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1.
PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 
I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1.1. Przedmiot Działalności Spółki

Bloober Team S.A. (dalej również jako „Spółka” lub „Emitent”) to niezależny producent gier wideo specjalizujący 
się w realizacji projektów z zakresu horroru psychologicznego. Członkowie zarządu Bloober Team S.A. – Piotr Ba-
bieno, 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. 
W grudniu 2021 r. do Zarządu Spółki dołączyła Karolina Nowak obejmując funkcję Wiceprezesa Zarządu. Zespół 
Bloober Team składa się z niespełna 200 osób mających wieloletnie doświadczenie w produkowaniu gier. Spółka 
jest zaliczana przez partnerów biznesowych do grona 3 najlepszych zespołów tworzących gry z gatunku horror.

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

Firma Bloober Team spółka akcyjna

Skrót firmy Bloober Team S.A.

Siedziba Kraków

Adres siedziby ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków

Telefon + 12 35 38 555

Faks + 12 34 15 842

Adres poczty elektronicznej ir@blooberteam.com, biuro@blooberteam.com

Strona internetowa blooberteam.com

NIP 676-238-58-17

REGON 120794317

Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie,  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000380757

Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy wynosi 193 092,60 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,
e) 1 636 270 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda.
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1.2. Organy Spółki (stan na 31 marca 2022 r.)

Zarząd

Piotr Babieno – Prezes Zarządu

Karolina Nowak – Wiceprezes Zarządu

Mateusz Lenart – Członek Zarządu

Konrad Rekieć – 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 2022 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.

1.3. 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. 

8 października 2021 r. Spółka otrzymała zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji od Rockbridge Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o czym Emitent poinformował w tym samym dniu raportem 
bieżącym ESPI nr 102/2021. Ponadto w dniu 8 października 2021 r. Emitent otrzymał od Serene Century Limited, 
spółki utworzonej i działającej zgodnie z prawem Brytyjskich Wysp Dziewiczych zawiadomienie o nabyciu akcji 
Spółki i przekroczeniu bezpośrednio progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz od Tencent Holdings Limited 
spółki utworzonej i działającej zgodnie z prawem Kajmanów o przekroczeniu pośrednio, za pośrednictwem spółki 
zależnej Serene Century, progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce, o czym Emitent informował w tym samym 
dniu raportem bieżącym ESPI nr 103/2021.

W dniu 26 kwietnia 2022 r. doszło do zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 193 092,60 
zł w drodze emisji 1 636 270 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Akcje serii E są przedmiotem ubiegania się przez 
Spółkę o dopuszczenie do obrotu w alternatywnym systemie na rynku New Connect.

Stan na 16 maja 2022 r. (dzień przekazania raportu):

AKCJONARIUSZ
LICZBA

AKCJI

WARTOŚĆ 
NOMINALNA 

1 AKCJI (PLN)

UDZIAŁ %  
W LICZBIE 

GŁOSÓW

UDZIAŁ %  
W KAPITALE 

ZAKŁADOWYM

Piotr Babieno 2 583 208 0,01 zł 13,38% 13,38% 

Tencent Holding Limited  
za pośrednictwem spółki zależnej Serene Century Limited 3 881 885 0,01 zł 20,10% 20,10%

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 zł 8,19% 8,19%

Pozostali 11 262 917 0,01 zł 58,33% 58,33%

Razem 19 309 260
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1.4. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta (stan na 31.03.2022 r.)

SPÓŁKA SIEDZIBA UDZIAŁ* PRZEDMIOT 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 88,74 % 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.

Bloober Team NA  
(California Corporation) Palo Alto 100 % Działalność wydawnicza dotycząca gier komputerowych

* UDZIAŁ EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

W dniu 13 stycznia 2022 r. wykreślono z KRS spółkę Neuro-Code spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji. 
W dniu 17 lutego 2022 r. wykreślono z KRS spółkę Freeky Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji. 

Ponadto Bloober Team posiada udziały w następujących podmiotach:

SPÓŁKA SIEDZIBA UDZIAŁ* 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 47,55 %

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

W I kwartale 2022 doszło do zwiększenia wkładu Spółki w Satus Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
alternatywna spółka inwestycyjna spółka komandytowa skutkujące zwiększeniem udziałów Spółki z 43,39 % do 47,55%.

1.5. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta, 
podlegających konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją

Konsolidacji metodą pełną podlegają następujące spółki: Bloober Team S.A., Digital Games Services sp. z o.o. 
w likwidacji, Feardemic sp. z o.o., iPlacement sp. z o.o. w likwidacji oraz Bloober Team NA. 

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. 
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INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH 
PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

2.1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu jednostkowego

Wartości niematerialne i prawne

W pozycji tej ujmuje się nabyte przez jednostkę, zaliczane 
do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do 
gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie 
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przezna-
czone do używania na potrzeby jednostki.

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

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

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej 
do 10 000,00 zł amortyzowane są jednorazowo. Rozpoczę-
cie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu 
wartości niematerialnych i prawnych do używania.

Koszty prac rozwojowych

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

a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie 
określone, 

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

 ♦ koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według 

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

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

Środki trwałe

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrów-
nane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej 
użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do 
użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

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

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona 
została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne 
ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności 
środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie 
środków trwałych.

W poszczególnych grupach stosowane są następujące 
stawki i metody amortyzacji
 ♦ grupa 0 10% - am. liniowa,
 ♦ grupa IV  30 - 60% - am. liniowa,
 ♦ grupa VII 20% - am. liniowa,
 ♦ grupa VIII 20% - am. liniowa,

Środki trwałe o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł 
amortyzowane są jednorazowo. Rozpoczęcie amortyzacji 
następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego 
do używania.

2.
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2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

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

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

Środki trwałe w budowie

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwa-
łych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub 
ulepszenia już istniejącego środka trwałego. 

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych 
w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez 
jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania 
i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do uży-
wania, w tym również: 
 ♦ nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług 

oraz podatek akcyzowy,
 ♦ koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich 

finansowania i związane z nimi różnice kursowe, po-
mniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o od-
pisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności 
wskazujących na trwałą utratę ich wartości.

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, z uwzględnieniem odpisów na 
trwałą utratę wartości.

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 „wy-
tworzone przez jednostkę filmy, oprogramowanie 
komputerów, projekty typowe i inne produkty o po-

dobnym charakterze, przeznaczone do sprzedaży, wy-
cenia 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.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień 
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie 
odpisu aktualizującego, w odniesieniu do należności:
 ♦ od dłużników postawionych w stan likwidacji lub 

upadłości – do wysokości należności nie objętej za-
bezpieczeniem,

 ♦ od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogło-
szenie upadłości – w wysokości 100% należności,

 ♦ kwestionowanych lub z których zapłatą dłużnik za-
lega a spłata należności nie jest prawdopodobna - do 
wysokości należności nie objętej zabezpieczeniem,

 ♦ stanowiących równowartość kwot podwyższających 
należności – do wysokości tych kwot,

 ♦ przeterminowanych lub nie przeterminowanych 
o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieścią-
galności, w wysokości:
• według okresu przeterminowania:

• na należności przeterminowane z przedziału 
powyżej 360 dni - odpis 100%,

• według indywidualnej oceny:
• na należności dochodzone na drodze sądowej 

- odpis 100%.

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do 
pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finan-
sowych, w zależności od rodzaju należności, której 
odpis dotyczy.

 — 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 
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wartości nominalnej. Na dzień bilansowy, zobowiązania 
wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 

Środki pieniężne

Wycenia się według wartości nominalnej.

Różnice kursowe

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze 
ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich prze-
prowadzenia odpowiednio po kursie:
 ♦ Kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, 

z którego usług korzysta Spółka – w przypadku ope-
racji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty 
należności lub zobowiązań,

 ♦ Średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy 
Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu 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. 

Zgodnie z zakładowym systemem wynagradzania pra-
cownikom nie przysługuje prawo do nagród jubileuszo-
wych. Pracownicy mają prawo do odpraw emerytalnych 
i rentowych zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy. 
Wartość ewentualnej rezerwy na koszty świadczeń pra-
cowniczych zdaniem Zarządu byłaby nieistotna.

Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe 

Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjal-
ny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których 
powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych 
zdarzeń.

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia:
 ♦ krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów 

sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy 
od dnia bilansowego.

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

Rozliczenia międzyokresowe przychodów Spółki obej-
mują 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 wy-
tworzenia środków trwałych lub prac badawczo-

-rozwojowych rozliczane równolegle do odpisów 
amortyzacyjnych lub umorzeniowych tych składników 
majątku,

 ♦ pozostałe dotacje rozliczane równolegle do kosztu 
własnego sprzedaży gier

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokreso-
wych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub 
wielkości świadczeń. 

Kapitał własny 

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

Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest z podziału zy-
ków z lat ubiegłych oraz z agio. Przeznaczenie kapitału 
zapasowego określa umowa Spółki. 

Pozostały kapitał rezerwowy tworzony jest i wykorzy-
stywany w oparciu o postanowienia Statutu Spółki na 
ściśle określone cele.
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Spółka część kapitału rezerwowego przeznacza na skup 
akcji własnych pod programy motywacyjne dla pracowni-
ków. Spółka zgodnie z art. 36 a ustawy o rachunkowości 
prezentuje w kapitale rezerwowym Spółki wydzielonym 
z kapitału zapasowego ujemną różnicę na zbyciu akcji 
własnych. 

Artykuł 36 a pkt 1 ustawy o rachunkowości mówi, że 
„w razie zbycia akcji własnych, dodatnią różnicę między 
ceną sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży, a ich 
ceną nabycia, należy odnieść na kapitał zapasowy. Ujemną 
różnicę należy ująć jako zmniejszenie kapitału zapaso-
wego, a pozostałą część ujemnej różnicy, przewyższającą 
kapitał zapasowy, jako stratę z lat ubiegłych i opisać 
w informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym 
za rok, w którym nastąpiła sprzedaż”.

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nierozli-
czony wynik z lat poprzednich pozostający do decyzji 
Zgromadzenia Akcjonariuszy, a także ewentualne skutki 
korekt zmian zasad rachunkowości i błędów podsta-
wowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych 
w bieżącym roku obrotowym.

