 539,43    

 PASYWA RAZEM  86 066 960,59     84 025 431,31     63 785 942,23     61 163 458,94    

14.05.2021
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4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zysk netto za okres 

Przychody netto ze sprzedaży za okres 

Q1 2020Q1 2019 Q1 2021

1 055 748,44 1 055 748,44 
ZŁZŁ

5 979 284,27 5 979 284,27 
ZŁZŁ

Q1 2020Q1 2019 Q1 2021

5 851 063,34 5 851 063,34 
ZŁZŁ

8 608 206,17 8 608 206,17 
ZŁZŁ

13 281 101,43 13 281 101,43 
ZŁZŁ

2 331 348,11  2 331 348,11  
ZŁZŁ
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4.  KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Rachunek zysków i strat Spółki Bloober Team S.A.  
sporządzony za okres 01.01.2021–31.03.2021
wariant porównawczy

01.01.2021
– 31.03.2021

01.01.2020
– 31.03.2020

LP. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT G.K. G.K.

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :  13 281 101,43     8 608 206,17    
 - od jednostek powiązanych  -       -      

I.  Przychody netto ze sprzedaży produktów  20 072 366,10     6 486 433,02    
II.  Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) -6 791 264,67     2 121 773,15    
III.  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  -       -      
IV.  Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów  -       -      

B. Koszty działalności operacyjnej  11 636 741,83     6 456 115,25    
I.  Amortyzacja  2 941 522,69     1 161 946,23    
II.  Zużycie materiałów i energii  109 033,04     86 552,97    
III.  Usługi obce  3 801 876,98     2 662 783,43    
IV.  Podatki i opłaty, w tym:  20 819,50     12 363,39    

 - podatek akcyzowy  -       -      
V.  Wynagrodzenia  2 449 773,83     2 045 331,67    
VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:  356 893,43     285 429,90    

 – emerytalne  167 588,22     142 764,63    
VII.  Pozostałe koszty rodzajowe  1 956 822,36     201 707,65    
VIII.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów  -       -      

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)  1 644 359,60     2 152 090,92    

D. Pozostałe przychody operacyjne  4 031 914,51     373 627,05    
I.  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  -       -      
II.  Dotacje  3 983 678,81     370 494,84    
III.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  -       3 132,21    
IV.  Inne przychody operacyjne  48 235,70     -      

E. Pozostałe koszty operacyjne  11 303,16     29 784,75    
I.  Strata ze zbycia niefinasowych aktywów trwałych  -       -      
II.  Aktualizacja wartości aktywów niefiansowych  -       -      
III.  Inne koszty operacyjne  11 303,16     29 784,75    

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)  5 664 970,95     2 495 933,22    

G. Przychody finansowe  328 218,67     47 384,53    
I.  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  -       -      

 - od jednostek powiązanych  -       -      
II.  Odsetki, w tym:  1 235,47     -      

 - od jednostek powiązanych  -       -      
III.  Zysk ze zbycia inwestycji  -       -      
IV.  Aktualizacja wartości inwestycji  -       -      
V.  Inne  326 983,20     47 384,53    

H. Koszty finansowe  47 676,58     110 379,51    
I.  Odsetki, w tym:  39 322,42     47 506,42    

 - dla jednostek powiązanych  -       -      
II.  Strata ze zbycia inwestycji  -       -      
III.  Aktualizacja wartości inwestycji  -       1 250,00    
IV.  Inne  8 354,16     61 623,09    
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4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

01.01.2021
– 31.03.2021

01.01.2020
– 31.03.2020

LP. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT G.K. G.K.

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

J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)  5 945 513,04     2 432 938,24    

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

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

M.
Zysk(strata) z udziałów w jedn.podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własnosci  163 791,23     -      

M. Zysk ( strata) brutto (J +/-K-L+M)  6 109 304,27     2 432 938,24    

O. Podatek dochodowy  130 020,00     130 020,00    

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

R. Zyski(straty) mniejszości  -      -28 429,87    

S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-Q+/-R)  5 979 284,27     2 331 348,11    

14.05.2021

Zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki Bloober Team S.A.  
sporządzone za okres 01.01.2021–31.03.2021

01.01.2021
– 31.03.2021

01.01.2020
– 31.03.2020

LP. ZESTAWIENIE ZMIAN G.K. G.K.

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)  34 692 192,73     27 565 262,95    
- korekty błędów podstawowych

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po kor.  34 692 192,73     27 565 262,95    

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

a) zwiększenie (emisja akcji)  -       -      
- wydania udziałów (emisji akcji)  -       -      
b) zmniejszenie (z tytułu)  -       -      
- umorzenia udziałów (akcji)  -       -      

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

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu  18 788 983,38     15 801 400,52    
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego  -       -      

a) zwiększenie (z tytułu)  -       -      
b) zmniejszenie (przeznaczenie na kapitał rezerwowy na skup własnych akcji)  -       -      

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu  18 788 983,38     15 801 400,52    
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4.  KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

01.01.2021
– 31.03.2021

01.01.2020
– 31.03.2020

LP. ZESTAWIENIE ZMIAN G.K. G.K.

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

a) zwiększenie (zysk netto z roku poprzedniego)  -       -      
b) zmniejszenie (obniżenie wyceny instrumentów finansowych)  -       -      

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu  -       -      

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu  6 988 761,95     10 037 252,38    
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -51 681,30     -      

a) zwiększenie (podział zysku)  -       -      
b) zmniejszenie  51 681,30     -      
-na skup akcji własnych  51 681,30     -      

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu  6 937 080,65     10 037 252,38    

5. RÓŻNICE KURSOWE Z PRZELICZENIA  49 128,81     189 347,54    

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu  8 774 602,68     1 432 205,21    
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  8 774 602,68     1 432 205,21    

- korekty błędów podstawowych  -       -      
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  8 774 602,68     1 432 205,21    

a) zwiększenie  -       -      
b) zmniejszenie  -       -      

6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  8 774 602,68     1 432 205,21    
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,  -       -      

- korekty błędów podstawowych  -       -      
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  -       -      

a) zwiększenie  -       -      
b) zmniejszenie  -       -      

6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  -       -      
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  8 774 602,68     1 432 205,21    

7. Wynik netto  5 979 284,27     2 331 348,11    
a) zysk netto  5 979 284,27     2 331 348,11    
b) strata netto  -       -      
c) odpisy z zysku  -       -      

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)  40 705 809,69     29 968 283,66    

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty)  40 705 809,69     29 968 283,66    

14.05.2021
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4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Rachunek przepływów pieniężnych Spółki Bloober Team S.A.  
sporządzony za okres 01.01.2021–31.03.2021

01.01.2021
– 31.03.2021

01.01.2020
– 31.03.2020

LP. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW G.K. G.K.

