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1. Podstawowe informacje o Spółce 
 

Firma  Bloober Team spółka akcyjna 

Skrót firmy Bloober Team S.A. 

Siedziba Kraków 

Adres siedziby ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków 

Telefon   + 12 35 38 555 

Faks  + 12 34 15 842 

Adres poczty elektronicznej  ir@blooberteam.com 

Strona internetowa  blooberteam.com 

NIP 676-238-58-17 

REGON 120794317 

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

KRS 0000380757 

Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy wynosi 133 078,90 zł i dzieli 
się na: 
a) 1 020 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o 
wartości nominalnej 0,10 zł każda;  
b) 88 789 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o 
wartości nominalnej 0,10 zł każda;   
c) 222 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o 
wartości nominalnej 0,10 zł każda.  

 

ORGANY SPÓŁKI 

Zarząd 
Piotr Babieno – Prezes Zarządu 

Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu 

Rada Nadzorcza 

Dominik Majewski 

Jowita Babieno 

Przemysław Bielatowicz 

Łukasz Babieno 

Radosław Gorączko  

Jacek Koczwara  
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Struktura akcjonariatu 

Kapitał zakładowy Bloober Team S.A. dzieli się na 1 330 789 akcji zwykłych na 
okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 złotych każda. 

Nazwa 
akcjonariusza 

Liczba głosów Liczba akcji Procent akcji 

Satus Venture 35752 354752 26,66% 
Piotr Babieno 353380 353380 26,55% 
Piotr Bielatowicz 80020 80020 6,01% 
Fundusz Allianz 
FIO  

69004 69004 5,19% 

Pozostali  473633 473633 35,59% 
Razem 1330789 1330789 100% 

 

 

Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej emitenta 
stan na 31 września 2012r. 

Spółka Siedziba % posiadanych 
udziałów 

iFun4all spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lublin  100% 

Digital Games Services spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Kraków 100% 

Pizza Publishing spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Kraków 100% posiada iFun4all 

iPlacement spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Kraków 50% 

Neuro Code spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Kraków 85% 
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2. Wybrane dane finansowe z bilansu na dzień 31 września 2012 roku 
oraz z rachunku zysków i strat za III kwartał 2012 roku wraz z 
okresami porównywalnymi 
 

Wyszczególnienie (w zł) 2011-06-30 2011-09-30 2012-06-30  2012-09-30 

Kapitał (fundusz) własny 7 292 212,46 7 047 542,72 7 209 580,13 7 364 951,11 

Należności długoterminowe - - - - 

Należności krótkoterminowe 110 577,81 161 134,99 168 574,18 407 918,16 

Środki pieniężne i inne aktywa 
finansowe 

4 073 252,27 2 912 122,81 460 718,54 53 285,60 

Zobowiązania długoterminowe - - - - 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

556 578,56 217 863,96 248 694,60 215 432,02 

  

Wyszczególnienie (w zł) 
01.01.2011-
30.09.2011 

01.07.2011-
30.09.2011

01.01.2012-
30.09.2012 

01.07.2012-
30.09.2012

Przychody netto ze sprzedaży i 
zrównane z nimi 624 770,57 198 932,36 1 591 456,99 623 271,20 

Amortyzacja 41 697,71 27 318,75 42 973,55 12 962,47 

Zysk (strata) ze sprzedaży -535 039,29 -319 226,34 -265 621,61 124 241,39 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej -537 545,04 -317 919,80 -267 452,64 122 409,93 

Zysk (strata) brutto -126 383,32 -244 669,74 -127 562,41 155 370,98 

Zysk (strata) netto -126 383,32 -244 669,74 -127 562,41 155 370,98 

  

3. Wskazanie przyczyn dla których emitent nie sporządza 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych  
Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka 
dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli 
na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok 
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obrotowy łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych 
każdego szczebla, spełniają co najmniej dwa z następujących warunków:  

1) łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej 
niż 250 osób;  

2) łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7.500.000 
euro;  

3) łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji 
finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15.000.000 euro.  

Grupa zatrudnia średnioroczne zatrudnienie w grupie w przeliczeniu na pełne etaty 
wynosi 7 pracowników, natomiast suma bilansowa na dzień bilansowy roku 
obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy, łącznie danej 
jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla nie 
przekracza kwoty 7 500 000 euro, w związku z powyższym Emitent zwolniony jest z 
obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  

4. Komentarz zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które 
miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 
 

Raport przedstawiony przez Emitenta obejmuje trzeci kwartał 2012 roku. Z punktu 
widzenia przedsięwzięć podejmowanych przez Spółkę i jej aktywności był to bardzo 
pracowity okres, którego pierwsze efekty finansowe widać już w bieżących wynikach 
(zysk za 3 kwartał), a będą one widoczne w znacznie większym stopniu w wynikach za 4 
kwartał tego roku. Spółka podpisała znaczącą umowę na dystrybucję ukończonej już gry 
A-men w wersji na konsolę Playstation 3 z firmą Namco zarówno w Europie jak i 
Ameryce Północnej. Namco jest bardzo zadowolone z jakości produkcji naszej firmy i 
prowadzimy już rozmowy na temat kontynuacji współpracy przy innych projektach w 

przyszłości.  