Opodatkowanie

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 
od osób prawnych naliczane są zgodnie z polskimi 
przepisami podatkowymi.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
ustala się w związku z występowaniem przejściowych 
różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych 
wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową, 
oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wy-
sokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia 
od podatku dochodowego. 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
tworzy się w związku z występowaniem dodatnich 
różnic przejściowych między wykazywaną w księgach 
rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich 
wartością podatkową.

Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu 
podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku 

dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku 
podatkowego.

Rachunek przepływów pieniężnych, 
przychody, koszty, wynik finansowy

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany 
metodą pośrednią.

Rachunek zysków i strat Spółka sporządza według wa-
riantu porównawczego.

 — Przychody i zyski

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione 
powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekono-
micznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie 
zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości 
zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału wła-
snego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż 
wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.

 — Koszty i straty

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodob-
nione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści 
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, 
w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwięk-
szenia 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 ty-

tułu podatku dochodowego, którego podatnikiem 
jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na 
podstawie odrębnych przepisów. 

Zmiany zasad rachunkowości

Nie dotyczy Spółki Bloober Team Spółka Akcyjna. 
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2.2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu skonsolidowanego

Wartości niematerialne i prawne

W pozycji tej ujmuje się nabyte przez jednostkę, zaliczane 
do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do 
gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie 
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przezna-
czone do używania na potrzeby jednostki.

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

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

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej 
do 10 000,00 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 20% - am. liniowa,,

Środki trwałe o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł 
amortyzowane są jednorazowo. Rozpoczęcie amortyzacji 
następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego 
do używania.

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

Środki trwałe w budowie

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwa-
łych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub 
ulepszenia już istniejącego środka trwałego. 

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych 
w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez 
jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania 
i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do uży-
wania, w tym również: 
 ♦ nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług 

oraz podatek akcyzowy,
 ♦ koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich 

finansowania i związane z nimi różnice kursowe, po-
mniejszony o przychody z tego tytułu.
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Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o od-
pisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności 
wskazujących na trwałą utratę ich wartości.

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, z uwzględnieniem odpisów na 
trwałą utratę wartości.

Zapasy

Półprodukty i produkty w toku na dzień bilansowy wyce-
niono w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia 
oraz uzasadnionej części kosztów pośrednich.

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

Art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowości mówi, że „wytwo-
rzone przez jednostkę filmy, oprogramowanie komputerów, 
projekty typowe i inne produkty o podobnym charakte-
rze, przeznaczone do sprzedaży, wycenia się w okresie 
przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie 
dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich 
wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży 
netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu 
tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty 
wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne.”

Rozrachunki

 — Należności

Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie 
wymaganej zapłaty,z zachowaniem ostrożności.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień 
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie 
odpisu aktualizującego, w odniesieniu do należności:
 ♦ od dłużników postawionych w stan likwidacji lub 

upadłości – do wysokości należności nie objętej za-
bezpieczeniem,

 ♦ od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogło-
szenie upadłości – w wysokości 100% należności,

 ♦ kwestionowanych lub z których zapłatą dłużnik za-
lega a spłata należności nie jest prawdopodobna - do 
wysokości należności nie objętej zabezpieczeniem,

 ♦ stanowiących równowartość kwot podwyższających 

należności – do wysokości tych kwot,
 ♦ przeterminowanych lub nie przeterminowanych 

o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieścią-
galności, w wysokości:
•  według okresu przeterminowania:

•  na należności przeterminowane z przedziału  
powyżej 360 dni - odpis 100%,

• według indywidualnej oceny:
• na należności dochodzone na drodze sądowej 

- odpis 100%.

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się 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 Grupy.

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 Grupa – 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-
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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. 

Zgodnie z zakładowym systemem wynagradzania pra-
cownikom nie przysługuje prawo do nagród jubileuszo-
wych. Pracownicy mają prawo do odpraw emerytalnych 
i rentowych zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy. 
Wartość ewentualnej rezerwy na koszty świadczeń pra-
cowniczych zdaniem Zarządu byłaby nieistotna.

Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe 

Za zobowiązania warunkowe Grupa uznaje potencjal-
ny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których 
powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych 
zdarzeń.

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia:
 ♦ krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów 

sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy 
od dnia bilansowego.

 ♦ 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 wy-
tworzenia środków trwałych lub prac badawczo-

-rozwojowych rozliczane równolegle do odpisów 
amortyzacyjnych lub umorzeniowych tych składników 
majątku,

pozostałe dotacje rozliczane równolegle do kosztu wła-
snego sprzedaży gier

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokreso-
wych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub 
wielkości świadczeń. 

Kapitał własny 

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się 
w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w KRS.

Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest z podziału zyków 
z lat ubiegłych oraz z agio. Przeznaczenie kapitału zapa-
sowego określa umowa Spółki. 

Pozostały kapitał rezerwowy tworzony jest i wykorzysty-
wany w oparciu o postanowienia Statutu Spółki na ściśle 
określone cele.

Spółka część kapitału rezerwowego przeznacza na skup akcji 
własnych pod programy motywacyjne dla pracowników. 
Spółka zgodnie z art. 36 a ustawy o rachunkowości prezen-
tuje w kapitale rezerwowym Spółki wydzielonym z kapitału 
zapasowego ujemną różnicę na zbyciu akcji własnych. 

Artykuł 36 a pkt 1 ustawy o rachunkowości mówi, że 
„w razie zbycia akcji własnych, dodatnią różnicę między 
ceną sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży, a ich 
ceną nabycia, należy odnieść na kapitał zapasowy. Ujemną 
różnicę należy ująć jako zmniejszenie kapitału zapasowego, 
a pozostałą część ujemnej różnicy, przewyższającą kapitał 
zapasowy, jako stratę z lat ubiegłych i opisać w informacji 
dodatkowej w sprawozdaniu finansowym za rok, w którym 
nastąpiła sprzedaż”.

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nierozliczony 
wynik z lat poprzednich pozostający do decyzji Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy, a także ewentualne skutki korekt 
zmian zasad rachunkowości i błędów podstawowych 
dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym 
roku obrotowym.

Opodatkowanie

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 
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od osób prawnych naliczane są zgodnie z polskimi 
przepisami podatkowymi.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala 
się w związku z występowaniem przejściowych różnic 
między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością 
aktywów i pasywów a ich wartością podatkową, oraz stratą 
podatkową możliwą do odliczenia.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wyso-
kości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od 
podatku dochodowego. 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy 
się w związku z występowaniem dodatnich różnic przej-
ściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych 
wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową.

Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku 
dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego 
obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.

Rachunek przepływów pieniężnych, 
przychody, koszty, wynik finansowy

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany 
metodą pośrednią.

Rachunek zysków i strat Grupa sporządza według wariantu 
porównawczego.

 — Przychody i zyski

Za przychody i zyski Grupa 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 formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwięk-
szenia 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 31.03.2022

Bilans – Aktywa

Stan na Stan na Stan na Stan na
LP. AKTYWA 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 31.12.2020

A AKTYWA TRWAŁE  49 414 005,87  39 260 830,16  35 829 188,16  38 596 295,21 

I Wartości niematerialne i prawne  13 925 137,43  16 435 740,50  24 130 280,59  26 185 902,23 
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych  10 643 307,44  11 586 790,44  14 417 239,40  15 360 722,40 
2 Wartość firmy  -  -  -  - 
3 Inne wartości niematerialne i prawne  3 281 829,99  4 848 950,06  9 713 041,19  10 825 179,83 
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  -  -  -  - 

II Rzeczowe aktywa trwałe  3 724 761,11  3 638 319,33  2 781 913,06  2 708 968,45 
1 Środki trwałe  3 688 261,79  3 616 777,73  2 781 913,06  2 708 968,45 
a grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  -  -  -  - 
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  287 149,99  297 779,01  312 236,05  322 459,72 
c urządzenia techniczne i maszyny  1 731 185,10  1 542 277,23  969 834,19  1 053 175,73 
d środki transportu  1 619 007,74  1 722 051,38  1 436 852,90  1 266 595,24 
e inne środki trwale  50 918,96  54 670,11  62 989,92  66 737,76 
2 Środki trwałe w budowie  36 499,32  21 541,60  -  - 
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  17 542 354,56  6 198 108,19  1 298 108,19  3 686 489,45 
1 Nieruchomości  -  -  -  - 
2 Wartości niematerialne i prawne  -  -  -  - 
3 Długoterminowe aktywa finansowe  17 542 354,56  6 198 108,19  1 298 108,19  3 686 489,45 
a w jednostkach powiązanych  5 194 391,69  5 194 391,69  294 391,69  2 682 772,95 

- udziały lub akcje  5 194 391,69  5 194 391,69  294 391,69  294 391,69 
- inne papiery wartościowe  -  -  -  - 
- udzielone pożyczki  -  -  -  2 388 381,26 
- inne długoterminowe aktywa finansowe  -  -  -  - 

b w pozostałych jednostkach, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale  2 008 828,90  1 003 716,50  1 003 716,50  1 003 716,50 
- udziały lub akcje  1 983 716,50  1 003 716,50  1 003 716,50  1 003 716,50 
- inne papiery wartościowe  -  -  -  - 
- udzielone pożyczki  25 112,40  -  -  - 
- 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 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 31.12.2020

c w pozostałych jednostkach  10 339 133,97  -  -  - 
- udziały lub akcje  -  -  -  - 
- inne papiery wartościowe  -  -  -  - 
- udzielone pożyczki  10 339 133,97  -  -  - 
- inne długoterminowe aktywa finansowe  -  -  -  - 

4 Inne inwestycje długoterminowe  -  -  -  - 

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  14 221 752,77  12 988 662,14  7 618 886,32  6 014 935,08 
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  1 611 509,62  1 611 509,62  1 617 771,23  1 617 771,23 
2 Inne rozliczenia międzyokresowe  12 610 243,15  11 377 152,52  6 001 115,09  4 397 163,85 

B AKTYWA OBROTOWE  46 284 249,30  44 633 221,17  48 373 844,88  43 386 058,38 

I Zapasy  7 615 986,11  8 216 654,33  22 787 216,29  31 431 291,03 
1 Materiały  -  -  -  - 
2 Półprodukty i produkty w toku  4 415 204,00  4 713 282,91  3 616 039,65  27 001 931,24 
3 Produkty gotowe  3 200 782,11  3 503 371,42  19 171 176,64  4 429 359,79 
4 Towary  -  -  -  - 
5 Zaliczki na dostawy  -  -  -  - 