I. Zysk netto  5 979 284,27     2 331 348,11    

II. Korekty razem  7 496 342,39    -4 495 986,13    
1. Zyski (straty) mniejszości  -      -28 429,87    
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności -163 791,23     -      
3. Amortyzacja  2 941 522,69     1 161 946,23    
4. Odpisy wartości firmy  -       -      
5. Odpisy ujemnej wartości firmy  -       -      
6.  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych  29 423,68     71 672,59    
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  38 086,95     98 613,48    
8.  (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej  -       -      
9. Zmiana stanu rezerw -1 100 171,00    -218 008,01    

10. Zmiana stanu zapasów  8 392 504,96    -7 189 258,15    
11. Zmiana stanu należności  1 382 446,38    -2 612 024,75    
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i  kredytów -1 650 964,46    -387 696,83    
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 379 725,40     4 607 199,18    
14. Inne korekty  7 009,82     -      

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  13 475 626,66    -2 164 638,02    

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

I. Wpływy  -       -      
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  -       -      
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne  -       -      
3. Z aktywów finansowych w tym:  -       -      

a) w jednostkach powiązanych  -       -      
b) w pozostałych jednostkach  -       -      
- zbycie aktywów finansowych  -       -      
- dywidendy i udziały w zyskach  -       -      
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  -       -      
- odsetki  -       -      
- inne wpływy z aktywów finansowych  -       -      

4. Inne wpływy inwestycyjne  -       -      

II. Wydatki  2 324 312,72     834 075,38    
1. Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  2 324 312,72     834 075,38    
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne  -       -      
3. Na aktywa finansowe w tym:  -       -      

a) w jednostkach powiązanych  -      
b) w pozostałych jednostkach  -       -      
- nabycie aktywów finansowych  -       -      
-  udzielone pożyczki długoterminowe  -       -      

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości  -       -      
5. Inne wydatki inwestycyjne  -       -      

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 324 312,72    -834 075,38    

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy  1 990 486,64     2 452 639,50    
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów)  -      
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4.  KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

01.01.2021
– 31.03.2021

01.01.2020
– 31.03.2020

LP. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW G.K. G.K.

2. Kredyty i pożyczki  -       2 128 198,92    
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  -      
4. Inne wpływy finansowe  1 990 486,64     324 440,58    

II. Wydatki  1 779 880,01     1 350 249,81    
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych  750 504,20    -
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  -       -      
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku  -      -
4. Spłaty kredytów i pożyczek  670 686,64     794 890,30    
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  -      -
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  -      -
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  107 384,59     68 232,99    
8. Odsetki  31 735,96     46 792,43    
9. Inne wydatki finansowe  219 568,62     440 334,09    

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  210 606,63     1 102 389,69    

D. Przepływy pieniężne netto razem  11 361 920,57    -1 896 323,71    

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych  11 361 920,57    -1 896 323,71    
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 

F. Środki pieniężne na początek okresu  7 048 194,59     7 504 619,35    

G. Środki pieniężne na koniec okresu  18 410 115,16     5 608 295,64    
- o ograniczonej możliwości dysponowania

14.05.2021
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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. w likwidacji, 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 wy-
brane dane finansowe tej spółki, osiągnięte w 2021 roku, według zasad księgowości właściwych dla danego podmiotu:

Freeky Games sp. z o.o. w likwidacji

Aktywa Stan na 31.03.2021 Stan na 31.12.2020
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 31.03.2021 Stan na 31.12.2020
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) (1 719 066,60)
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
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 31.03.2021 Stan na 31.12.2020
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 0,00 0,00
Koszty działalności operacyjnej 0,00 0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 0,00 0,00
Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00
Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 0,00 0,00
Przychody finansowe 0,00 0,00
Koszty finansowe 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto (I±J) 0,00 0,00
Podatek dochodowy 0,00 0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00
Zysk (strata) netto (K-L-M) 0,00 0,00
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KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI 
I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA 
DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ 
I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W I KWARTALE 2021 r.

Komentarz do wyników finansowych 
osiągniętych w I kwartale 2021 r.

Spółka w pierwszym kwartale 2021 r. wykazuje znaczny 
wzrost przychodów netto ze sprzedaży w stosunku do ana-
logicznego okresu roku ubiegłego, wzrost z poziomu 6,32 
mln zł do poziomu 12,42 mln zł tj. o 96% (w tym wartość 
przychodów netto ze sprzedaży produktów w prezentowa-
nym okresie wyniosła aż 19,46 mln zł, a wartość zmiany 
stanu produktów wykazuje ujemną wartość 7,04 mln zł). 
Tak wysoki poziom przychodów w Q1 2021 r. związany 
jest przede wszystkim z utrzymywaniem się wysokiego 
poziomu sprzedaży poszczególnych gier oraz realizacją 
umowy z globalnym wydawcą. W Q1 2021 r. miała miejsce 
premiera gry „The Medium”, co miało bezpośredni wpływ 
na rozpoznanie przychodów ze sprzedaży tego tytułu. Ty-
tuł przyniósł zwrot poniesionych nakładów na produkcję 
i marketing niemalże chwilę po premierze gry, o czym 
Spółka informowała raportem bieżącym. W głównej mierze 
jest to efekt umów z partnerami związanych z tym tytułem, 
jak również rozliczenia dofinansowań przyznanych Spółce 
związanych z realizacją tego projektu. Przychody te Spółka 
rozpoznaje wynikowo w czasie, ewidencjonując w bilansie 
pozostałe jeszcze do rozpoznania w przyszłych okresach 
przychody jako rozliczenia międzyokresowe przychodów, 
zatem będą one miały wpływ na wyniki finansowe Spółki 
również w następnych kwartałach 2021 roku.

Wzrost przychodów oraz zbliżony wzrost kosztów opera-
cyjnych, pozwoliły Spółce osiągnąć w Q1 2021 r. ponad 
1,58 mln zł zysku ze sprzedaży tj. o 18% większy niż 
w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W pierwszym kwartale 2021 r. Spółka rozpoznaje w wyniku 
finansowym także 3,98 mln zł pozostałego przychodu 
operacyjnego z tytułu otrzymanych dotacji.

