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The  Farm 51  Group SA to  spółka  zajmująca  się  produkcją  gier 

przeznaczonych  na  większość  dostępnych  obecnie  platform,  przede 
wszystkim  komputery  osobiste,  konsole  i  urządzenia  mobilne.  Spółka 
pracuje  nad  własnymi,  autorskimi  projektami,  realizuje  projekty  
na zamówienie, świadczy usługi konsultingowe oraz dostarcza wsparcia 
technicznego wydawcom i dystrybutorom. 

Gliwice 14 sierpnia 2013
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1. Podstawowe informacje o Spółce

1.1. Dane Spółki
Firma: The Farm 51 Group 
Forma prawna: spółka akcyjna
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Gliwice
Adres: ul. Gruszczyńskiego 2, 44-100 Gliwice
Tel./ fax: + 48 32 279 03 80
Internet: www.thefarm51.com
E-mail: info@thefarm51.com
KRS: 0000383606
REGON: 241925607
NIP: 6312631819

1.2. Zarząd
1. Robert Siejka - Prezes Zarządu
2. Kamil Bilczyński - Członek Zarządu
3. Wojciech Pazdur - Członek Zarządu

1.3. Rada Nadzorcza
1. Andrzej Wojno - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Błażej Dowgielski - Członek Rady Nadzorczej
3. Joanna Górska - Członek Rady Nadzorczej
4. Łukasz Rosiński - Członek Rady Nadzorczej
5. Robert Wist - Członek Rady Nadzorczej

1.4. Akcjonariat
Informację o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień 

sporządzenia  niniejszego  raportu,  co  najmniej  5%  głosów  na  Walnym  Zgromadzeniu.  Struktura 

przedstawia się następująco:
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Liczba akcji (w szt.)

11,84 17,30

11,84 17,30

11,84 17,30

FIN GERO S.A. SKA 21,49 15,71

7,36 5,38

35,63 27,01

3.760.000 100,00 100,00

Lp. Imię i nazwisko 
akcjonariusza

Udział w kapitale 
zakładowym (w proc.)

Udział w głosach   
 (w proc.)

  1. Robert Siejka 445 000

  2. Kamil Bilczyński 445 000

  3. Wojciech Pazdur 445 000

  4. 808 092

  5. Tomasz Swadkowski 276 550

  6. pozostali 1 340 358

Razem
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2. Wybrane dane finansowe 

3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe

W II kwartale 2013 r. The Farm 51 Group S.A. osiągnęła 1106,19 tys. zł przychodów, wobec 
470,87 tys. zł w analogicznym okresie 2012  r. (wzrost r/r o 135 proc.). O 153,3 proc.,  do 
859,04 tys. zł wzrosły r/r przychody netto ze sprzedaży produktów, zmiana stanu produktów 
w realizacji wyniosła w II kw. 514,82 tys. zł (wzrost r/r o 92,7 proc.). Na wzrost przychodów 
złożyły  się  wyższe  wpływy  związane  z  realizacją  projektów  na  zlecenie,  m.in.  tantiem, 
dodatków  (DLC)  do  gry  Painkiller  Hell  &  Damnation,  jak  również  wejście  projektu  gry 
Deadfall Adventures w fazę finalną, co znajduje odzwierciedlenie w wartości zrealizowanych 
prac.

W II kwartale Emitent osiągnął 290,62 tys. zł zysku operacyjnego oraz zanotował 178,30 tys. 
zł  zysku netto.  Wartym podkreślenia jest  fakt,  że dobry wynik  netto Spółki  wypracowany 
został przy braku przychodów ze sprzedaży produktów własnych.
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Wybrane dane z rachunku zysków i strat Spółki (w zł)
II kw.2013 II kw.2012

Zmiana stanu produktów

Zysk/strata ze sprzedaży

Zysk/strata z działalności operacyjnej

Zysk/strata brutto

Zysk /strata netto

Stan na        
30-06-2013

Stan na         
30-06-2012

Przych.netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 1 106 189,52 470 866,46 1 900 931,54 1 006 276,47

Przychody netto ze sprzedazy produktów 591 370,64 203 745,60 859 042,84 339 119,20

514 818,88 267 120,86 1 041 888,70 667 157,27

292 628,79 -21 267,11 299 035,92 -77 341,21

290 618,63 -21 267,11 297 383,90 -77 340,97

200 695,47 -11 543,43 137 500,98 -86 119,87

178 303,53 -9 945,87 116 796,91 -87 069,87

Wybrane dane bilansowe Spółki (w zł)

Aktywa trwałe

Kapitał własny

Należności długoterminowe 0,00     0,00     0,00     

Należności krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

Amortyzacja

Produkcja w toku

Stan na dzień  
30-06-2013

Stan na dzień   
31-03-2013

Stan na dzień  
30-06-2012

189 937,85     206 885,25     339 115,64     

3 075 223,76     2 899 951,63     2 898 251,91     

1 073 654,06     615 185,37     272 527,88     

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 741 547,57     184 697,12     37 489,61     