II Należności krótkoterminowe  13 220 117,64  12 537 101,79  4 902 621,41  5 515 821,31 
1 Należności od jednostek powiązanych  1 147 718,10  678 095,75  641 267,25  646 871,50 
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  1 147 718,10  678 095,75  12 907,25  18 511,50 

- do 12 miesięcy  1 147 718,10  678 095,75  12 907,25  18 511,50 
- powyżej 12 miesięcy  -  -  -  - 

b inne  -  -  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  12 072 399,54  11 859 006,04  4 258 279,16  4 862 799,81 
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  10 779 157,35  10 761 810,49  1 774 771,86  1 957 905,13 

- do 12 miesięcy  10 779 157,35  10 761 810,49  1 774 771,86  1 957 905,13 
- powyżej 12 miesięcy  -  -  -  - 

b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń  1 107 683,80  998 116,07  2 307 181,39  2 827 185,18 

c inne  185 558,39  99 079,48  176 325,91  77 709,50 
d dochodzone na drodze sądowej  -  -  -  - 

III Inwestycje krótkoterminowe  25 301 511,67  23 684 593,11  20 581 932,09  6 313 869,95 
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe  25 301 511,67  23 684 593,11  20 581 932,09  6 313 869,95 
a w jednostkach powiązanych  441 668,53  -  3 892 342,03  1 148 631,04 

- udziały lub akcje  -  -  -  - 
- inne papiery wartościowe  -  -  -  - 
- udzielone pożyczki  441 668,53  -  3 892 342,03  1 148 631,04 
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe  -  -  -  - 

b w pozostałych jednostkach  818 849,17  613 809,27  107 390,48  106 155,01 
- udziały lub akcje  -  -  -  - 
- inne papiery wartościowe  -  -  -  - 
- udzielone pożyczki  818 849,17  613 809,27  107 390,48  106 155,01 
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe  -  - 

c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  24 040 993,97  23 070 783,84  16 582 199,58  5 059 083,90 
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach  24 040 993,97  23 070 783,84  16 582 199,58  5 059 083,90 
- 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 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 31.12.2020

2 Inne inwestycje krótkoterminowe  -  -  -  - 

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  146 633,88  194 871,94  102 075,09  125 076,09 
C NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ 

(FUNDUSZ) PODSTAWOWY  3 954 809,00  -  -  - 
D UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE  -  2 398 834,48  800 207,28  102 956,38 

 AKTYWA RAZEM  99 653 064,17  86 292 885,81  85 003 240,32  82 085 309,97 

16.05.2022

Bilans – Pasywa

Stan na Stan na Stan na Stan na
LP. PASYWA 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 31.12.2020

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY  71 157 095,62  56 549 860,02  41 424 449,39  35 662 179,72 

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

II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:  16 658 687,87  28 496 687,87  18 788 983,38  18 788 983,38 
- 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:  27 372 615,65  6 092 580,33  6 937 080,65  6 988 761,95 
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  2 037 252,38  2 037 252,38  2 037 252,38  2 037 252,38 
- na akcje własne oraz na sfinansowanie 
nabycia lub objęcia akcji Spółki  14 372 354,27  4 055 327,95  4 899 828,27  4 951 509,57 
- emisja akcji Spółki  10 963 009,00  - 

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych  21 783 861,92  -  9 707 704,49  - 

VIII Zysk (strata) netto  5 165 200,28  21 783 861,92  5 813 950,97  9 707 704,49 

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

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  28 495 968,55  29 743 025,79  43 578 790,93  46 423 130,25 

I Rezerwy na zobowiązania  2 429 470,24  1 661 065,24  1 817 769,66  2 917 940,66 
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  1 237 142,37  1 237 142,37  1 258 724,18  1 258 724,18 
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  -  -  -  - 

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

3 Pozostałe rezerwy  1 192 327,87  423 922,87  559 045,48  1 659 216,48 
- długoterminowe  -  -  -  - 
- krótkoterminowe  1 192 327,87  423 922,87  559 045,48  1 659 216,48 

II Zobowiązania długoterminowe  1 327 547,44  1 390 045,97  1 525 387,13  1 485 496,62 
1 Wobec jednostek powiązanych  -  -  -  - 
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale  -  -  -  - 
3 Wobec pozostałych jednostek  1 327 547,44  1 390 045,97  1 525 387,13  1 485 496,62 
a kredyty i pożyczki  -  -  450 000,00  675 000,00 
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3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stan na Stan na Stan na Stan na
LP. PASYWA 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 31.12.2020

b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  -  -  -  - 
c inne zobowiązania finansowe  1 327 547,44  1 390 045,97  1 075 387,13  810 496,62 
d inne  -  -  -  - 

III Zobowiązania krótkoterminowe  7 341 582,10  6 658 894,88  6 326 594,25  7 698 951,79 
1 Wobec jednostek powiązanych  21 005,20  92 250,00  33 128,80  137 399,17 
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności  21 005,20  92 250,00  24 528,80  128 799,17 

- do 12 miesięcy  21 005,20  92 250,00  24 528,80  128 799,17 
- powyżej 12 miesięcy  -  -  -  - 

b inne  -  -  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  7 320 576,90  6 566 644,88  6 293 465,45  7 561 552,62 
a kredyty i pożyczki  1 205 073,16  1 521 508,91  1 680 351,61  2 126 038,25 
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  -  -  -  - 
c inne zobowiązania finansowe  266 607,27  269 021,53  232 683,02  401 718,65 
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności  2 559 117,79  2 488 517,28  1 633 339,12  2 152 049,68 

- do 12 miesięcy  2 559 117,79  2 488 517,28  1 633 339,12  2 152 049,68 
- powyżej 12 miesięcy  -  -  -  - 

e zaliczki otrzymane na dostawy  -  -  -  - 
f zobowiązania wekslowe  -  -  -  - 
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych  2 506 890,90  2 281 181,59  581 948,59  507 421,13 
h z tytułu wynagrodzeń  777 252,60  1 372,82  498 804,35  524 648,30 
i inne  5 635,18  5 042,75  1 666 338,76  1 849 676,61 
3 Fundusze specjalne  -  -  -  - 

IV Rozliczenia międzyokresowe  17 397 368,77  20 033 019,70  33 909 039,89  34 320 741,18 
1 Ujemna wartość firmy  -  -  -  - 
2 Inne rozliczenia międzyokresowe  17 397 368,77  20 033 019,70  33 909 039,89  34 320 741,18 

- długoterminowe  13 463 018,68  13 463 018,68  12 554 511,03  12 554 511,03 
- krótkoterminowe  3 934 350,09  6 570 001,02  21 354 528,86  21 766 230,15 

 PASYWA RAZEM  99 653 064,17  86 292 885,81  85 003 240,32  82 085 309,97 

16.05.2022

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2022–31.03.2022

wariant porównawczy

LP. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1.01.2022 

– 31.03.2022
1.01.2021 

– 31.03.2021 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:  17 223 821,05  12 418 807,70 
- od jednostek powiązanych  502 532,62  883 424,15 
I Przychody netto ze sprzedaży produktów  16 593 548,93  19 462 735,81 
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3.  KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

LP. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1.01.2022 

– 31.03.2022
1.01.2021 

– 31.03.2021 

II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  630 272,12 -7 043 928,11 
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  -  - 
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  -  - 

B Koszty działalności operacyjnej  12 773 676,67  10 835 478,38 
I Amortyzacja  2 836 784,79  2 940 841,58 
II Zużycie materiałów i energii  206 128,11  108 232,36 
III Usługi obce  5 650 557,10  3 240 648,97 

IV
Podatki i opłaty, w tym:  15 704,22  19 180,00 
- podatek akcyzowy  -  - 

V Wynagrodzenia  3 263 185,83  2 289 252,81 

VI
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:  557 165,34  329 082,55 
- emerytalne  256 895,63  153 526,44 

VII Pozostałe koszty rodzajowe  244 151,28  1 908 240,11 
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów  -  - 

C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)  4 450 144,38  1 583 329,32 

D Pozostałe przychody operacyjne  1 280 717,24  4 031 914,51 
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  1 521,46  - 
II Dotacje  1 263 587,16  3 983 678,81 
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  -  - 
IV Inne przychody operacyjne  15 608,62  48 235,70 

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

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)  5 730 861,62  5 615 243,83 

G Przychody finansowe  481 306,30  374 241,23 

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

II
Odsetki, w tym:  16 429,30  47 258,03 
od jednostek powiązanych  1 668,53  46 022,56 

III Zysk ze zbycia inwestycji  -  - 
IV Aktualizacja wartości inwestycji  -  - 
V Inne  464 877,00  326 983,20 

H Koszty finansowe  72 955,64  45 514,09 

I
Odsetki, w tym:  49 030,64  39 322,42 
dla jednostek powiązanych  -  - 

II Strata ze zbycia inwestycji  -  - 
III Aktualizacja wartości inwestycji  -  - 
IV Inne  23 925,00  6 191,67 

I Zysk (strata) brutto (I±J)  6 139 212,28  5 943 970,97 

J Podatek dochodowy  974 012,00  130 020,00 

K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)  -  - 

L Zysk (strata) netto (K-L-M)  5 165 200,28  5 813 950,97 

16.05.2022
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3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zysk netto za okres

Przychody netto ze sprzedaży za okres

Q1 2021

Q1 2021

Q1 2020

Q1 2020

Q1 2022

Q1 2022

6 321 826,65 ZŁ 6 321 826,65 ZŁ 
ZŁZŁ

1 540 927,29  1 540 927,29  
ZŁZŁ

12 418 807,70  12 418 807,70  
ZŁZŁ

5 813 950,97  5 813 950,97  
ZŁZŁ

17 223 821,05  17 223 821,05  
złzł

5 165 200,28  5 165 200,28  
złzł
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3.  KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres 01.01.2022–31.03.2022

LP. ZESTAWIENIE ZMIAN
1.01.2022 

– 31.03.2022
1.01.2021 

– 31.03.2021 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)  56 549 860,02  35 662 179,72 
- korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości  -  - 

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach  56 549 860,02  35 662 179,72 

