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Grupa Kapitałowa CD PROJEKT - Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na euro 

 
PLN EUR 

01.01.2017 - 
30.06.2017 

01.01.2016 - 
30.06.2016* 

01.01.2017 - 
30.06.2017 

01.01.2016 - 
30.06.2016* 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów 
i materiałów 

254 824 318 996 59 995 72 822 

Koszt własny sprzedanych, usług, towarów i materiałów 38 086 74 936 8 967 17 107 

Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 143 247 163 118 33 726 37 237 

Zysk/(strata) brutto 146 271 167 516 34 438 38 241 

Zysk/(strata) z działalności kontynuowanej 118 649 134 682 27 935 30 746 

Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 118 649 134 682 27 935 30 746 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 123 897 140 168 29 170 31 998 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (154 831) 89 682 (36 453) 20 473 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (101 266) 544 (23 842) 124 

Przepływy pieniężne netto razem (132 200) 230 394 (31 125) 52 595 

Liczba akcji w tysiącach sztuk 96 120 95 020 96 120 95 020 

Zysk/(strata) netto na akcję zwykłą  1,23 1,42 0,29 0,32 

Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą 1,20 1,40 0,28 0,32 

Wartość księgowa na akcję  8,29 6,85 1,96 1,55 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję  8,04 6,77 1,90 1,53 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję  1,05 - 0,25 - 

* dane przekształcone   

 PLN EUR 

30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 

Aktywa razem 901 996 874 960 213 414 197 776 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń 
międzyokresowych) 

102 502 94 214 24 252 21 296 

Zobowiązania długoterminowe 6 476 8 275 1 532 1 870 

Zobowiązania krótkoterminowe 99 147 89 747 23 458 20 286 

Kapitał własny 796 373 776 938 188 424 175 619 

Kapitał zakładowy 96 120 96 120 22 742 21 727 

 

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 

 Pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów środków pieniężnych 

przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro 

obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. Kursy te wynosiły odpowiednio: od 1 stycznia 

do 30 czerwca 2017 roku 4,2474 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku 4,3805 EUR/PLN, 

 Pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez 

Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Kursy te wynosiły odpowiednio 4,2265 

EUR/PLN na dzień 30 czerwca 2017 roku i 4,4240 EUR/PLN na dzień 31 grudnia 2016 roku.  
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Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków 

i strat 

 
 

Nota 
01.01.2017 – 
30.06.2017 

01.01.2016 – 
30.06.2016* 

Przychody ze sprzedaży  254 824 318 996 

Przychody ze sprzedaży produktów  199 621 258 867 

Przychody ze sprzedaży usług  61 165 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  55 142 59 964 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów  38 086 74 936 

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług 13 488 32 292 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13 37 598 42 644 

Zysk/(strata) brutto na sprzedaży  216 738 244 060 

Pozostałe przychody operacyjne 14 2 603 834 

Koszty sprzedaży 13 58 470 70 235 

Koszty ogólnego zarządu 13 16 329 10 851 

Pozostałe koszty operacyjne 14 1 295 690 

Zysk/(strata) na działalności operacyjnej  143 247 163 118 

Przychody finansowe 15 5 459 4 808 

Koszty finansowe 15 2 435 410 

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem   146 271 167 516 

Podatek dochodowy 8 27 622 32 834 

Zysk/(strata) netto na działalności kontynuowanej  118 649 134 682 

    
Zysk/(strata) netto  118 649 134 682 

Zysk/(strata) przypisana udziałom niekontrolującym  - - 

Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu  118 649 134 682 

Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w zł)    

Podstawowy za okres obrotowy  1,23 1,42 

Rozwodniony za okres obrotowy  1,20 1,40 

Zysk/(strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł)    

Podstawowy za okres obrotowy  1,23 1,42 

Rozwodniony za okres obrotowy  1,20 1,40 

* dane przekształcone  
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Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie 

z całkowitych dochodów 

 Nota 
01.01.2017 – 
30.06.2017 

01.01.2016 – 
30.06.2016 

Zysk/(strata) netto  118 649 134 682 

Inne całkowite dochody, które zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty 
po spełnieniu określonych warunków 

 (3 271) 425 

Różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych   (3 271) 425 

Inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty  - - 

Suma dochodów całkowitych  115 378 135 107 

Suma dochodów całkowitych przypisana udziałom niekontrolującym  - - 

Suma dochodów całkowitych przypisanych właścicielom CD PROJEKT S.A.   115 378 135 107 