Powyższe pozwoliło Spółce osiągnąć w Q1 2021 r. zysk 
netto na poziomie 5,81 mln zł.

Opisane powyżej wyniki finansowe pozwoliły Spółce 
wykazać znaczący wzrost środków pieniężnych- wzrost 

o 11,52 mln zł, na który składają się przede wszystkim 
przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 
na poziomie 13,93 mln zł oraz dodatkowo z działalności 
finansowej 0,21 mln zł. Część uzyskanych nadwyżek fi-
nansowych Spółka wydatkuje na działalność inwestycyjną 
w wartości 2,62 mln zł. 

Istotnym elementem aktywów Spółki są zapasy związane 
z ponoszonymi przez Spółkę nakładami na produkcję 
gier. W Q1 2021 r. pozycja ta zmniejszyła się z poziomu 
31,43 mln zł na koniec 2020 r. do poziomu 22,79 mln zł, 
pomimo ponoszonych nakładów na produkcje nowych 
gier. Spadek wartości zapasów w dużej mierze był spo-
wodowany rozpoczęciem w danym okresie sprzedaży gry 

„The Medium”, a co za tym idzie rozpoczęciem rozliczania 
poniesionych na grę nakładów.

Spółka wykazuje także spadek wartości rezerw o 1,10 
mln zł oraz spadek zobowiązań z tytułu dostaw i usług, 
podatków, wynagrodzeń oraz innych zobowiązań o 0,76 
mln zł, przy jednoczesnym bardzo zbliżonym spadku 
należności z tytułu dostaw i usług, podatków oraz innych 
należności o łączną kwotę 0,61 mln zł. 

Komentarz Emitenta na temat okoliczności 
i zdarzeń istotnie wpływających na 
działalność Emitenta, jego sytuację finansową 
i wyniki osiągnięte w  I kwartale 2021 r.

The Medium

Początek roku 2021 był najważniejszym okresem w historii 
Spółki. Światowy problem pandemii COVID-19 skompli-
kował, ale nie pokrzyżował planów wydawniczych „The 
Medium”. W styczniu kampania promocyjna gry weszła 
w decydująca fazę - zapoczątkowano ją już 5 stycznia 
publikacją wyczekiwanego przez fanów 14-minutowego 
materiału prezentującego rozgrywkę. Reakcja społeczności 
była żywiołowa - w ciągu kolejnych dni gameplay pobił 
ustanowiony przez zapowiedź „The Medium” rekord 
popularności - jako najczęściej oceniany i komentowa-
ny materiał Bloober Team na własnym kanale YouTube. 

5.
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Po gameplayu uwaga fanów została skierowana na dwa 
odmienne aspekty produkcji: warstwę artystyczną jako 
decydujący element kreowania nastroju w grze oraz tech-
niczną, będącą niejako wizytówką efektów współpracy ze 
spółką Nvidia oraz wdrożenia w grze technologii RTX. Na 
dwa tygodnie przed premierą, 14 stycznia Bloober Team 
zaprezentował Live Action Trailer, efekt współpracy 
z Platige Image, jednym z najlepszych twórców animacji 
3D i cyfrowych efektów specjalnych dla świata reklamy, 
filmu, sztuki, edukacji i rozrywki. Materiał reżyserowany 
przez Pawła Maślonę objęty został opieką producencką 
przez Tomasza Bagińskiego. W ciągu kolejnych dwóch 
tygodni trailer obejrzało blisko 3 mln osób - ustanawiając 
w ten sposób nowy rekord oglądalności kanału YouTube 
Emitenta. 

Do promocji „The Medium” Spółka włączyła także dzia-
łania outdoorowe - 18 stycznia w Krakowie odsłonięto 
największa w kraju reklamę zewnętrzną - billboard na 

Hotelu Forum. Z kolei w Warszawie na elewacjach wie-
żowców przy ulicach Waryńskiego i Chmielnej powstały 
przygotowane przez The Good Looking Studio, ogromne 
murale w oparciu o oficjalny art „The Medium”.

Na finiszu kampanii promocyjnej, materiałem o dzie-
więciu nieznanych faktach o grze Spółka zwróciła uwagę 
graczy, na to jak mocno gra związana jest z wątkami 
historycznymi Polski, Krakowa oraz jak wyglądały 
kulisy jej produkcji. Po premierze zaowocowało to pu-
blikacjami opisującymi ogrom detali w „The Medium”, 
stworzonych nie dla gameplay, ale oddania realiów 
epoki, czy wykreowania nastroju. Jak skomentował to 
jeden z dziennikarzy: „Zespół poświęcił setki godzin 
na to, by miejsce, które gracz odwiedza przez zaledwie 
kilkanaście sekund oddziaływało każdym elementem. 
To produkcja, w której widok mieszkania w krakowskiej 
kamienicy przywołuje nawet zapach starego, lakiero-
wanego parkietu”.

The Medium – WarszawaThe Medium – Forum Kraków

The Medium (Bloober Team)
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W dniu 28 stycznia f inalnie 
„The Medium” trafiło do rąk graczy. 
Premiera odbyła się na wszystkich 

rynkach świata jednocześnie, 
a jej ilustracją był zwiastun 

premierowy ilustrowany specjalnie 
skomponowanym przez duet Reikowski 

- Yamaoka utworem „Voices”, w którym 
zaśpiewała Mary Elizabeth McGlynn, 
uwielbiana przez graczy piosenkarka 
uczestnicząca w pracach nad grami 

z serii Silent Hill, Resident Evil, 
Devil May Cry i wielu innych. 

Wprowadzenie „The Medium”  
na rynek przebiegło zgodnie 

z ustaleniami. Grę udostępniono 
przede wszystkim w ofercie 

abonamentowej Microsoft - Game Pass. 
Ofertę na platformę PC oraz konsole 

Xbox next-gen uzupełniły także oferty 
umożliwiające grę w streamingu 

jak NVIDIA GeForce Now. 
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W dniu 28 stycznia finalnie „The Medium” trafiło do rąk 
graczy. Premiera odbyła się na wszystkich rynkach świata 
jednocześnie, a jej ilustracją był zwiastun premierowy 
ilustrowany specjalnie skomponowanym przez duet 
Reikowski - Yamaoka utworem „Voices”, w którym zaśpie-
wała Mary Elizabeth McGlynn, uwielbiana przez graczy 
piosenkarka uczestnicząca w pracach nad grami z serii 
Silent Hill, Resident Evil, Devil May Cry i wielu innych. 