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 
- zmniejszenie  -  - 

2 Kapitał zapasowy na początek okresu  28 496 687,87  18 788 983,38 
2.1. Zmiany kapitału zapasowego -11 838 000,00  - 

a zwiększenie  -  - 
b zmniejszenie - przeznaczenie na kapitał rezerwowy  

na sfinsnsowanie nabycia lub objecia akcji Spółki  11 838 000,00  - 
2.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu  16 658 687,87  18 788 983,38 

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  6 092 580,33  6 988 761,95 
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych  21 280 035,32 -51 681,30 

a zwiększenie  22 801 009,00  - 
- emisja akcji Spółki  10 963 009,00  - 
- na sfinansowanie nabycia lub objęcia akcji Spółki  11 838 000,00  - 
b zmniejszenie  1 520 973,68  51 681,30 
- na kapitał zapasowy  -  - 
- na skup akcji własnych  1 520 973,68  51 681,30 

4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu  27 372 615,65  6 937 080,65 

5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu  21 783 861,92  9 707 704,49 
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  21 783 861,92  9 707 704,49 

- korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości  -  - 
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  21 783 861,92  9 707 704,49 

a zwiększenie  -  - 
b zmniejszenie (z tytułu)  -  - 
- pokrycie strat z lat ubiegłych  -  - 
- przekazanie na kapitał rezerwowy i zapasowy  -  - 

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  21 783 861,92  9 707 704,49 
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  21 783 861,92  9 707 704,49 

6 Wynik netto  5 165 200,28  5 813 950,97 
a zysk netto  5 165 200,28  5 813 950,97 
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3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

LP. ZESTAWIENIE ZMIAN
1.01.2022 

– 31.03.2022
1.01.2021 

– 31.03.2021 

b strata netto (wielkość ujemna)  -  - 
c odpisy z zysku (wielkość ujemna)  -  - 

II Kapitał własny na koniec okresu (BZ)  71 157 095,62  41 424 449,39 

III Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)  71 157 095,62  41 424 449,39 

16.05.2022

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres 01.01.2022–31.03.2022

LP. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1.01.2022 

– 31.03.2022
1.01.2021 

– 31.03.2021

A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I Zysk (starata) netto  5 165 200,28  5 813 950,97 

II Korekty razem  2 442 885,17  8 118 555,87 
1 Amortyzacja  2 836 784,79  2 940 841,58 
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  -  - 
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  56 217,34 -9 330,40 
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -8 927,72  - 
5 Zmiana stanu rezerw  768 405,00 -1 100 171,00 
6 Zmiana stanu zapasów  600 668,22  8 644 074,74 
7 Zmiana stanu należności -683 015,85  613 199,90 
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów  1 001 537,23 -757 635,27 
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 128 783,84 -2 164 237,98 

10 Inne korekty  - -48 185,70 

III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)  7 608 085,45  13 932 506,84 

B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I Wpływy  1 521,46  - 
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  1 521,46  - 
2 "Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 

 i prawne"  -  - 
3 Z aktywów finansowych, w tym:  -  - 
a w jednostkach powiązanych  -  - 
- sprzedaż aktywów finansowych, w tym:  -  - 
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych  -  - 
-  spłata pożyczki udzielonej Feardemic Sp.z o.o  -  - 
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  14 209 724,89  2 619 997,79 
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  2 235 199,39  2 310 690,62 
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3.  KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

LP. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1.01.2022 

– 31.03.2022
1.01.2021 

– 31.03.2021

2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  -  - 
3 Na aktywa finansowe, w tym:  11 974 525,50  309 307,17 
a w jednostkach powiązanych  440 000,00  309 307,17 
- nabycie aktywów finansowych, w tym:  -  - 
- udzielone pożyczki  440 000,00  309 307,17 
b w pozostałych jednostkach  11 534 525,50  - 
- nabycie aktywów finansowych  980 000,00  - 
- udzielone pożyczki  10 554 525,50  - 
4 Inne wydatki inwestycyjne - -

III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -14 208 203,43 -2 619 997,79 

C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I Wpływy  8 016 917,03  1 990 486,64 
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału  7 008 200,00  - 
- emisja udziałów/akcji - wartość nominalna  10 460,00  - 
- objęcie udziałów/akcji powyżej wartości niminalnej  6 997 740,00  - 
2 Kredyty i pożyczki  -  - 
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych  -  - 
4 Inne wpływy finansowe  1 008 717,03  1 990 486,64 

II Wydatki  446 588,92  1 779 880,01 
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  316 435,75  670 686,64 
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych  -  - 
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych  -  - 
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  57 506,53  107 384,59 
8 Odsetki  48 721,64  31 735,96 
9 Inne wydatki finansowe  23 925,00  219 568,62 

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)  7 570 328,11  210 606,63 

D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)  970 210,13  11 523 115,68 

E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:  970 210,13  11 523 115,68 
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  -  - 

F Środki pieniężne na początek okresu  23 070 783,84  5 059 083,90 

G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:  24 040 993,97  16 582 199,58 
- o ograniczonej możliwości dysponowania  -  - 

16.05.2022
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Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej Bloober Team S.A. na dzień 31.03.2022

Bilans – Aktywa

Stan na Stan na Stan na Stan na
31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 31.12.2020

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

A AKTYWA TRWAŁE  44 349 920,22  34 185 500,62  36 005 209,65  36 207 040,04 

I Wartości niematerialne i prawne  13 925 137,43  16 435 740,50  24 130 280,59  26 185 902,23 
1 Koszty zakończenia prac rozwojowych  10 643 307,44  11 586 790,44  14 417 239,40  15 360 722,40 
2 Wartość firmy  -  -  -  - 
3 Inne wartości niematerialne i prawne  3 281 829,99  4 848 950,06  9 713 041,19  10 825 179,83 
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  3 740 353,64  3 655 546,08  2 794 854,05  2 708 968,45 
1 Środki trwałe  3 703 854,32  3 634 004,48  2 794 854,05  2 708 968,45 
a  grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b  budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  287 149,99  297 779,01  312 236,05  322 459,72 
c  urządzenia techniczne i maszyny  1 746 777,63  1 559 503,98  982 775,18  1 053 175,73 
d  środki transportu  1 619 007,74  1 722 051,38  1 436 852,90  1 266 595,24 
e  inne środki trwałe  50 918,96  54 670,11  62 989,92  66 737,76 
2 Środki trwałe w budowie  36 499,32  21 541,60  -  - 
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  12 961 953,17  1 606 245,87  2 006 695,93  1 842 904,70 
1 Nieruchomości  -  -  -  - 
2 Wartości niematerialne i prawne  -  -  -  - 
3 Długoterminowe aktywa finansowe  12 961 953,17  1 606 245,87  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  2 622 819,20  1 606 245,87  2 006 695,93  1 842 904,70 
 -udziały lub akcje  2 597 706,80  1 606 245,87  2 006 695,93  1 842 904,70 
 -inne papiery wartościowe  -  -  -  - 
 -udzielone pożyczki  25 112,40  -  -  - 

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

4.
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4.  KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stan na Stan na Stan na Stan na
31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 31.12.2020

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  10 339 133,97  -  -  - 
 -udziały lub akcje  -  -  -  - 
 -inne papiery wartościowe  -  -  -  - 
 -udzielone pożyczki  10 339 133,97  -  -  - 
 -inne długoterminowe aktywa finansowe  -  -  -  - 

4 Inne inwestycje długoterminowe  -  -  -  - 

VI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  13 722 475,98  12 487 968,17  7 073 379,08  5 469 264,66 
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  1 108 972,35  1 107 648,85  1 069 169,26  1 069 169,26 
2 Inne rozliczenia międzyokresowe  12 613 503,63  11 380 319,32  6 004 209,82  4 400 095,40 

B AKTYWA OBROTOWE  51 708 726,98  49 585 354,69  49 261 543,66  47 715 434,89 

I Zapasy  10 277 786,84  10 430 449,67  25 449 217,63  33 841 722,59 
1 Materiały  -  -  -  - 
2 Półprodukty i produkty w toku  5 613 685,00  5 620 467,66  3 853 584,10  28 161 810,22 
3 Produkty gotowe  4 664 101,84  4 809 982,01  21 543 638,02  5 626 708,45 
4 Towary  -  -  -  - 
5 Zaliczki na dostawy  -  -  51 995,51  53 203,92 

II  Należności krótkoterminowe  12 804 439,19  13 227 815,11  5 188 796,68  6 571 243,06 
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  12 804 439,19  13 227 815,11  5 185 463,86  6 565 093,06 
a  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  11 360 539,53  12 045 679,78  2 613 687,40  3 573 669,58 

 -do 12 miesięcy  11 360 539,53  12 045 679,78  2 613 687,40  3 573 669,58 
 -powyżej 12 miesięcy  -  -  -  - 

b  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń  1 253 414,37  1 082 364,92  2 386 651,38  2 904 943,13 

c  inne  190 485,29  99 770,41  185 125,08  86 480,35 
d  dochodzone na drodze sądowej  -  -  -  - 

III  Inwestycje krótkoterminowe  28 476 328,37  25 705 116,53  18 517 505,64  7 154 349,60 
1  Krótkoterminowe aktywa finansowe  28 476 328,37  25 705 116,53  18 517 505,64  7 154 349,60 
a  w jednostkach powiązanych  -  -  -  - 

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

 -udzielone pożyczki  -  -  -  - 
c  w pozostałych jednostkach  842 749,17  637 709,27  107 390,48  106 155,01 
d  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  27 633 579,20  25 067 407,26  18 410 115,16  7 048 194,59 

 -środki pieniężne w kasie i na rachunku  27 633 579,20  25 067 407,26  18 410 115,16  7 048 194,59 
 -inne środki pieniężne  -  -  -  - 
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4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stan na Stan na Stan na Stan na
31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 31.12.2020

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

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

IV  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  150 172,58  221 973,38  106 023,71  148 119,64 

C Należne wpłaty na kapitał podstawowy  3 954 809,00  -  -  - 

D Udziały (akcje) własne  -  2 398 834,48  800 207,28  102 956,38 

RAZEM AKTYWA 100 013 456,20  86 169 689,79  86 066 960,59  84 025 431,31 

16.05.2022

Bilans – Pasywa

Stan na Stan na Stan na Stan na
31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 31.12.2020

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

A  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY  69 542 320,35  54 941 686,42  40 705 809,69  34 692 192,73 