 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie 

z sytuacji finansowej 

 Nota 30.06.2017 31.12.2016* 

AKTYWA TRWAŁE  209 672 170 644 

Rzeczowe aktywa trwałe 2 18 140 14 423 

Aktywa niematerialne 3 47 626 47 112 

Nakłady na prace rozwojowe 3 96 967 62 011 

Wartość firmy 3,4 46 417 46 417 

Pozostałe aktywa finansowe 12 - 194 

Pozostałe należności długoterminowe  522 487 

AKTYWA OBROTOWE  692 324 704 316 

Zapasy 5 555 401 

Należności handlowe 6,12 78 139 71 554 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego  2 483 112 

Pozostałe należności 6,12 14 507 20 268 

Pozostałe aktywa finansowe 12 - 53 

Rozliczenia międzyokresowe 7 13 924 14 724 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 12 85 169 217 369 

Lokaty bankowe powyżej 3 miesięcy  12 497 547 379 835 

AKTYWA RAZEM  901 996 874 960 

* dane przekształcone  
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 Nota 30.06.2017 31.12.2016 

KAPITAŁ WŁASNY  796 373 776 938 

Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej  796 373 776 938 

Kapitał zakładowy 16 96 120 96 120 

Kapitał zapasowy  549 335 403 001 

Pozostałe kapitały  9 777 4 795 

Różnice kursowe z przeliczenia   648 3 918 

Niepodzielony wynik finansowy  21 844 18 590 

Wynik finansowy bieżącego okresu  118 649 250 514 

Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących  - - 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE  6 476 8 275 

Pozostałe zobowiązania finansowe 12 205 76 

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 5 782 7 198 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów  432 944 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 9 57 57 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  99 147 89 747 

Pozostałe zobowiązania finansowe 12 220 63 

Zobowiązania handlowe 12 28 569 27 971 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego  1 497 3 762 

Pozostałe zobowiązania  11,12 12 876 9 762 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów  2 689 2 864 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 9 54 294 

Pozostałe rezerwy 10 53 242 45 031 

PASYWA RAZEM  901 996 874 960 
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Śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 

 
Kapitał 

zakładowy 
Kapitał 

zapasowy 
Pozostałe 
kapitały 

Różnice kursowe 
z przeliczenia 

Niepodzielony 
wynik finansowy 

Wynik finansowy 
bieżącego okresu 

Kapitał własny 
akcjonariuszy 

jednostki 
dominującej 

Kapitał 
akcjonariuszy 

niekontrolujących 

Kapitał własny 
ogółem 

01.01.2017 – 30.06.2017 

Kapitał własny 
na 01.01.2017 

96 120 403 001 4 795 3 918 269 104 - 776 938 - 776 938 

Kapitał własny 
po korektach 

96 120 403 001 4 795 3 918 269 104 - 776 938 - 776 938 

Koszty programu 
motywacyjnego 

- - 4 982 - - - 4 982 - 4 982 

Podział zysku netto/ 
pokrycie straty 

- 146 334 - - (146 334) - - - - 

Wypłata dywidendy - - - - (100 926) - (100 926) - (100 926) 

Suma dochodów 
całkowitych 

- - - (3 270) - 118 649 115 379 - 115 379 

Kapitał własny 
na 30.06.2017 

96 120 549 335 9 777 648 21 844 118 649 796 373 - 796 373 
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Kapitał 

zakładowy 
Kapitał 

zapasowy 
Pozostałe 
kapitały 

Różnice kursowe 
z przeliczenia 

Niepodzielony 
wynik finansowy 

Wynik finansowy 
bieżącego okresu 

Kapitał własny 
akcjonariuszy 

jednostki 
dominującej 

Kapitał 
akcjonariuszy 

niekontrolujących 

Kapitał własny 
ogółem 

01.01.2016 – 30.06.2016* 

Kapitał własny 
na 01.01.2016 

94 950 120 199 3 354 2 514 292 658 - 513 675 - 513 675 

Kapitał własny 
po korektach 

94 950 120 199 3 354 2 514 292 658 - 513 675 - 513 675 

Zarejestrowanie 
podwyższenia kapitału 

210 - (210) - - - - - - 

Koszty programu 
motywacyjnego 

- - 1 161 - - - 1 161 - 1 161 

Wpłaty na poczet emisji 
akcji w ramach 
programu 
motywacyjnego 

- - 903 - - - 903 - 903 

Płatność w formie akcji 
własnych 

- 1 488 (1 488) - - - - - - 

Podział zysku netto/ 
pokrycie straty 

- 274 068 - - (274 068) - - - - 

Suma dochodów 
całkowitych 

- - - 425 - 134 682 135 107 - 135 107 

Kapitał własny 
na 30.06.2016 

95 160 395 755 3 720 2 939 18 590 134 682 650 846 - 650 846 

*dane przekształcone 
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Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie 