Wprowadzenie „The Medium” na rynek przebiegło zgod-
nie z ustaleniami. Grę udostępniono przede wszystkim 
w ofercie abonamentowej Microsoft - Game Pass. Ofertę 
na platformę PC oraz konsole Xbox next-gen uzupełniły 
także oferty umożliwiające grę w streamingu jak NVIDIA 
GeForce Now. 

Przez cały styczeń kampanii marketingowej towarzyszyły 
także rozbudowane kampanie pre-orderowe i sprzedażowe 
realizowane na platformach Google Ads, Facebook oraz 
Twitter. Dzięki nim już 29 stycznia Spółka w raporcie 
bieżącym poinformowała o zwrocie kosztów produkcji 
i marketingu „The Medium”. W ciągu 2 miesięcy od daty 
premiery gra została oceniona i zrecenzowana ponad 75 
tysięcy razy - uzyskując globalne 88% ocen pozytywnych 
w serwisie STEAM (ranga: bardzo pozytywne) oraz 4,5/5 
w serwisie Microsoft/Xbox. 11 lutego w specjalnie przy-
gotowanym materiale Accolade zespół Spółki podzię-
kował graczom i dziennikarzom za wszystkie opinie na 
temat gry. Trailer zilustrował kolejny specjalny utwór 
z oficjalnego soundtracka gry, „Fade” duetu Reikowski 
i Yamaoka zaśpiewany przez Mary Elizabeth McGlynn 

oraz Troya Bakera (w grze użyczającego głosu postaci 
The Maw).

Popularność „The Medium” oraz liczne zapytania ze 
strony fanów utwierdziły Emitenta w przekonaniu 
o potrzebie rozwijania projektu. W dniu 12 lutego 2021 r. 
Spółka poinformowała raportem bieżącym o zawarciu 
umowy z Koch Media GmbH na obsługę wydawniczą 
pudełkowych edycji gier „The Medium” oraz „Observer: 
System Redux”. Gry w pudełkach trafią do klientów 
jeszcze w 2021 r.

Pozostałe tytuły

Po niezwykle udanym wprowadzeniu na rynek „The 
Medium”, zespół Spółki szybko skoncentrował się na 
realizacji innych projektów. Po raz kolejny Emitent 
przystąpił do rozszerzania dostępności gier - z po-
czątkiem kwietnia poinformował o przygotowaniach 
do premiery gry „Layers of Fear” w wersji na gogle 
rzeczywistości wirtualnej PlayStation, czyli PSVR. To 
pierwsza gra Spółki na tej platformie sprzętowej - gra 
podobnie jak jej odpowiednik dla Oculus Rift i Quest 
została specjalnie przygotowana do obsługi w warun-
kach wirtualnej rzeczywistości. Tytuł mimo upływu 
lat cieszy się dużą popularnością i jest w ocenie Spółki 
dobrym testem dla potencjalnego rozwoju i kolejnych 
premier na platformie wirtualnej Sony. Raportem bie-
żącym z dnia 9 lutego 2021 r. Spółka poinformowała 
o planowanym rozpoczęciu dystrybucji gry „Layers of 
Fear VR” w wersji Sony PlayStation VR na pierwszy 

The Medium - Live Action trailer (Bloober Team/Platige Image)
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kwartał 2021 r. Premierę dzienną gry „Layers of Fear 
VR” ustalono na dzień 29 kwietnia, o czym Emitent 
poinformował raportem bieżącym w dniu 7 kwietnia.

Popularność i bardzo dobre opinie  tytułu „Observer: 
System Redux” zachęciły Spółkę do rozszerzenia do-
stępności gry. W dniu 25 marca, Observer pojawił się 
w ofercie platformy streamingowej Luna należącej 
do Amazon, o czym Emitent poinformował raportem 
bieżącym. Dla Bloober Team to atrakcyjna forma po-
pularyzacji produkcji Spółki i dalszego powiększania 
globalnej rozpoznawalności marki.

W dniu 16 marca Emitent poinformował także o pracach 
nad grą „Observer: System Redux” w wersji dla konsol 
Playstation 4 oraz Xbox One (w tym przygotowywaniu 
także wersji pudełkowej). Warte podkreślenia jest, że gra 
ukazała się 10 listopada 2020 r. jako jeden z pierwszych 
na świecie tytułów stricte dla konsol następnej genera-
cji, czyli PlayStation 5 i Xbox Series X . Analiza rynku 
ujawniła jednak, że gry na poprzednią generacje wciąż są 
bardzo atrakcyjną ofertą. Wstępną datę premiery dla tej 
wersji Observera wyznaczono na trzeci kwartał 2021 roku.

Skup akcji własnych oraz program motywacyjny

Spółka w pierwszym kwartale 2021 roku kontynuowała 
realizację programu skupu akcji własnych, w związku z czym 
na dzień 5 lutego 2021 r. w wyniku przeprowadzonych 
transakcji w ramach skupu akcji własnych Emitent nabył 
łącznie 21846 akcji własnych Spółki, stanowiących ok. 1,24% 
jej kapitału zakładowego oraz ok. 1,24% w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

Następnie, w oparciu o treść uchwały nr 13 Nadzwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 listopada 
2019 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Mo-

tywacyjnego w Spółce, upoważnienia Zarządu Spółki 
do ustalenia warunków Programu Motywacyjnego 
w części pozostawionej do dyspozycji tego organu 
przez Walne Zgromadzenie i trybu wejścia przez te 
osoby w posiadanie akcji Spółki, zmienionej uchwałą 
nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 
grudnia 2020 roku, w sprawie zmiany uchwały nr 13 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie 
przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, 
upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków 
Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do 
dyspozycji tego organu przez Walne Zgromadzenie 
i trybu wejścia przez te osoby w posiadanie akcji Spółki 
oraz przyjętego na jej podstawie Regulaminu Programu 
Motywacyjnego spółki Bloober Team Spółka Akcyjna 
obowiązującego w okresie od 1 lipca 2019 roku do 31 
grudnia 2022 roku („Program”) - w związku ze speł-
nieniem przesłanki pomyślnego ukończenia procesów 
certyfikacji gier „The Medium” i „Observer: System 
Redux” na konsolę Microsoft Xbox przewidzianej 
w Programie (o czym Spółka informowała raportami 
bieżącymi nr 75 z dnia 3 listopada 2020 r. oraz nr 112 
z dnia 15 grudnia 2020 r.), Spółka złożyła w dniu 15 
marca 2021 r. dyspozycję sprzedaży oraz sprzedała 300 
akcji własnych Spółki osobie uprawnionej wchodzącej 
w skład kluczowych pracowników Spółki, w ramach 
transakcji OTC, tj. poza alternatywnym systemem 
obrotu, po cenie określonej zgodnie z regulaminem 
Programu, za łączną kwotę 1572 zł.