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

II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:  16 658 687,87  28 496 687,87  18 788 983,38  18 788 983,38 
– 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:  27 372 615,65  6 092 580,33  6 937 080,65  6 988 761,95 
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  2 037 252,38  2 037 252,38  2 037 252,38  2 037 252,38 
- na akcje własne oraz na sfinansowanie 
nabycia lub objęcia akcji Spółki  14 372 354,27  4 055 327,95  4 899 828,27  4 951 509,57 
- emisja akcji Spółki  10 963 009,00 

V Różnice kursowe z przeliczenia  206 695,94  154 893,59  49 128,81 -36 885,18 

VI Zysk (strata) z lat ubiegłych  20 020 794,73 -933 101,81  8 774 602,68 -1 555 377,65 

VII Zysk (strata) netto  5 106 796,26  20 953 896,54  5 979 284,27  10 329 980,33 

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

B Kapitał mniejszości  293 825,54  307 357,90  -  - 

C Ujemna wartość firmy jednostek 
podporządkowanych

 -  -  -  - 

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

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

D.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  30 177 310,31  30 920 645,47  45 361 150,90  49 333 238,58 

I Rezerwy na zobowiązania  2 429 470,24  1 661 065,24  1 817 769,66  2 917 940,66 
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  1 237 142,37  1 237 142,37  1 258 724,18  1 258 724,18 
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  -  -  -  - 

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

3 Pozostałe rezerwy  1 192 327,87  423 922,87  559 045,48  1 659 216,48 
 -długoterminowe  -  -  -  - 
 -krótkoterminowe  1 192 327,87  423 922,87  559 045,48  1 659 216,48 
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4.  KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stan na Stan na Stan na Stan na
31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 31.12.2020

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

II Zobowiązania długoterminowe  1 327 547,44  1 390 045,97  1 525 387,13  1 485 496,62 
1 Wobec jednostek powiązanych  -  -  -  - 
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale  -  -  -  - 
3 Wobec pozostałych jednostek  1 327 547,44  1 390 045,97  1 525 387,13  1 485 496,62 
a  kredyty i pożyczki  -  -  450 000,00  675 000,00 
b  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  -  -  -  - 
c  inne zobowiązania finansowe  1 327 547,44  1 390 045,97  1 075 387,13  810 496,62 
d  zobowiązania wekslowe  -  -  -  - 
e  inne  -  -  -  - 

III Zobowiązania krótkoterminowe  9 022 923,86  7 836 514,56  7 654 333,40  9 920 020,13 
1 Wobec jednostek powiązanych -  - -  - 
a  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności  -  -  -  - 

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

b  inne  -  - -  - 
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  9 022 923,86  7 836 514,56  7 654 333,40  9 920 020,13 
a  kredyty i pożyczki  1 205 418,01  1 521 853,76  1 680 808,96  2 126 495,60 
b  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  -  -  -  - 
c  inne zobowiązania finansowe  266 607,27  269 021,53  232 683,02  401 718,65 
d  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności  3 633 447,40  3 268 530,27  2 364 535,97  3 891 083,57 

 -do 12 miesięcy  3 633 447,40  3 268 530,27  2 364 535,97  3 891 083,57 
 -powyżej 12 miesięcy  -  -  -  - 

e  zaliczki otrzymane na dostawy  -  -  -  - 
f  zobowiązania wekslowe  -  -  -  - 
g  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń  2 691 857,44  2 369 300,72  772 295,05  687 160,01 
h  z tytułu wynagrodzeń  822 600,35  3 872,82  538 646,23  565 299,97 
i  inne  402 993,39  403 935,46  2 065 364,17  2 248 262,33 
3 Fundusze specjalne  -  -  -  - 

IV Rozliczenia międzyokresowe  17 397 368,77  20 033 019,70  34 363 660,71  35 009 781,17 
1 Ujemna wartość firmy  -  -  -  - 
2 Inne rozliczenia międzyokresowe  17 397 368,77  20 033 019,70  34 363 660,71  35 009 781,17 

 -długoterminowe  13 463 018,68  13 463 018,68  12 554 511,03  12 554 511,03 
 -krótkoterminowe  3 934 350,09  6 570 001,02  21 809 149,68  22 455 270,14 

 PASYWA RAZEM  100 013 456,20  86 169 689,79  86 066 960,59  84 025 431,31 

16.05.2022
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4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zysk netto za okres 

Przychody netto ze sprzedaży za okres 

Q1 2021Q1 2020 Q1 2022

8 608 206,17  8 608 206,17  
ZŁZŁ

13 281 101,43 13 281 101,43 
ZŁZŁ

17 989 175,08  17 989 175,08  
złzł

Q1 2021Q1 2020 Q1 2022

2 331 348,11 2 331 348,11 
ZŁZŁ

5 979 284,27  5 979 284,27  
ZŁZŁ

5 106 796,26  5 106 796,26  
złzł
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4.  KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Rachunek zysków i strat Spółki Bloober Team S.A.  
sporządzony za okres 01.01.2022–31.03.2022
wariant porównawczy

01.01.2022
– 31.03.2022

01.01.2021
– 31.03.2021

LP. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT G.K. G.K.

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :  17 989 175,08  13 281 101,43 
 - od jednostek powiązanych  -  - 

I.  Przychody netto ze sprzedaży produktów  17 119 268,12  20 072 366,10 
II.  Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  869 906,96 -6 791 264,67 
III.  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  -  - 
IV.  Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów  -  - 

B. Koszty działalności operacyjnej  13 584 532,02  11 636 741,83 
I.  Amortyzacja  2 838 419,01  2 941 522,69 
II.  Zużycie materiałów i energii  211 371,68  109 033,04 
III.  Usługi obce  6 199 985,00  3 801 876,98 
IV.  Podatki i opłaty, w tym:  56 771,22  20 819,50 

 - podatek akcyzowy  -  - 
V.  Wynagrodzenia  3 422 149,46  2 449 773,83 
VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:  583 369,80  356 893,43 

 – emerytalne  256 895,63  167 588,22 
VII.  Pozostałe koszty rodzajowe  272 465,85  1 956 822,36 
VIII.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów  -  - 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)  4 404 643,06  1 644 359,60 

D. Pozostałe przychody operacyjne  1 306 117,86  4 031 914,51 
I.  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  1 521,46  - 
II.  Dotacje  1 263 587,16  3 983 678,81 
III.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  -  - 
IV.  Inne przychody operacyjne  41 009,24  48 235,70 

E. Pozostałe koszty operacyjne  18 943,93  11 303,16 
I.  Strata ze zbycia niefinasowych aktywów trwałych  -  - 
II.  Aktualizacja wartości aktywów niefiansowych  -  - 
III.  Inne koszty operacyjne  18 943,93  11 303,16 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)  5 691 816,99  5 664 970,95 

G. Przychody finansowe  479 637,77  328 218,67 
I.  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  -  - 

 - od jednostek powiązanych  -  - 
II.  Odsetki, w tym:  14 760,77  1 235,47 

 - od jednostek powiązanych  -  - 
III.  Zysk ze zbycia inwestycji  -  - 
IV.  Aktualizacja wartości inwestycji  -  - 
V.  Inne  464 877,00  326 983,20 

H. Koszty finansowe  100 470,73  47 676,58 
I.  Odsetki, w tym:  49 094,64  39 322,42 

 - dla jednostek powiązanych  -  - 
II.  Strata ze zbycia inwestycji  -  - 
III.  Aktualizacja wartości inwestycji  -  - 
IV.  Inne  51 376,09  8 354,16 
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4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

01.01.2022
– 31.03.2022

01.01.2021
– 31.03.2021

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)  6 070 984,03  5 945 513,04 

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  11 460,93  163 791,23 

M. Zysk ( strata) brutto (J +/-K-L+M)  6 082 444,96  6 109 304,27 

O. Podatek dochodowy  989 181,06  130 020,00 

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

R. Zyski(straty) mniejszości -13 532,36  - 

S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-Q+/-R)  5 106 796,26  5 979 284,27 

16.05.2022

Zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki Bloober Team S.A.  
sporządzone za okres 01.01.2022–31.03.2022

01.01.2022
– 31.03.2022

01.01.2021
– 31.03.2021

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

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)  54 941 686,42  34 692 192,73 
- korekty błędów podstawowych  - 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po kor.  54 941 686,42  34 692 192,73 

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  28 496 687,87  18 788 983,38 
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -11 838 000,00  - 

a) zwiększenie  -  - 
b) zmniejszenie - przeznaczenie na kapitał rezerwowy  
na sfinsnsowanie nabycia lub objecia akcji Spółki  11 838 000,00  - 

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu  16 658 687,87  18 788 983,38 
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4.  KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

01.01.2022
– 31.03.2022

01.01.2021
– 31.03.2021

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  6 092 580,33  6 988 761,95 
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych  21 280 035,32  - 

 a) zwiększenie  22 801 009,00  - 
- emisja akcji Spółki  10 963 009,00  - 
- na sfinansowanie nabycia lub objęcia akcji Spółki  11 838 000,00  - 
b) zmniejszenie  1 520 973,68  51 681,30 
-na skup akcji własnych  1 520 973,68  51 681,30 

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu  27 372 615,65  6 937 080,65 

5. RÓŻNICE KURSOWE Z PRZELICZENIA  206 695,94  49 128,81 

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu  20 020 794,73  8 774 602,68 
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  20 020 794,73  8 774 602,68 

- korekty błędów podstawowych  -  - 
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  20 020 794,73  8 774 602,68 

a) zwiększenie  -  - 
b) zmniejszenie  -  - 
- przeniesienia na kapitał zapasowy  -  - 

6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  20 020 794,73  8 774 602,68 
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  20 020 794,73  8 774 602,68 

7. Wynik netto  5 106 796,26  5 979 284,27 
a) zysk netto  5 106 796,26  5 979 284,27 
b) strata netto  -  - 
c) odpisy z zysku  -  - 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)  69 542 320,35  40 705 809,69 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty)  69 542 320,35  40 705 809,69 

16.05.2022
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4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Rachunek przepływów pieniężnych Spółki Bloober Team S.A.  
sporządzony za okres 01.01.2022–31.03.2022

01.01.2022
– 31.03.2022

01.01.2021
– 31.03.2021

LP. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW G.K. G.K.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk netto  5 106 796,26  5 979 284,27 