z przepływów pieniężnych 

 Nota 
01.01.2017 – 
30.06.2017 

01.01.2016 – 
30.06.2016* 

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA 

Zysk/(strata) netto  118 649 134 682 

Korekty razem: 24 11 252 14 756 

Amortyzacja środków trwałych oraz aktywów niematerialnych  2 350 2 564 

Amortyzacja nakładów na prace rozwojowe  - 31 397 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  (5 041) (3 967) 

Zysk/(strata) z działalności inwestycyjnej  945 23 

Zmiana stanu rezerw  7 971 9 791 

Zmiana stanu zapasów  (154) 136 

Zmiana stanu należności  (825) 15 028 

Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem pożyczek i kredytów  3 799 (36 816) 

Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów  113 (4 980) 

Inne korekty  2 094 1 580 

Gotówka z działalności operacyjnej  129 901 149 438 

Podatek dochodowy od zysku/(straty) przed opodatkowaniem  27 622 32 834 

Podatek dochodowy (zapłacony)/otrzymany  (33 626) (42 104) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  123 897 140 168 

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 

Wpływy  384 935 309 139 

Zbycie aktywów niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  59 179 

Zbycie aktywów finansowych  - 85 

Wygaśnięcie lokat bankowych powyżej 3 miesięcy  379 835 304 908 

Inne wpływy inwestycyjne   5 041 3 967 

Wydatki  539 766 219 457 

Nabycie aktywów niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  8 807 5 431 

Nakłady na prace rozwojowe  33 412 28 826 

Założenie lokat bankowych powyżej 3 miesięcy  497 547 185 200 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (154 831) 89 682 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku 

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej) 

Załączone informacje stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

12 

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA  

Wpływy  - 903 

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

 - 903 

Wydatki  101 266 359 

Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli  100 926 - 

Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  340 359 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  (101 266) 544 

Przepływy pieniężne netto razem  (132 200) 230 394 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych  (132 200) 230 394 

Środki pieniężne na początek okresu  217 369 111 629 

Środki pieniężne na koniec okresu  85 169 342 023 

* dane przekształcone 
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Informacje ogólne 

Nazwa: CD PROJEKT S.A. 

Forma Prawna: Spółka Akcyjna 

Siedziba: ul. Jagiellońska 74, Warszawa 03-301 

Kraj rejestracji: Polska 

Podstawowy przedmiot działalności: 
CD PROJEKT S.A. jest spółką holdingową Grupy Kapitałowej CD PROJEKT działającej w 
segmentach CD PROJEKT RED (produkcja gier) oraz GOG.com (cyfrowa dystrybucja gier) 

Organ prowadzący rejestr: 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 

Numer statystyczny REGON: 492707333 

Czas trwania Grupy jest nieoznaczony.  

Zasady konsolidacji 

Spółki objęte konsolidacją 

 udział w kapitale udział w prawach głosu metoda konsolidacji 

CD PROJEKT S.A. jednostka dominująca - pełna 

GOG Ltd. 100% 100% pełna 

GOG Poland Sp. z o.o.  100% 100% pełna 

CD PROJEKT Inc.  100% 100% pełna 

CD PROJEKT Co. Ltd. 100% 100% nie konsolidowana 

W dniu 26 kwietnia 2017 roku zarejestrowana została w Chińskiej Republice Ludowej spółka zależna od CD PROJEKT S.A., działająca pod firmą 
CD PROJEKT Co. Ltd. z siedzibą w Szanghaju (zmiany w składzie Grupy zostały zaprezentowane w nocie 21). Spółka ta nie została objęta 
konsolidacją ze względu na nieistotność danych. Zgodnie z przyjętą przez Grupę polityką rachunkowości jednostka dominująca może nie 
obejmować konsolidacją pełną spółek zależnych o ile każda z nich nie przekracza następujących wielkości: 

 udział w sumie bilansowej jednostki dominującej nie przekracza 2%, 

 udział w przychodach ze sprzedaży oraz operacji finansowych jednostki dominującej nie przekracza 1%, 

przy czym w ramach ustalania przekroczenia progów nie uwzględnia się transakcji między spółką zależną, a podmiotem dominującym, które 
podlegałyby wyłączeniu w ramach konsolidacji. 