1 080 000,00     1 080 000,00     93 255,52     

2 395 135,38     604 430,24     172 158,42     

115 061,67     56 765,07     101 756,20     

3 755 114,92     3 240 296,04     1 834 071,49     
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Na  koniec  II  kwartału  zobowiązania  długoterminowe  Spółki  wynosiły  1080  tys.  zł,  a 
zobowiązania krótkoterminowe – 2 395,14 tys. zł. W porównaniu z końcem I kwartału 2013 r. 
zobowiązania Spółki wzrosły o 1 790,71 tys. zł, co było związane m.in. z emisją obligacji serii 
C o łącznej wartości nominalnej 1 250 tys. zł oraz otrzymaniem zaliczek na poczet sprzedaży 
Deadfall Adventures. Wartość środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych w II kw. 
wzrosła o 556,9 tys. zł, do 741,6 tys. zł, na co złożyły się wpływy z działalności operacyjnej 
oraz wpływy z emisji obligacji serii C. 

4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych 
prognoz

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2013 rok.

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

W II kwartale 2013 r.  The Farm 51 Group kontynuowała działalność w dwóch obszarach 
biznesowych  –  rozwoju  autorskich  projektów  gier  komputerowych  jak  również  realizacji 
zleceń zewnętrznych. 

Najważniejszy z obecnie realizowanych przez The Farm 51 Group projektów, gra Deadfall  
Adventures,  jest  w finalnym etapie  produkcji.  W analizowanym  okresie  prowadzone  były 
m.in.  testy  gry  z  udziałem  zewnętrznych  testerów,  w oparciu  o  które  dokonywano  m.in. 
bilansowania poziomu trudności rozgrywki. 

W  II  kwartale  Spółka,  wspólnie  z  wydawcą  gry, grupą  wydawniczą  Nordic  Games, 
zdecydowała o rozbudowaniu podstawowej wersji Deadfall Adventures o trzeci tryb gry, tzw. 
cooperative.  Zmiana  ta,  nieplanowana  pierwotnie,  wpisująca  się  w  szerszy  trend  w 
segmencie gier FPS, ma zwiększyć potencjał rynkowy Deadfall Adventures i w konsekwencji 
przyczynić się zmaksymalizowania sprzedaży kopii gry. W związku z rozszerzeniem zakresu 
projektu i konieczności wykonania dodatkowych prac nad nim zdecydowano o przesunięciu 
daty premiery gry, w wersjach na platformy PC i Xbox 360, na 27 września br.

W  ramach  drugiego  obszaru  biznesowego,  zakładającego  realizację  projektów  gier  na 
zlecenie,  w  II  kwartale  Emitent  pracował  nad  dodatkami  (DLC)  do  gry  Painkiller  Hell  & 
Damnation, jak również finalizował prace nad wersjami gry przeznaczonymi na konsole PS3 
oraz Xbox 360.  Premiera konsolowych wersji Painkiller Hell & Damnation miała miejsce 28 
czerwca br. 

W czerwcu  2013 r.  przedstawiciele  Spółki  wzięli  udział  w targach gier  wideo  E3  w Los 
Angeles. W ramach tego przedsięwzięcia Spółka, we współpracy z wydawcą, podjęła szereg 
działań promocyjno-marketingowych gry Deadfall Adventures, takich jak otwarty pokaz gry, 
który cieszył  się dużym zainteresowaniem uczestników targów. Zebrane w trakcie targów 
opinie ich uczestników na temat zarówno walorów estetycznych gry jak i samej rozgrywki 
były zdecydowanie pozytywne, co w ocenie Zarządu Spółki stanowi pozytywny prognostyk 
dla rynkowego powodzenia gry. 

W  trakcie  targów  przedstawiciele  Spółki  odbyli  ponadto  szereg  spotkań  z  wiodącymi 
wydawcami  gier  zainteresowanymi  współpracą  przy  kolejnych  projektach  Spółki,  w  tym 
projektu gry Get Even. Plany Spółki zakładają kontynuowanie, w II półroczu 2013 r. rozmów 
ws.  perspektyw realizacji  projektu Get Even z szerokim gronem potencjalnych partnerów, 
mających  doprowadzić  do  wyboru,  w  pierwszej  części  2014  r.,  ostatecznego  modelu 
realizacji projektu. 
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W II kwartale The Farm 51 Group przeprowadziła emisję rocznych obligacji serii C, o łącznej 
wartości  nominalnej  1250  tys.  zł.  Środki  pozyskane  z  emisji  zostały  przeznaczone  na 
sfinansowanie bieżącej działalności Spółki.

W  II  kwartale miały  miejsce zmiany w składzie Rady Nadzorczej  Spółki.  Z zasiadania  w 
Radzie  Nadzorczej  zrezygnowali  Grzegorz  Świerżewski  oraz  Michał  Wist.  Skład  organu 
nadzorującego  Spółki  został  uzupełniony  o  osoby  Błażeja  Dowgielskiego  oraz  Łukasza 
Rosińskiego. 

6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta 
na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

Robert Siejka

Prezes Zarządu
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