II. Korekty razem  3 657 251,00  7 496 342,39 
1. Zyski (straty) mniejszości -13 532,36  - 
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności -11 460,93 -163 791,23 
3. Amortyzacja  2 838 419,01  2 941 522,69 
4. Odpisy wartości firmy  -  - 
5. Odpisy ujemnej wartości firmy  -  - 
6.  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych  -  29 423,68 
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  34 333,87  38 086,95 
8.  (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -8 927,72  - 
9. Zmiana stanu rezerw  768 405,00 -1 100 171,00 

10. Zmiana stanu zapasów  152 662,83  8 392 504,96 
11. Zmiana stanu należności  423 375,92  1 382 446,38 
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredytów  1 505 259,31 -1 650 964,46 
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 106 638,28 -2 379 725,40 
14. Inne korekty  75 354,35  7 009,82 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  8 764 047,26  13 475 626,66 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

I. Wpływy  1 521,46  - 
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  1 521,46  - 
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne  -  - 
3. Z aktywów finansowych w tym:  -  - 

a) w jednostkach powiązanych  -  - 
b) w pozostałych jednostkach  -  - 

4. Inne wpływy inwestycyjne  -  - 

II. Wydatki  13 769 724,89  2 324 312,72 
1. Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  2 235 199,39  2 324 312,72 
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne  -  - 
3. Na aktywa finansowe w tym:  11 534 525,50  - 

a) w jednostkach powiązanych  -  - 
b) w pozostałych jednostkach  11 534 525,50  - 

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

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 768 203,43 -2 324 312,72 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy  8 016 917,03  1 990 486,64 
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów)  7 008 200,00  - 
2. Kredyty i pożyczki  -  - 
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  -  - 
4. Inne wpływy finansowe  1 008 717,03  1 990 486,64 

II. Wydatki  446 588,92  1 779 880,01 
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych  -  750 504,20 
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4.  KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

01.01.2022
– 31.03.2022

01.01.2021
– 31.03.2021

LP. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW G.K. G.K.

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  316 435,75  670 686,64 
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  -  - 
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  -  - 
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  57 506,53  107 384,59 
8. Odsetki  48 721,64  31 735,96 
9. Inne wydatki finansowe  23 925,00  219 568,62 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  7 570 328,11  210 606,63 

D. Przepływy pieniężne netto razem  2 566 171,94  11 361 920,57 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych  2 566 171,94  11 361 920,57 
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 

F. Środki pieniężne na początek okresu  25 067 407,26  7 048 194,59 

G. Środki pieniężne na koniec okresu  27 633 579,20  18 410 115,16 
- o ograniczonej możliwości dysponowania

16.05.2022
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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 2022 r.

Komentarz do wyników finansowych 
osiągniętych w I kwartale 2022 r.

Spółka w Q1 2022 r. wykazuje wzrost przychodów netto 
ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku 
ubiegłego, wzrost z poziomu 12,42 mln zł do poziomu 
17,22 mln zł tj. o 39% (w tym wartość przychodów netto 
ze sprzedaży produktów w prezentowanym okresie wy-
niosła 16,59 mln zł, a wartość zmiany stanu produktów 
wykazuje wartość 0,63 mln zł). 

Wykazywany przez Spółkę wciąż wysoki poziom przycho-
dów związany jest przede wszystkim z utrzymywaniem 
się wysokiego poziomu sprzedaży poszczególnych gier 
(głównie „The Medium” oraz „Observer System Redux”) 
oraz realizacją umów z globalnymi wydawcami. 

Wzrost przychodów oraz mniejszy wzrost kosztów opera-
cyjnych, pozwoliły Spółce osiągnąć w okresie od stycznia 
do marca 2022 r. 4,45 mln zł zysku ze sprzedaży tj. o 181% 
większy zysk niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W danym okresie Spółka rozpoznaje w wyniku finansowym 
także 1,28 mln zł pozostałego przychodu operacyjnego, 
w głównej mierze z tytułu otrzymanych dotacji.

W przychodach finansowych Spółka wykazuje 0,46 mln 
zł innych przychodów fi-
nansowych, wynikających 
głównie z dodatniego salda 
różnic kursowych.

Powyższe pozwoliło Spółce 
osiągnąć w Q1 2022 r. łącz-
nie zysk netto na poziomie 
5,17 mln zł.

Opisane powyżej wyniki fi-
nansowe pozwoliły Spółce 
utrzymać wysoki poziom 
środków pieniężnych- 
wzrost o 0,97 mln zł w Q1 

2022 r., na który składają się przede wszystkim przepływy 
pieniężne netto z działalności operacyjnej na poziomie 7,61 
mln zł oraz dodatkowo z działalności finansowej 7,57 mln 
zł. Część uzyskanych nadwyżek finansowych Spółka wydat-
kuje na działalność inwestycyjną w wartości 14,21 mln zł. 

W Q1 2022 r. Spółka zwiększyła wartość prezentowanych 
w długoterminowych aktywach finansowych udziałów 
w pozostałych jednostkach, w których to jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale o wartość 0,98 mln zł poprzez 
zwiększenie zaangażowania w spółce Satus Games Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka 
Inwestycyjna Spółka komandytowa.

W aktywach trwałych w pierwszym kwartale 2022 r. Spół-
ka wykazuje 10,34 mln zł długoterminowych aktywów 
finansowych z tytułu udzielonych pożyczek do jednostek 
pozostałych w ramach programu motywacyjnego zgodnie 
z uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki z dnia 17 marca 2022 r. Spółka prezentuje również 
3,95 mln zł należnych wpłat na kapitał, czyli należności 
wynikających z emisji akcji w ramach wspomnianego 
programu motywacyjnego.

W ramach pozostałych kapitałów rezerwowych Spółka 
zwiększyła w Q1 2022 r. pozycję kapitału na akcje własne 
oraz na sfinansowanie nabycia lub objęcia akcji Spółki 

do wartości 14,37 mln zł 
– kapitał ten został utworzo-
ny z kapitału zapasowego. 
Spółka dodatkowo wyka-
zuje w kapitałach rezer-
wowych wartość 10,96 mln 
zł niezarejestrowanego na 
koniec Q1 2022 r. kapitału 
Spółki pochodzącego z emi-
sji nowych akcji zwykłych 
na okaziciela serii E.

Spółka wykazuje także 
wzrost zobowiązań z tytułu 
dostaw i usług, podatków, 

5.

The Medium (Bloober Team)
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Początek roku 
przyniósł kolejne 

wyróżnienia 
dla The Medium, 
m.in. zwycięstwo 

w rankingu 
najlepszych gier 

2021 organizowanym 
przez serwis 

Gamerweb, nominacje 
w SXSW Awards 

2022 w kategoriach 
Indie Game of the 

Year oraz Excellence 
in Original Score. 

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2022 r.37



RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2022 r. 38

5. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ 
EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W I KWARTALE 2022 r.

wynagrodzeń oraz innych zobowiązań o 1 mln zł, przy 
jednoczesnym bardzo zbliżonym wzroście należności 
z tytułu dostaw i usług, podatków oraz innych należności 
o łączną kwotę 0,68 mln zł. 

Komentarz Emitenta na temat okoliczności 
i zdarzeń istotnie wpływających na 
działalność Emitenta, jego sytuację finansową 
i wyniki osiągnięte w I kwartale 2022 r.

Rok 2022 to zupełnie nowy rozdział w historii Bloober 
Team. Po 13 latach istnienia spółki realizowane dotychczas 
projekty zostały wprowadzone na rynek i nadszedł czas 
na nowe wyzwania. Konsekwentne działania wizerun-
kowe, wysoka jakość oraz charakterystyczne cechy gier 
ugruntowały Bloober Team na pozycji lidera segmentu 
horroru psychologicznego. 

Początek roku przyniósł kolejne wyróżnienia dla The 
Medium, m.in. zwycięstwo w rankingu najlepszych gier 
2021 organizowanym przez serwis Gamerweb, nominacje 
w SXSW Awards 2022 w kategoriach Indie Game of the 
Year oraz Excellence in Original Score. W dniu 17 lutego 
2022 r. The Medium zadebiutowało na platformie stre-
amingowej Amazon Luna, o czym Spółka informowała 
raportem bieżącym z dnia 31 stycznia 2022 r. Następnie 
1 marca 2022 r. Observer System Redux został włączony 
do oferty gier okresowo dostępnych za darmo w ramach 
abonamentu Prime Gaming Channel. 

Jak co roku Spółka uczestniczyła w finale Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, tym razem organizując licytację dwóch 
nietypowych ofert. Pierwszą z nich było sportretowanie 
zwycięzcy licytacji w najnowszym projekcie osadzonym 
w uniwersum Layers of Fear, drugą - dzień z twórcami 
The Medium z m.in. wycieczką do miejsc, które zostały 
odwzorowane w grze. Całkowity dochód z licytacji trafił 
na konto WOŚP. 

Sprawy korporacyjne

 — Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

W dniu 18 lutego 2022 r. Spółka przekazała informację 
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Spółki na dzień 17 marca 2022 r. Wraz 
ze zwołaniem, Spółka opublikowała projekty uchwał 
oraz wszelkie wymagane dokumenty. W dniu 17 marca 
2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Emitenta, na którym doszło do przyjęcia 
następujących uchwał:
1. w sprawie zmiany uchwały nr 15 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą 
Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: utworzenia 
kapitału rezerwowego dla sfinansowania nabycia przez 
Spółkę akcji własnych

2. w sprawie zmiany uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Bloober 
Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 
listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 14 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 

Observer: System Redux (Bloober Team)
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15 marca 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 
4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do 
nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na na-
bywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 
§1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia 
Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwale-
nia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji 
własnych zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 
8 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 14 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod 
firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały 
nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały 
nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu 
do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na 
nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 
§ 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia 
Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia 
warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych

3. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę 
pożyczki Członkom Zarządu Spółki

4. w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie przez 
Spółkę nabycia akcji Spółki przez Pana Piotra Babieno

5. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z prze-
znaczeniem na pożyczki dla pracowników Spółki na 
sfinansowanie nabycia lub objęcia przez nich akcji Spółki 
oraz z przeznaczeniem na pożyczkę dla Pana Piotra 
Babieno – Prezesa Zarządu na sfinansowanie nabycia 
przez niego akcji Spółki

6. w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do naby-
wania akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia 
kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie 
nabywania akcji własnych

O podjęciu uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy Spółka poinformowała raportem bieżącym. Odpo-
wiednie dokumenty zostały złożone zgodnie z wymogami 
prawnymi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego.