Spółka do tej pory sprzedała osobom uprawnionym 
łącznie 17 696 akcji własnych Spółki, stanowiących 
ok. 1% kapitału zakładowego Spółki, za łączną kwo-
tę 41 062,79 zł. Emitent posiada obecnie 4150 akcji 
własnych Spółki, stanowiących ok. 0,23% jej kapitału 
zakładowego oraz ok. 0,23% w ogólnej liczbie głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Observer: System Redux (Bloober Team) Layers of Fear VR (Bloober Team)
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Split akcji Spółki

W dniu 18 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-
-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę 
Statutu Spółki uchwalonych uchwałą nr 4 Nadzwyczajne-
go Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 8 grudnia 
2020 r. o czym Emitent informował raportem bieżącym. 
Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym obejmowały 
podział (split) wszystkich akcji Spółki polegający na 
obniżeniu wartości nominalnej każdej akcji w stosunku 
1:10 w ten sposób, że dotychczasową wartość nominalną 
akcji w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) ustalono na 
kwotę 0,01 zł (jeden grosz) dla każdej akcji oraz zwięk-
szono liczbę akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy 
Spółki z 1.767.299 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt 
siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji 
Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 
każda do 17.672.990 (siedemnaście milionów sześćset 
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) 

akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. 
W wyniku zmiany wartości nominalnej akcji, każdą 
z dotychczas wyemitowanych w Spółce akcji serii A, B, 
C i D o dotychczasowej wartości nominalnej po 0,10 zł 
wymienia się na 10 (dziesięć) akcji odpowiednich serii 
A, B, C i D o wartości nominalnej po 0,01 zł każda akcja. 

Kolejno, w dniu 12 marca 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. postanowił na wniosek Emitenta doko-
nać wymiany (podziału) akcji Emitenta. Na mocy Oświad-
czenia nr 438/2021 z dnia 12 marca 2021 r. Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A. wyznaczył 18 marca 2021 r. 
jako dzień podziału 1 767 299 (milion siedemset sześćdziesiąt 
siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji 
Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda na 17 672 990 
(siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące 

dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 
0,01 zł każda. Wskazane Oświadczenie Krajowego Depozytu 
Papierów Wartościowych S.A. zostało podjęte na wniosek 
Emitenta w związku z uchwalonym zmniejszeniem wartości 
nominalnej akcji Emitenta przy jednoczesnym zwiększeniu 
ich ilości (split) przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Emitenta w dniu 8 grudnia 2020 r. uchwałą nr 4. Spółka 
informowała o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A.  raportem bieżącym z dnia 12 marca 
2021 r. W dniu 18 marca 2021 r. doszło do podziału akcji 
Spółki we wskazany powyżej sposób.

Przegląd opcji strategicznych

W dniu 29 stycznia 2021 r. Spółka poinformowała o prze-
dłużeniu procesu przeglądu opcji strategicznych do 31 
marca 2021 r. Finalnie w dniu 29 marca 2021 r. Spółka 
poinformowała o dotychczasowych wynikach przeglądu 
opcji strategicznych. W ramach przeglądu opcji strategicz-
nych Emitent [w okresie od 17 sierpnia 2020 roku do 29 
marca 2021 roku] dokonał wraz ze swoimi doradcami, Juno 
Capital Partners LLC, Trigon Investment Banking spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością & wspólnicy spółka 
komandytowa, Trigon Dom Maklerski S.A. oraz kancelarią 
Domański Zakrzewski Palinka sp.k., przeglądu możliwych 
scenariuszy realizacji celu Emitenta. W trakcie przeglądu 
opcji strategicznych Emitent i jego doradcy prowadzili 
rozmowy z potencjalnymi partnerami zarówno branżo-
wymi jak i finansowymi z Polski oraz z zagranicy, którzy 
wyrazili niewiążące zainteresowanie przejęciem części 
akcji lub inwestycją w Spółkę. Zdecydowana większość 
tych podmiotów pochodziła z zagranicy. Po szczegółowej 
analizie dostępnych możliwości Zarząd Spółki postanowił 
podjąć decyzje, które pozwolą na utrzymanie głównego 
celu strategicznego Spółki przy jednoczesnym zachowaniu 
własnej autonomii. Po pierwsze Spółka zdecydowała się 
nie kontynuować rozmów z potencjalnymi inwestorami 
finansowymi i branżowymi zainteresowanymi przejęciem 
większościowego pakietu akcji Spółki ze względu na duże 
ryzyko utraty jej nadrzędnych celów strategicznych. Na 
obecnym etapie byłoby to niezgodne z kulturą organiza-
cji, jak również ograniczałoby w sposób istotny potencjał 
wzrostu wartości Spółki w kolejnych latach, szczególnie 
biorąc pod uwagę realizowane i planowane przez nią pro-
jekty. Zarząd Spółki nie może jednak wykluczyć rozważenia 
takiej opcji w przyszłości. Po drugie w celu wzmocnienia 
swojej pozycji na rynkach międzynarodowych Emitent 
zdecydował o podjęciu na zasadzie czasowej wyłączności 
rozmów dotyczących strategicznej współpracy z jednym 
z podmiotów branżowych, który w ramach przeglądu opcji 
strategicznych okazał się mieć największą wartość dodaną 
dla Spółki. Emitent przewiduje, że ewentualna współpraca 

Observer: System Redux (Bloober Team)
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ze wskazanym podmiotem powinna być sformalizowania 
w drugim kwartale bieżącego roku. Po trzecie Spółka 
podkreśla, że nie rozważała, ani nie rozważa konieczności 
pozyskania finansowania w drodze nowej emisji akcji w bli-
skiej przyszłości. Co więcej, Spółka posiadając wolne środki 
finansowe ma możliwość dokonywania inwestycji mających 
na celu wzrost jej wartości fundamentalnej. W związku 
z tym Zarząd Spółki rozważa podejmowanie inwestycji 
w spółki komplementarne do działań Emitenta w celu 
wzrostu jego możliwości produkcyjnych i sprzedażowych. 
Po czwarte Zarząd Spółki podjął także decyzję o rekomen-
dowaniu akcjonariuszom przeniesienia notowań Spółki na 
główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w terminie 
umożliwiającym pierwsze notowanie w roku 2022.