Łącznie dane finansowe spółek zależnych wyłączonych z konsolidacji nie mogą przekraczać: 

 udział w sumie bilansowej jednostki dominującej nie przekracza 5%, 

 udział w przychodach ze sprzedaży oraz operacji finansowych jednostki dominującej nie przekracza 2%, 

przy czym w ramach ustalania przekroczenia progów nie uwzględnia się transakcji między spółką zależną, a podmiotem dominującym, które 
podlegałyby wyłączeniu w ramach konsolidacji. 
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Jednostki zależne 

Jednostki zależne to wszelkie jednostki, w odniesieniu do których Grupa sprawuje kontrolę, przejawiającą się w jednoczesnym: 

 sprawowaniu władzy, polegającym na dysponowaniu aktualnymi prawami dającymi możliwość bieżącego kierowania istotnymi 

działaniami, tj. działaniami, które znacząco wpływają na wyniki finansowe jednostki, 

 podleganiu ekspozycji na zmienne wyniki finansowe lub posiadaniu prawa do zmiennych wyników finansowych, polegającym na 

istnieniu możliwości zmiany wyników finansowych Grupy w zależności od wyników tej jednostki, 

 posiadaniu możliwości wykorzystania sprawowanej władzy do wywierania wpływu na wysokość swoich wyników finansowych, 

polegającym na korzystaniu ze swojej władzy w celu wywierania wpływu na przypisane Grupie wyniki finansowe związane z 

zaangażowaniem w tą jednostkę. 

Jednostki zależne, o ile spełniają kryteria istotności, podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli przez Grupę. Przestaje 
się je konsolidować z dniem ustania kontroli.  

Przychody i koszty, rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy spółkami Grupy dla potrzeb skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego są eliminowane. Niezrealizowane straty również podlegają eliminacji, chyba że transakcja dostarcza dowodów 
na utratę wartości przez przekazany składnik aktywów. Zasady rachunkowości stosowane przez jednostki zależne zostały zmienione, 
tam gdzie było to konieczne, dla zapewnienia zgodności z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę. 

Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem 
Rachunkowości nr 34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa” zatwierdzonym przez UE („MSR 34”).  

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym 
sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 
2016 roku zatwierdzonym do publikacji w dniu 30 marca 2017 roku. 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 

Zastosowana w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym polityka księgowa, dokonane przez Zarząd 
istotne osądy w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości i główne źródła szacowania niepewności są we wszystkich istotnych 
aspektach zgodne z polityką przyjętą do sporządzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CD 
PROJEKT za 2016 rok, za wyjątkiem zmian prezentacyjnych opisanych w rozdziale „Założenie porównywalności sprawozdań finansowych 
i zmiany polityk rachunkowości”. 

Założenie kontynuowania działalności 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
Grupę i Spółkę dominującą w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. 

Zarząd Spółki dominującej nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia 
dla możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po zakończeniu okresu sprawozdawczego na skutek zamierzonego lub 
przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. 

Do dnia sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku Zarząd Spółki 
dominującej nie powziął informacji o zdarzeniach, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego. 
Jednocześnie w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie występują istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 
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Zgodność z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem 
Rachunkowości nr 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej, zaakceptowanymi przez Radę 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a także 
zgodnie z interpretacjami wydanymi przez RMSR zatwierdzonymi przez Unię Europejską na mocy Rozporządzenia w sprawie MSSF (Komisja 
Europejska 1606/2002), zwanymi dalej „MSSF UE”, w kształcie obowiązującym na dzień 30 czerwca 2017 roku. 

MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz 
Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), zatwierdzone do stosowania w UE. 

W zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 
września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi 
oraz zgodnie z wymogami określonymi przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (jedn. tekst - Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.). 

Grupa zamierza zastosować opublikowane, lecz nie obowiązujące do dnia publikacji niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego zmiany MSSF, zgodnie z datą ich wejścia w życie. Informacje dotyczące standardów i interpretacji stosowanych 
po raz pierwszy, wcześniejszego zastosowania standardów, standardów jakie weszły w życie w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku oraz 
oszacowanie wpływu zmian w MSSF na przyszłe skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy, zostały przedstawione w części trzeciej 
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2016. 