 — Program motywacyjny

W ramach programu motywacyjnego Spółka sprzedała 
w dniu 29 marca 2022 r. 131 024 akcji własnych Spółki 
osobom uprawnionym wchodzącym w skład kluczowych 
pracowników Spółki w ramach transakcji OTC, tj. poza 
alternatywnym systemem obrotu, po cenie określonej 
zgodnie z regulaminem programu motywacyjnego, za 
łączną kwotę 877 860,80 zł.

Spółka do tej pory (z uwzględnieniem dokonanego „splitu” 
akcji) sprzedała osobom uprawnionym w ramach programu 
motywacyjnego łącznie 356 369 akcji własnych Spółki, 
stanowiących ok. 2,02% kapitału zakładowego Spółki, za 
łączną kwotę 945 524,68 zł.

Po dokonaniu w dniu 29 marca 2022 r. sprzedaży akcji 
Spółka, na koniec I kwartału 2022 r., nie posiadała akcji 
własnych. 

W dniu 29 marca 2022 r. Spółka otrzymała od Piotra Babieno, 
Karoliny Nowak, Mateusza Lenarta oraz Konrada Rekiecia 

– Członków Zarządu Spółki, odpowiednie zawiadomienia 
sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia 
MAR o transakcjach w odniesieniu do akcji Spółki. 

 — Inne zdarzenia

W dniu 7 marca 2022 r. Emitent poinformował raportem 
bieżącym o wydaniu przez Dyrektora Krajowej Informacji 
Skarbowej w dniu 7 lutego 2022 roku pozytywnego sta-

Aukcje WOŚP (Bloober Team)
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nowiska w sprawie z wniosku Emitenta o wydanie inter-
pretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego 
od osób prawnych w zakresie preferencyjnego opodatko-
wania dochodów generowanych przez prawa własności 
intelektualnej (”IP BOX”), tj. ustalenia czy produkowane 
przez Emitenta gry komputerowe należy zakwalifikować 
jako kwalifikowane prawa własności intelektualnej, a co 
za tym idzie, czy dochód Emitenta uzyskany ze sprzedaży 
gier komputerowych może, z zastrzeżeniem ograniczeń 
wynikających z odpowiednich przepisów, podlegać pre-
ferencyjnemu opodatkowaniu w stawce 5%.

Wpływ koronawirusa COVID-19

W 2020 r. powstało nowe ryzyko dla działalności 
Bloober Team S.A. – w postaci pandemii koronawirusa 
COVID-19, utrzymujące się, jednak już w mniejszym za-
kresie, nadal w I kwartale 2022 r. Zgodnie z aktualną na 
dzień publikacji niniejszego raportu oceną Emitent spo-
dziewa się, że skutki koronawirusa COVID-19 będą miały 
zatem niewielki wpływ na działalność grupy Emitenta. 

Dotychczas pandemia nie miała istotnie negatywnego 
przełożenia na obraz wyników finansowych Emitenta. 
Z tego punktu widzenia sytuacja epidemiczna nie ma 
więc negatywnego wpływu na przychody i ich potencjał 
w przyszłości.

Emitent kontynuuje podejmowanie przede wszystkim 
czynności mających na celu zminimalizowanie zagrożenia 

dla swoich pracowników w związku z rozprzestrzenianiem 
się wirusa. Pracownicy Emitenta w dużej części nadal 
realizują swoje obowiązki w formie pracy zdalnej. 

Należy również zwrócić uwagę na fakt długotrwałego 
wpływu koronawirusa na zachowania społeczne, na 
wiele problemów natury psychicznej i nerwowej, które 
są udziałem licznej grupy pracowników w tej branży. 
To nowy problem, z którym Spółka musi mierzyć się 
w przyszłości, a jej skala i rozwój sytuacji na przyszłość 
są trudne do oszacowania.

Faktyczny i potencjalny wpływ sytuacji 
polityczno – gospodarczej na terytorium 
Ukrainy na działalność Emitenta

Agresja Rosji na Ukrainę i wybuch wojny miał wielki wpływ 
na atmosferę pracy oraz działania Spółki, ale nie zakłócił 
harmonogramów prowadzonych projektów. Pracownicy 
Emitenta niemal od pierwszych godzin trwania konfliktu 
aktywnie włączyli się w charytatywne działania pomocowe. 
Wielu z pracowników wyruszyło do pomocy uchodźcom 
na granicę z Ukrainą, bądź zaoferowało im schronienie. 
Spółka także włączyła się do pomocy, m.in. już 25 lutego 
Bloober Team poinformował o uruchomieniu specjalnego 
programu stażowego dla osób, które schroniły się w Polsce. 
Ponadto, w dniu 1 marca 2022 r. Emitent jako pierwszy 
krajowy twórca gier podjął decyzję o blokadzie sprzedaży 
swoich tytułów na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz 
Białorusi. 

The Medium (Bloober Team)
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JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ 
EMITENTA PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI, ICH SYTUACJĘ 

FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W I KWARTALE 2022 r.

Komentarz do wyników finansowych 
osiągniętych w I kwartale 2022 r.

Grupa w Q1 2022 r. wykazuje znaczny wzrost przycho-
dów netto ze sprzedaży w stosunku do analogicznego 
okresu roku ubiegłego, wzrost z poziomu 13,28 mln zł 
do poziomu 17,99 mln zł tj. o 35% (w tym wartość przy-
chodów netto ze sprzedaży produktów w prezentowanym 
okresie wyniosła aż 17,12 mln zł, a wartość zmiany stanu 
produktów wykazuje wartość 0,87 mln zł). 

Wykazywany przez Grupę wciąż wysoki poziom przycho-
dów związany jest przede wszystkim z utrzymywaniem 
się wysokiego poziomu sprzedaży poszczególnych gier 
oraz realizacją umów z globalnymi wydawcami. 

Wzrost przychodów oraz mniejszy wzrost kosztów 
operacyjnych, pozwoliły Grupie osiągnąć w Q1 2022 r. 
4,40 mln zł zysku ze sprzedaży tj. o 168% większy zysk 
niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W danym okresie Grupa rozpoznaje w wyniku finansowym 
także 1,31 mln zł pozostałego przychodu operacyjnego, 
w głównej mierze z tytułu otrzymanych dotacji.

W przychodach finansowych Grupa wykazuje 0,46 mln zł 
innych przychodów finansowych, wynikających głównie 
z dodatniego salda różnic kursowych.

Powyższe pozwoliło Grupie osiągnąć w Q1 2022 r. łącznie 
zysk netto na poziomie 5,11 mln zł.

Opisane powyżej wyniki finansowe pozwoliły Grupie 
utrzymać wysoki poziom środków pieniężnych- wzrost 
o 2,57 mln zł w Q1 2022 r., na który składają się przede 
wszystkim przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej na poziomie 8,76 mln zł oraz dodatkowo 
z działalności finansowej 7,57 mln zł. Część uzyskanych 
nadwyżek finansowych Grupa wydatkuje na działalność 
inwestycyjną w wartości 13,77 mln zł. 

W aktywach trwałych w pierwszym kwartale 2022 r. Gru-
pa wykazuje 10,34 mln zł długoterminowych aktywów 
finansowych z tytułu udzielonych pożyczek do jednostek 
pozostałych w ramach programu motywacyjnego zgodnie 
z uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki z dnia 17 marca 2022 r. Grupa prezentuje również 
3,95 mln zł należnych wpłat na kapitał, czyli należności 
wynikających z emisji akcji w ramach wspomnianego 
programu motywacyjnego.

W ramach pozostałych kapitałów rezerwowych Gru-
pa zwiększyła w Q1 2022 r. pozycję kapitału na akcje 
własne oraz na sfinansowanie nabycia lub objęcia akcji 
Spółki do wartości 14,37 mln zł – kapitał ten został 
utworzony z kapitału zapasowego. Grupa dodatkowo 
wykazuje w kapitałach rezerwowych wartość 10,96 mln 
zł niezarejestrowanego na koniec Q1 2022 r. kapitału 
Spółki pochodzącego z emisji nowych akcji zwykłych 
na okaziciela serii E.

Grupa wykazuje także wzrost zobowiązań z tytułu dostaw 
i usług, podatków, wynagrodzeń oraz innych zobowiązań 
o 1,51 mln zł, przy jednoczesnym spadku należności 
z tytułu dostaw i usług, podatków oraz innych należności 
o łączną kwotę 0,42 mln zł. 

Feardemic

Pierwszy kwartał 2022 roku przyniósł spółce Feardemic 
sp. z o.o. stabilne przychody, w tym ze względu na fakt, 
że gry spółki brały udział w wyprzedażach i promocjach 
przez cały kwartał.

Feardemic kontynuował działania mające na celu posze-
rzenie katalogu produktów na rok 2023. W dniu 8 lutego 
2022r. spółka Feardemic podpisała umowę z krakowskim 
wydawnictwem Titanite Games sp. z o.o. na wydanie trzech 
rozdziałów powieści graficznej zatytułowanej Perseverance, 
o czym Emitent informował raportem bieżącym. Na podsta-
wie przedmiotowej umowy Feardemic stał się wyłącznym 
wydawcą gier „Perseverance Part 1”, „Perseverance Part 2”, 

6.
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„Perseverance Part 3” oraz „Perseverance Complete Edition” 
na platformy PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, 
PlayStation 5 oraz Nintendo Switch. Gra „Perseverance Part 
2” została udostępniona fanom już w pierwszym kwartale 
2022 r., a „Perseverance Part 1” została przekształcona w grę 
free-to-play. Planowana data premiery „Perseverance Part 
3” to lato 2022 roku. Planowane jest połączenie wszystkich 
cześci pod koniec 2022 roku, tworząc „Perseverance: The 
Complete Edition” na platformy Nintendo Switch i PC. 

„Perseverance” to horror oparty na narracji, inspirowany 
takimi dziełami jak „The Walking Dead”. 