Wpływ koronawirusa COVID-19

W 2020 r. powstało nowe ryzyko dla działalności 
Bloober Team S.A. – w postaci pandemii koronawirusa 
COVID-19, utrzymujące się nadal w I kwartale 2021 r. 
Zgodnie z aktualną na dzień publikacji niniejszego rapor-
tu oceną Emitent spodziewa się, że skutki koronawirusa 
COVID-19 będą miały nieznaczny wpływ na działalność 
i wyniki grupy Emitenta. 

W I kwartale 2021 r. Emitent zanotował wzrost przychodów 
ze sprzedaży oraz zysku w stosunku do analogicznego 
okręgu roku ubiegłego, zatem pandemia nie miała dotych-

czas istotnie negatywnego przełożenia na obraz wyników 
finansowych Emitenta. 

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

Emitent kontynuuje podejmowanie przede wszystkim 
czynności mających na celu zminimalizowanie zagrożenia 
dla swoich pracowników w związku z rozprzestrzenianiem 
się wirusa. Pracownicy Emitenta w większości nadal reali-
zują swoje obowiązki w formie pracy zdalnej. Praca zdalna, 
wyzwania związane z logistyką, a także niewiadome do-
tyczące kondycji 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 pan-
demii. Emitent aktywnie brał udział w imprezach i targach 
organizowanych online, co szczegółowo zostało opisane 
w niniejszym rozdziale powyżej. 

Należy również zwrócić uwagę na fakt długotrwałego 
wpływu koronawirusa na zachowania społeczne, które 
na dzień dzisiejszy są trudne do oszacowania.

The Medium (Bloober Team)
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Komentarz do wyników finansowych 
osiągniętych w I kwartale 2021 r.

Grupa w pierwszym kwartale 2021 r. wykazuje znaczny 
wzrost przychodów netto ze sprzedaży w stosunku do ana-
logicznego okresu roku ubiegłego, wzrost z poziomu 8,61 
mln zł do poziomu 13,28 mln zł tj. o 54% (w tym wartość 
przychodów netto ze sprzedaży produktów w prezentowa-
nym okresie wyniosła aż 20,07 mln zł, a wartość zmiany 
stanu produktów wykazuje ujemną wartość 6,79 mln zł). 
Tak wysoki poziom przychodów w Q1 2021 r. związany 
jest przede wszystkim z utrzymywaniem się wysokiego 
poziomu sprzedaży poszczególnych gier oraz realizacją 
umowy z globalnym wydawcą. W Q1 2021 r. miała miejsce 
premiera gry „The Medium”, co miało bezpośredni wpływ 
na rozpoznanie przychodów ze sprzedaży tego tytułu. 
Należy równocześnie zaznaczyć, że Grupa Bloober część 
przychodów związanych ze sprzedażą gry „The Medium” 
rozpoznaje wynikowo w czasie, ewidencjonując w bilansie 
pozostałe jeszcze do rozpoznania w przyszłych okresach 
przychody jako rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Wzrost przychodów oraz zbliżony wzrost kosztów operacyj-
nych, pozwoliły Grupie osiągnąć 
w Q1 2021 r. ponad 1,64 mln zł 
zysku ze sprzedaży.

W pierwszym kwartale 2021 r. 
Grupa rozpoznaje w wyniku fi-
nansowym także 3,98 mln zł po-
zostałego przychodu operacyjne-
go z tytułu otrzymanych dotacji. 
Dodatkowo Grupa rozpoznaje 
0,16 mln zł zysku na wycenie 
udziałów w spółkach podporząd-
kowanych wycenianych metoda 
praw własności.

Powyższe pozwoliło  Grupie osią-
gnąć w Q1 2021 r. zysk netto na 
poziomie 5,98 mln zł.

Opisane powyżej wyniki finansowe Grupy umożliwiły 
jej wykazanie znaczącego wzrostu środków pienięż-
nych- wzrost o 11,36 mln zł, na który składają się przede 
wszystkim przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej na poziomie 13,48 mln zł oraz dodatkowo 
z działalności finansowej 0,21 mln zł. Część uzyskanych 
nadwyżek finansowych Spółka wydatkuje na działalność 
inwestycyjną w wartości 2,32 mln zł. 

Istotnym elementem aktywów Grupy są zapasy związane 
z ponoszonymi przez nią nakładami na produkcję gier. 
W Q1 2021 r. pozycja ta zmniejszyła się z poziomu 33,84 
mln zł na koniec 2020 r. do poziomu 25,45 mln zł, pomimo 
ponoszonych nakładów na produkcje nowych gier. Spa-
dek wartości zapasów w dużej mierze był spowodowany 
rozpoczęciem w prezentowanym okresie sprzedaży gry 

„The Medium”, a co za tym idzie rozpoczęciem rozliczania 
poniesionych na grę nakładów.

Grupa wykazuje także spadek wartości rezerw o 1,10 
mln zł oraz spadek zobowiązań z tytułu dostaw i usług, 
podatków, wynagrodzeń oraz innych zobowiązań o 1,65 
mln zł, przy jednoczesnym bardzo zbliżonym spadku 

należności z tytułu dostaw i usług, 
podatków oraz innych należności 
o łączną kwotę 1,38 mln zł.  

Komentarz Emitenta na 
temat okoliczności i zdarzeń 
istotnie wpływających 
na działalność jednostek 
wchodzących w skład grupy 
kapitałowej emitenta 
podlegających konsolidacji 
w I kwartale 2021 r.

Feardemic

Spółka Feardemic sp. z o.o. w pierw-
szym kwartale 2021 r. osiągnęła 
najlepsze wyniki w porównaniu do 

6.
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dotychczasowych kwartałów. Spółka kontynuowała budowa-
nie fundamentów, które pozwolą jej na dynamiczny rozwój 
w nadchodzących okresach.

Feardemic zakończył prace związane z portowaniem gry DARQ 
Complete Edition na konsole XBOX X|S, PlayStation 5 oraz 
Nintendo Switch oraz wydał grę na wskazanych platformach 
końcem pierwszego kwartału 2021 r. 