Standardy i interpretacje przyjęte przez RMSR, które nie zostały jeszcze 

zatwierdzone przez UE do stosowania 

Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowała następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które 
nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE: 

 MSSF 14 Odroczone salda z regulowanej działalności – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 

w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku, 

 MSSF 16 Leasing – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019 roku, 

 Zmiany do MSSF 2 Płatności oparte na akcjach: klasyfikacja i wycena transakcji opartych na akcjach - obowiązujące w odniesieniu do 

okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku, 

 Zmiany do MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe wynikające z wprowadzenia MSSF 9 Instrumenty finansowe – obowiązujące w odniesieniu 

do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku, 

 Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe i MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych 

przedsięwzięciach: Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym 

przedsięwzięciem – odroczenie stosowania na czas nieokreślony, 

 Wyjaśnienie do MSSF 15 Przychody z umów z klientami - obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających 

się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku, 

 Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy: Rozpoznanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na niezrealizowane straty - 

obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku, 

 Zmiany do MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych: Inicjatywa dotycząca ujawniania informacji - obowiązujące w odniesieniu do 

okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku, 

 Poprawki do MSSF (2014-2016) zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF - obowiązujące 

w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku oraz 1 stycznia 2018 roku, 

 Zmiany do KIMSF 22 Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczek - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych 

rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku, 

 Zmiany do KIMSF 23 Niepewność w zakresie sposobów ujmowania podatku dochodowego - obowiązujące w odniesieniu do okresów 

sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019 roku,  

 Zmiany do MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne: Reklasyfikacja nieruchomości inwestycyjnych - obowiązujące w odniesieniu do 

okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku. 
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Spółka jest w trakcie analizy szacunków, jak istotny wpływ na sprawozdanie finansowe Spółki będą miały wymienione wyżej standardy 
i zmiany do standardów.  

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji 

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji 

Walutą funkcjonalną Grupy i Spółki dominującej i walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski (PLN). Wszystkie 
dane, o ile nie podano inaczej, zaprezentowano w tysiącach złotych (tys. zł).  

Transakcje i salda 

Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu transakcji. Zyski i straty 
kursowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się 
w Rachunku zysków i strat, o ile nie odracza się ich w Kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów 
pieniężnych i zabezpieczenie udziałów w aktywach netto. 
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Założenie porównywalności sprawozdań finansowych 

i zmiany polityk rachunkowości 

Zmiana polityki rachunkowości 

Zastosowana w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym polityka księgowa, dokonane przez Zarząd 
istotne osądy w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości i główne źródła szacowania niepewności są we wszystkich istotnych 
aspektach zgodne z polityką przyjętą do sporządzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
CD PROJEKT za 2016 rok, za wyjątkiem poniżej opisanych zmian prezentacyjnych. Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe powinno być czytane łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2016. 

Zmiany prezentacyjne 

W niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku 
wprowadzono zmiany w prezentacji wybranych danych finansowych. W celu zapewnienia porównywalności danych finansowych w okresie 
sprawozdawczym dokonano zmiany prezentacji danych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku. Dane prezentowane są 
po następujących korektach: 

 W skonsolidowanym rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku zmieniono prezentację kosztów amortyzacji 

oraz podróży służbowych. W wyniku powyższej korekty zmianie uległy następujące pozycje: 

- Koszty sprzedaży – zwiększenie o kwotę 997 tys. zł 

- Koszty ogólnego zarządu – zmniejszenie o kwotę 997 tys. zł. 

Zmiana nie wpłynęła na wartość Wyniku finansowego oraz Kapitału własnego. 

 W skonsolidowanym rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku zmieniono prezentację kosztów obsługi 

biurowo - administracyjnej. W wyniku powyższej korekty zmianie uległy następujące pozycje: 

- Koszty sprzedaży – zmniejszenie o kwotę 1 060 tys. zł 

- Koszty ogólnego zarządu – zwiększenie o kwotę 1 417 tys. zł 

- Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług – zmniejszenie o kwotę 357 tys. zł 

Zmiana nie wpłynęła na wartość Wyniku finansowego oraz Kapitału własnego. 

 W skonsolidowanym rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku zmieniono prezentację przychodów ze 

sprzedaży produktów Grupy dystrybuowanych przez Spółkę GOG Ltd. W wyniku powyższej korekty zmianie uległy następujące pozycje: 

- Przychody ze sprzedaży produktów – zwiększenie o kwotę 19 663 tys. zł 

- Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów – zmniejszenie o kwotę 19 663 tys. zł 

Zmiana nie wpłynęła na wartość Wyniku finansowego oraz Kapitału własnego. 