Spółka podpisała również umowę na realizację projektu w trybie „work for hire” dla 
najbardziej renomowanego niezależnego brytyjskiego wydawcy – firmy Team17, która 
zleciła spółce przeniesienie jednego z najważniejszych jej własności intelektualnych na 
platformy Playstation 3 i Playstation Vita. Spółka otrzyma z tego tytułu określone w 
umowie wynagrodzenie, które w przeważającej większości znajdzie odbicie w wynikach 
w 4 kwartale tego roku. Spółka wykonała zlecenie z największą starannością i 
terminowo co spotkało się z bardzo dobrym odbiorem ze strony Team 17, które planuje 
realizację kolejnych projektów z firmą Bloober Team. 

Spółka domyka również rozmowy handlowe w sprawie 2 innych projektów, które 
powinny mieć bardzo duży wpływ na wyniki za 4 kwartał tego roku. 
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Oprócz pozytywnych informacji finansowych z Bloober Team warto podkreślić 
niezwykle dynamiczne działania spółki córki – iFun4all, która usamodzielniona radzi 
sobie bardzo dobrze, czego wynikiem jest podpisane umowy wydawniczej dla 
opracowywanej gry przez największego wydawcę gier casualowych – firmę Chillingo, 
jak również podpisanie umowy na realizację mobilnej gry społecznościowej w trybie 
„work for hire”. Spółka ma już w planach kolejne realizacje i aktywnie zdobywa część 

rynku gier, która nie jest w orbicie zainteresowań spółki Bloober Team SA. 

Powyższe działania pozwalają spółce z optymizmem patrzeć na perspektywy wyników 

finansowych za 2012 rok. 

5. Informacja zarządu Spółki na temat aktywności, jaką w okresie 
objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju 
prowadzonej działalności 
 

Z punktu widzenia przedsięwzięć podejmowanych przez Spółkę i jej aktywności był to 
bardzo pracowity okres. Spółka podpisała znaczącą umowę na dystrybucję ukończonej 
już gry A-men w wersji na konsolę Playstation 3 z firmą Namco zarówno w Europie jak i 
Ameryce Północnej. Namco jest bardzo zadowolone z jakości produkcji naszej firmy i 
prowadzimy już rozmowy na temat kontynuacji współpracy przy innych projektach w 

przyszłości.  

Spółka podpisała również umowę na realizację projektu w trybie „work for hire” dla 
najbardziej renomowanego niezależnego brytyjskiego wydawcy – firmy Team17, która 
zleciła spółce przeniesienie jednego z najważniejszych jej własności intelektualnych na 
platformy Playstation 3 i Playstation Vita. Spółka wykonała zlecenie z największą 
starannością i terminowo co spotkało się z bardzo dobrym odbiorem ze strony Team 17, 
które planuje realizację kolejnych projektów z firmą Bloober Team. Brytyjski partner 
niezwykle rzadko zleca swoje produkcje firmom zewnętrznym, ale po pokazie 
możliwości technologii i zespołu (przedstawiciele Team 17 odwiedzili siedzibę Bloober 
Team) firma nie boi się zlecać Bloober Team swoich najważniejszych gier. To pokazuje 
jak dużą renomę Bloober Team wyrobił sobie w branży za granicą.  

Spółka domyka również rozmowy handlowe w sprawie 2 innych projektów, które 
powinny mieć bardzo duży wpływ na wyniki za 4 kwartał tego roku. Bloober Team  
podpisał również Warunkową Umowę Inwestycyjną a ramach, której powstanie nowa 
spółka zasilona kapitałem blisko 200.000 EURO (planowane na 4 kwartał 2012) w 
której większościowe udziały obejmie Bloober Team SA. 

Oprócz pozytywnych informacji finansowych z Bloober Team warto podkreślić 
niezwykle dynamiczne działania spółki córki – iFun4all, która usamodzielniona radzi 
sobie bardzo dobrze, czego wynikiem jest podpisane umowy wydawniczej dla 
opracowywanej gry przez największego wydawcę gier casualowych – firmę Chillingo, 
jak również podpisanie umowy na realizację mobilnej gry społecznościowej w trybie 



 Raport kwartalny za III 
 kwartał 2012 roku 

8 

„work for hire”. Spółka ma już w planach kolejne realizacje i aktywnie zdobywa część 
rynku gier, która nie jest w orbicie zainteresowań spółki Bloober Team SA. 

Warto podkreślić, że spółka skupia się obecnie całkowicie na działalności operacyjnej co 
powoduje, że o współpracę ze spółką zabiegają najwięksi wydawcy na świecie. 
Wydzielenie i autonomia iFun4all pozwala na dywersyfikację działań bez naruszania 
niszy gospodarowanej przez Bloober Team SA. Ciężka i wydajna praca całego zespołu 
powoduje, że Bloober Team to jeden z najciekawszych podmiotów na europejskim 
rynku gier, którego działania za 2012 rok będą przynosić plony przez dłuższy czas. 

 

Powyższe działania pozwalają spółce z optymizmem patrzeć na perspektywy wyników 

finansowych za 2012 rok. 

6. Stanowisko zarządu Spółki odnośnie do możliwości zrealizowania 
podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2012 w 
świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za III 
kwartał 2012 roku 
 

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych w 2012 roku. 