Ponadto, Feardemic nawiązał znaczącą współpracę bez-
pośrednio z platformami - Sony, Microsoft i Nintendo, co 
zaowocowało bardzo dużym zaangażowaniem przy tworze-
niu zwiastunów premierowych gier, dystrybucji informacji 
prasowych i zapowiedzi.

Reakcja krytyków na grę DARQ Complete Edition była 
bardzo duża, a recenzje w serwisie Metacritic osiągnęły 
wynik 75 dla wersji na PlayStation 5 oraz 79 dla wersji 
na platformę SWITCH.Wskazane oceny to znaczący krok 
naprzód w stosunku do pierwotnej oceny 70 dla wersji na 
PC.  Publikacja Gamespace opisała grę: “Czynnik “wow” tej 
gry to ekscytujące, reaktywne emocje na wiele  unikalnych, 
gnących wymiar rozwiązań” [“The wow factor from this 
one is an exhilarating reactive emotion for many of these 
unique, dimension bending solutions.”]. Z kolei Noisy Pixel 
wyraził swoją aprobatę stwierdzeniem: “Jeśli potrafisz 
docenić wyjątkowy styl artystyczny i chcesz spróbować 
swoich sił w kreatywnych łamigłówkach, to DARQ: Com-
plete Edition jest grą, którą będziesz uwielbiał.”  [“If you 
can appreciate a unique art style and want to try your hand 
at some creative puzzles, then DARQ: Complete Edition is 
a game you’ll adore”]. TrueGaming zastanawiał się i odpo-
wiedział na swoje własne pytanie, stwierdzając:  „Czy Darq 
jest tego wart? Cóż, jeśli jesteś fanem gier takich jak Inside, 
Limbo, Little Nightmares itp... to odpowiedź brzmi „tak” 
i nie bierz tego stwierdzenia jako aluzji do tego, że Darq 
jest klonem tych gier, ta gra ma swoje wyjątkowe pomysły, 

które pozwalają jej stać wysoko wśród tych klejnotów”. [“Is 
Darq worth it? Well, if you’re into games like Inside, Limbo, 
Little Nightmares etc… then the answer is “yes” and don’t 
take this statement as a hint of Darq being a clone to these 
games, this game has it’s unique ideas that’s allows it to 
stand tall among these gems”].

Słowa pochwały były wyrażone również przez Playstation 
Lifestyle: ”Szczerze mówiąc, cieszę się, że czekałem na 
możliwość zagrania w to na moim PS5, nie tylko dlatego, 
że mój stary laptop nie dałby sobie z tym rady, ale czuję, 
że to kompletne wydanie jest dopracowaną wersją finalną 
i wszystkim tym, czym twórcy chcieli, żeby było”. [“I’m 
honestly glad that I waited for the chance to play this on 
my PS5, not only because my old laptop couldn’t have 
handled it, but I feel that this complete edition is a po-
lished final version and everything the developers wanted 
it to be”]. Wydawnictwo Cultured Vulture posunęło się 
tak daleko, że wymieniło DARQ Complete Edition jako 
trzeci najlepszy horror na Xbox Series X w tej chwili za 

„The Medium” i „Observer” od Bloober Team na pierwszym 
i drugim miejscu.

Podczas gdy reakcja krytyków była pozytywna, ze względu na 
ograniczoną bazę konsol nowej generacji, wzrost sprzedaży 
nie był znaczący, ani nie był oczekiwany. Spółka oczekuje 
jednak, że DARQ Complete Edition będzie się sukcesywnie 
sprzedawać przez najbliższe lata, ponieważ utwierdza swoje 
miejsce jako klasyk gatunku horrorów logicznych. Aby 
zapewnić przyszłą wydajność gry w miarę rozwoju konsol 
nowej generacji, proces portowania tytułu obejmował 
dodanie haptyki, rumble i grafiki wysokiej rozdzielczości. 
Spółka uważa, że dodanie tych funkcji w nowej generacji 
zapewni ciągłość sprzedaży przez cały cykl życia gry.   

Wersje gry DARQ Complete Edition na konsole Xbox One 
i PlayStation 4 poprzedniej generacji (które miały swoją 
premierę grudniu 2020 r.) osiągały stabilne wyniki w całym 

DARQ Complete Edition (Feardemic)

DARQ Complete Edition (Feardemic)



6. 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 I KWARTALE 2021 r.

pierwszym kwartale i przyczyniły się do osiągnięcia przez 
spółkę najlepszego jak dotąd wyniku kwartalnego.

Początkiem 2021 r. spółka rozszerzyła zakres umowy za-
wartej z Limited Run Games w zakresie wydania gry DARQ 
Complete Edition w wersji kolekcjonerskiej na PlayStation 
5, o wersję na PlayStation 4 oraz Nintendo Switch. Spółka 
przewiduje, że edycje kolekcjonerskie trafią do przedsprze-
daży już w II kwartale 2021 r.

Kilka tytułów z katalogu Feardemic zostało zaktualizowane, 
przez co ponownie wzbudziły zainteresowanie co wpłynęło 
na ich sprzedaż.

Cathedral 3D, szybka, zręcznościowa, jednoosobowa, nie-
kończąca się arena inspirowana wczesnymi trójwymiaro-
wymi strzelankami z lat 90-tych, doczekała się dużego 
dodatku w postaci łatki, a także została udostępniona 
jako część pakietu Fanatical, co znacznie zwiększyło bazę 
użytkowników. Zwiększona baza użytkowników sprawiła, 
że recenzje na Steamie osiągnęły poziom „przeważnie 
pozytywny”. Spółka spodziewa się, że aktualizacje gry 
będą kontynuowane z dużym rozszerzeniem planowanym 
na koniec 2021 roku.

Gra Ritual Crown of Horn w ciągu pierwszego kwartału 
2021 r. również doczekała się swojej aktualizacji. Gra 
nadal sprzedaje się w stabilnym tempie, przechodząc 
różne etapy sprzedaży na różnych platformach, na których 
została wydana.  

W ciągu I kwartału spółka Feardemic wydała również grę 
One Shell Straight to Hell na platformę PC. Kategoria top-

-down shooter, która kilka lat temu okazała się niezwykle 
popularna, w tym roku stała się trudną do sprzedania grupą 
gier. Początkowe reakcje na zwiastuny gry i pierwsze recenzje 
były obiecujące, jednak ze względu na szybko zmieniające 
się gusta rynku gra początkowo nie mogła znaleźć swoich 

odbiorców. Gra będzie cyklicznie sprzedawana w zestawach, 
jak inne produkty katalogowe, a spółka spodziewa się, że 
baza użytkowników będzie się systematycznie powiększać. 