W dniu 23 lutego spółka podpisała długoterminową 
umowę wydawniczą z kalifornijską spółką Unfold Games, 
LLC dotyczącą konsolowych wersji kontynuacji gry DARQ 
Complete Edition, zatytułowanej „Bloody Hell Hotel”, 
o czym Emitent informował raportem bieżącym. Na 
podstawie przedmiotowej umowy Feardemic sp. z o.o. 
stał się wyłącznym wydawcą gry na platformach Xbox 
One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 oraz 
Nintendo Switch. „Bloody Hell Hotel” to trójwymiarowy 
symulator budowania i craftingu. W grze gracz buduje 
i zarządza złowrogim hotelem o wielu dziwnych ele-
mentach, takimi jak smoki w piwnicy, różnymi typami 
gości i nalotami policji. 

W marcu 2022 roku, Feardemic uruchomił pierwszą 
edycję Feardemic FearFest. Założeniem festiwalu było 
przedstawienie wszystkich zapowiedzianych dotych-
czas przez spółkę gier. Każdy z deweloperów miał za 
zadanie opisać grę, swoje inspiracje i doświadczenia 

związane z procesem jej tworzenia. Zaprezentowano 
również nowe zwiastuny. Podczas pierwszej edycji 
zaprezentowano następujące gry: „DARK FRACTURE” 
od Twisted 2 Studios, “TERROR ENDLESS NIGHT” od 
Unseen Silence, “CHAPEL 3D” od Unfinished Games, 

“COSMIC: A JOURNEY AMONG SHADOWS” od Kings 
Pleasure, “PERSEVERANCE Chapter 3” od Titanite 
Games oraz “DARQ DREAM JOURNAL” od Unfold Ga-
mes. Inauguracyjną prezentację FearFestu poprowadził 
Hunter Peterson, aktor dubbingowy, reżyser, produ-
cent filmowy i doświadczony gospodarz imprez. Jest 
on najbardziej znany jako głos stojący za niezwykle 
popularnymi filmami SCP Explained. Spółka planuje 
przekształcić coroczną prezentację w pełne wydarzenie 
i samodzielną markę.

W pierwszym kwartale spółka skupiła się również na 
rozwoju mediów społecznościowych, uruchamiając 
oficjalny kanał Feardemic Discord oraz znacząco roz-
winęła inne kanały społecznościowe. 

„DARQ Complete Edition” został uznany w styczniu 
2022 roku za jedną z dziesięciu najlepszych krótkich gier 
na PlayStation 5 przez publikację na portalu Cultured 
Vultures. Kolejnym sukcesem Feardemic jest publikacja 
w Bloody Disgusting, które uznało „DARK FRACTURE” 
za jedną z najbardziej oczekiwanych z nadchodzących 
gier z gatunku horror. 

W dniu 18 marca 2022 r. spółka Feardemic podjęła decy-
zję o rozpoznaniu odpisu aktualizacyjnego należności 

Feardemic’s Fear Fest 2022 (Feardemic)
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z tytułu podatku u źródła (WHT) na kwotę 60 991,73 zł; 
o odpisie aktualizującym wartość wyrobów gotowych 
na kwotę 925 803,23 zł - odpis nakładów w szczegól-
ności na gry The Padre, Ritual: Crown of Horns oraz 
o odpisie aktualizującym wartość produkcji w toku na 
kwotę 61 777,05 zł - odpis nakładów na grę The Raid, 
o czym Spółka informowała raportem bieżącym. 

Strategia rozwoju Feardemic na rok 2022 zakłada 
dalsze budowanie i wzmacnianie oferty gier wideo na 
wszystkie najważniejsze platformy sprzętowe. Spółka 
kontynuuje pozyskiwanie praw wydawniczych do gier 
i produktów z zakresu interaktywnej rozrywki od 
deweloperów z całego świata. Feardemic nieustannie 
poszukuje potencjalnych partnerów. Feardemic planuje 
wykorzystywać swoje doświadczenie w portowaniu gier 
na konsole obecnej generacji - PS5 i Xbox serii X I S.

Feardemic wspiera działania humanitarne w Ukrainie 
i niesie pomoc wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. 
Spółka utrzymuje kontakty ze społecznościami twórców 
gier wUkrainie i nadal poszukuje sposobów na opra-
cowanie projektów, które przyniosą korzyści twórcom 
gier teraz i w przyszłości. 

Bloober Team NA

Spółka Bloober Team NA kontynuowała w I kwartale 
2022 r. działalność wydawniczą związaną z grą „Blair 
Witch”. 

Początek roku przyniósł kolejne wyróżnienia Blair 
Witch VR (wersja gry na urządzenia wirtualnej rozrywki), 
która głosami graczy uzyskała nominacje w kategorii 
VR Game of the Year w ramach Steam Awards, jednego 
z największych plebiscytów cyklicznych organizowanych 
w branży growej. 

Pozostałe spółki z grupy kapitałowej

W dniu 15 października 2020 r. Zgromadzenie Wspól-
ników spółki Freeky Games sp. z o.o. podjęło uchwałę 
nr 1 w sprawie jej rozwiązania i otwarcia likwidacji 
oraz uchwałę nr 2 o powołaniu Pana Piotra Babieno na 
likwidatora spółki. Następnie, 17 lutego 2022 r. doszło 
do wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego, 
wykreślenie uprawomocniło się w dniu 1 marca 2022 r.

W dniu 15 października 2020 r. Zgromadzenie Wspól-
ników spółki Neuro-Code sp. z o.o. podjęło uchwałę 
nr 1 w sprawie jej rozwiązania i otwarcia likwidacji 
oraz uchwałę nr 2 o powołaniu Pana Piotra Babieno 
na likwidatora spółki. Następnie, 13 stycznia 2022 r. 
doszło do wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru 
Sądowego, wykreślenie uprawomocniło się w dniu 22 
stycznia 2022 r.

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

Terror Endless Nights (Feardemic) Cosmic: A journey among shadows (Feardemic)

Blair Witch VR (Bloober Team NA)
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Bloober Team S.A.

W I kwartale 2022 r. kontynuowano realizację następu-
jących projektów dofinansowanych ze środków unijnych/
publicznych:
1. Projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy 

Bloober Team S.A. na rynku światowym dzięki opra-
cowaniu innowacyjnej technologii niezbędnej do 
tworzenia gier fabularnych z gatunku horror/thriller“, 
projekt nr RPMP.01.02.01-12-0019/19-00 realizowa-
ny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 
Oś Priorytetowa „Gospodarka Wiedzy”, Działanie 
1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, 
Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe 
przedsiębiorstw”, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Projekt pn. „Budowanie przewagi konkurencyjnej 
Bloober Team S.A. poprzez aktywność na rynku amery-
kańskim i niemieckim”. Projekt nr RPMP.03.03.02-12-
0001/20-00, współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach regionalnego programu operacyjnego wo-
jewództwa małopolskiego 2014-2020, którego celem 
jest wzmocnienie działalności międzynarodowej 
przedsiębiorstwa Bloober Team S. A., poprzez udział 
w wybranych imprezach targowo-wystawienniczych 
w charakterze wystawcy w imprezach branżowych – 

„Gamescom” w Niemczech, „E3” w USA i „PAX West” 
w USA.

3. Projekt nr POIR.03.03.03-12-0008/20-00 pn. „Rozwój 
firmy Bloober Team S.A. poprzez aktywność na rynkach 
zagranicznych” – projekt jest realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 3 Oś 
Priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, 
Działanie 3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji 

innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. 
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go 
to Brand, współfinansowanego z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego.

4. Przedmiotem projektu jest udział Bloober Team w tar-
gach branżowych oraz organizacja misji przyjazdowej 
i wyjazdowej, co ma służyć wzmocnieniu konkuren-
cyjności przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej. 
W ramach realizacji projektu planowany jest udział 
w charakterze wystawcy w następujących targach: E3 
w USA, Tokio Game Show w Japonii, Igromir w Rosji, 
Gamescom w Niemczech.

5. Projekt pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu TAS 
(TestAutomationSystem) - narzędzia optymalizującego 
proces testowania gier”. projekt nr POIR.01.01.01-00-
0638/21-00 realizowany w ramach Programu Opera-
cyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie: 
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 
przez przedsiębiorstwa, 6 070 170,00 zł na realizację 
projektu pn. 

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego 
systemu TAS (Test Automation System) - narzędzia opty-
malizującego proces testowania gier. System ten zostanie 
opracowany pod kątem możliwości jego wykorzystania 
na poczet procesu produkcji przyszłych gier wideo, co 
pozwoli na zautomatyzowanie części pracy zespołu pro-
dukcyjnego, a odbiorcom finalnym dostarczy gry cechujące 
się wyższym poziomem jakości.

Pozostałe Spółki z grupy kapitałowej Emitenta

W I kwartale 2022 r. pozostałe spółki z grupy kapitałowej 
Emitenta nie wnioskowały o żadne dofinansowanie ze 
środków unijnych/publicznych. 

7.



RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2022 r.45

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 kontynuował prace nad nową 
technologią w zakresie tworzenia gier fabularnych z ga-
tunku horror/thriller.

Przeprowadzono następujące prace:
 ♦ Prace rozwojowe w zakresie opracowania 

modułów animacji walki oraz prace 
w zakresie badań przemysłowych i prac 
rozwojowych modułu profilera audio.

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

Zespół badawczy kontynuował prace nad opracowaniem 
innowacyjnego systemu TAS (Test Automation System) - 
narzędzia optymalizującego proces testowania gier.

Kontynuowano prace rozwojowe dla I etapu, w ramach 
którego zostaną opracowane projekty modułów: TAS 
Frontend, AutomatedUser ALA, AutomatedUser AP.

Rozpoczęto prace rozwojowe dla II etapu, w ramach 
którego będą zaimplementowane następujące moduły: 
TAS Backend, TAS Frontend, TAS AutomatedUser ALA, 
TAS AutomatedUser AP.

Pozostałe Spółki z grupy kapitałowej Emitenta

W I kwartlale 2022 r. pozostałe spółki z grupy kapitałowej 
Emitenta nie podejmowały aktywności nastawionej na 
wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych. 

8.

STAN NA DZIEŃ  
31 MARCA 2022 r.

BLOOBER TEAM  
S.A.

DIGITAL GAMES  
SERVICES SP. Z O.O.  

W LIKWIDACJI

FEARDEMIC 
SP. Z O.O.

IPLACEMENT SP. 
Z O.O. 

W LIKWIDACJI

BLOOBER TEAM 
NA

Przeciętna liczba zatrudnionych 30 0 2 0 0

Przeciętna liczba zatrudnionych 
(z dwoma miejscami po przecinku) 30,00 0,00 2,00 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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