W okresie sprawozdawczym Feardemic poświęcił znaczną 
ilość czasu i energii na prace nad grami, które pojawią się 
w ofercie spółki w trzecim i czwartym kwartale. Spółka 
spodziewa się, że zapowiedzi tych produktów będą miały 
miejsce w najbliższych miesiącach. Spółka zaczęła również 
wykorzystywać dane rynkowe zebrane w trakcie procesu 
wydawniczego w ostatnich miesiącach i spodziewa się 
znacznie zwiększyć swoje możliwości w zakresie marketin-
gu ukierunkowanego w nadchodzących kwartałach.  Lista 
mailingowa społeczności firmy znanej jako „Kult Feardemic” 
wzrosła do ponad 5000 osób i nadal się rozwija, oferując 
możliwości marketingu bezpośredniego.

Zespół Feardemic pozostaje bez zmian, a wszystkie media 
społecznościowe i harmonogramy działań PR zlecane są 
podmiotom zewnętrznym. Cały zespół Feardemic nadal 
wykonuje swoje zadania pracując zdalnie.    

Bloober Team NA

Spółka Bloober Team NA kontynuowała w pierwszym kwar-
tale 2021 r. działalność wydawniczą związaną z grą „Blair 
Witch”. Bardzo dobrze oceniana jest nadal wersja gry dla 
wirtualnej rzeczywistości - w styczniu firma Try Evidence, 
konsultant do spraw rynku gier, w swoim opracowaniu na 
temat najlepszych produkcji VR 2020 umieściła Blair Witch: 
Oculus Quest Edition na drugim miejscu.

Pozostałe spółki z grupy kapitałowej

Pozostałe spółki z grupy kapitałowej nie prowadziły istot-
nej działalności operacyjnej. Kontynuowane są działania 
związane z ich likwidacją.

One Shell Straight to Hell (Feardemic)

Blair Witch: Oculus Quest Edition (BTNA)
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INFORMACJA NA TEMAT DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW 
UNIJNYCH, O KTÓRE UBIEGA SIĘ EMITENT ORAZ POZOSTAŁE 

SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ 
EMITENTA ORAZ STANU REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

Bloober Team S.A.

W I kwartale 2021 r. kontynuowano realizację na-
stępujących projektów dofinansowanych ze środków 
unijnych/publicznych:
1. Projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy 

Bloober Team S.A. na rynku światowym dzięki 
opracowaniu innowacyjnej technologii niezbędnej 
do tworzenia gier fabularnych z gatunku horror/
thriller“, realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa „Go-
spodarka Wiedzy”, Działanie 1.2. „Badania i inno-
wacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 

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

2. Projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy 
Bloober Team S.A. dzięki inwestycji w nowocze-
sną infrastrukturę umożliwiającą przeprowadzenie 
prac badawczych w zakresie opracowania innowa-
cyjnych rozwiązań technologicznych”, projekt nr 
RPMP.01.02.02-12-0131/19-00 współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach regionalnego 
programu operacyjnego województwa małopol-
skiego 2014-2020, którego celem jest wzmocnie-
nie aktywności gospodarczej i konkurencyjności 
przedsiębiorstwa, wzrost innowacyjności przedsię-
biorstwa, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań 
w produkcji gier wideo i sprzedaż innowacyjnych 
produktów, obniżenie kosztów funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, pozytywny wpływ na rynek pracy 

poprzez zwiększenie zatrudnienia oraz ochrona 
środowiska naturalnego. 

3. Projekt pn. „Budowanie przewagi konkurencyjnej 
Bloober Team S.A. poprzez aktywność na rynku ame-
rykańskim i niemieckim”. Projekt nr RPMP.03.03.02-
12-0001/20-00, współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach regionalnego programu 
operacyjnego województwa małopolskiego 2014-
2020, którego celem jest wzmocnienie działalności 
międzynarodowej przedsiębiorstwa Bloober Team 
S. A., poprzez udział w wybranych imprezach tar-
gowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy 
w imprezach branżowych – „Gamescom” w Niem-
czech, „E3” w USA i „PAX West” w USA.

W I kwartale 2021 r. zakończono realizację projektu: 
„Wzrost konkurencyjności firmy Bloober Team S.A. dzięki 
inwestycji w nowoczesną infrastrukturę umożliwiającą 
tworzenie innowacyjnych gier powstałych w wyniku 
zrealizowanych prac badawczych” – projekt był realizo-
wany 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, współfinansowa-
nego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozostałe Spółki z grupy kapitałowej Emitenta

W I kwartale 2021 r. pozostałe spółki z grupy kapitałowej 
Emitenta nie wnioskowały o żadne dofinansowanie ze 
środków unijnych/publicznych.

7.
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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.

Bloober Team S.A.

Zespół badawczy  Emitenta kontynował ponadto prace 
nad nową technologią w zakresie tworzenia gier fa-
bularnych z gatunku horror/thriller. Przeprowadzono 
następujęce prace:
 ♦ Badania przemysłowe oraz prace rozwojowe w zakre-

sie opracowania modułów animacji walki, globalnego 
oświetlenia oraz proceduralnego generowania terenu. 

W I kwartale 2021 r. zakończono prace związane z bada-
niami przemysłowymi dla modułu animacji walki.

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 wykorzystywanego do tworzenia gier.

Pozostałe Spółki z grupy kapitałowej Emitenta

W I kwartale 2021 r. pozostałe spółki z grupy kapitałowej 
Emitenta nie podejmowały aktywności nastawionej na 
wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

8.

STAN NA DZIEŃ  
31 MARCA 2021 r.

BLOOBER 
TEAM 

S.A.

DIGITAL GAMES 
SERVICES 
SP. Z O.O. 

W LIKWIDACJI

FEARDEMIC 
SP. Z O.O.

NEURO-CODE 
SP. Z O.O. 

W LIKWIDACJI

FREEKY GAME 
SP. Z O.O. 

W LIKWIDACJI

IPLACEMENT SP. 
Z O.O. 

W LIKWIDACJI

BLOOBER 
TEAM 

NA

Przeciętna liczba 
zatrudnionych 26 0 1 0 0 0 0

Przeciętna liczba 
zatrudnionych (z dwoma 
miejscami po przecinku) 25,75 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

9.
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