 W skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku zmieniono nazwę pozycji „Pozostałe aktywa 

pieniężne” na „Lokaty bankowe powyżej 3 miesięcy”. 

 W skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu z 

przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku dokonano korekty błędu prezentacyjnego lokat bankowych 

krótkoterminowych o terminie zapadalności dłuższym niż 3 miesiące. W wyniku powyższej korekty zmianie uległy następujące pozycje: 

 Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku 

- Lokaty bankowe powyżej 3 miesięcy – zwiększenie o kwotę 339 835 tys. zł 

- Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych – zmniejszenie o kwotę 339 835 tys. zł 

 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku 

- Założenie lokat bankowych powyżej 3 miesięcy – zwiększenie o kwotę 185 200 tys. zł 

- Wygaśnięcie lokat bankowych powyżej 3 miesięcy– zwiększenie o kwotę 304 908 tys. zł 

- Środki pieniężne na początek okresu – zmniejszenie o kwotę 282 008 tys. zł 

- Środki pieniężne na koniec okresu – zmniejszenie o kwotę 162 300 tys. zł 
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Zmiana nie wpłynęła na wartość Wyniku finansowego oraz Kapitału własnego. 

 W sprawozdaniu ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku zmieniono prezentację 

wpłat na poczet emisji akcji w ramach programu motywacyjnego. W wyniku powyższej korekty zmianie uległy następujące pozycje: 

- Koszty programu motywacyjnego – zmniejszenie o kwotę 903 tys. zł 

- Wpłaty na poczet emisji akcji w ramach programu motywacyjnego – zwiększenie o kwotę 903 tys. zł. 

 W skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku dokonano zmiany 

prezentacyjnej kosztów tworzenia gier poniesionych przed rozpoczęciem sprzedaży. W wyniku powyższej korekty zmianie uległy 

następujące pozycje: 

- Amortyzacja środków trwałych oraz aktywów niematerialnych – zmniejszenie o kwotę 158 tys. zł 

- Nakłady na prace rozwojowe – zmniejszenie o kwotę 74 tys. zł 

- Inne korekty – zwiększenie o kwotę 84 tys. zł. 

 W skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku zmieniono prezentację 

zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych. W wyniku powyższej korekty zmianie uległy 

następujące pozycje: 

- Nabycie aktywów niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych – zmniejszenie o kwotę 1 592 tys. zł 

- Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów – zmniejszenie o kwotę 1 592 tys. zł. 

 W skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku zmieniono prezentację 

przychodów ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. W wyniku powyższej korekty zmianie uległy następujące pozycje: 

- Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej – zmniejszenie o kwotę 126 tys. zł 

- Zbycie aktywów niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych – zwiększenie o kwotę 126 tys. zł. 

 W skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku zmieniono prezentację 

odsetek. W wyniku powyższej korekty zmianie uległy następujące pozycje: 

- Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) – zwiększenie o kwotę 7 tys. zł 

- Inne wpływy inwestycyjne – zmniejszenie o kwotę 11 tys. zł 

- Wydatki finansowe - odsetki – zmniejszenie o kwotę 4 tys. zł. 

Informacje dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności 

Szczegółowy opis dotyczący sezonowości i cykliczności działalności został zaprezentowany w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy 
Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku. 

Badanie przez biegłego rewidenta 

Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz dane finansowe prezentowane 
w rachunku zysków i strat, sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, a także zestawieniu zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 
2017 roku do 30 czerwca 2017 roku jak i od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. 
Dane za wskazane okresy podlegały przeglądowi biegłego rewidenta. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku 
podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. 
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Segmenty operacyjne 

Prezentacja sprawozdań z uwzględnieniem segmentów działalności 

Zakres informacji finansowych w sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności w Grupie określony jest w oparciu o wymogi MSSF 8. 
Wynik dla danego segmentu jest ustalany na poziomie zysku netto. 

Opis różnic w zakresie podstawy wyodrębnienia segmentów lub wyceny zysku lub straty segmentu 

w porównaniu z ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 

W stosunku do sprawozdania za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku i sprawozdań za okresy wcześniejsze Grupa dokonała w niniejszym 
sprawozdaniu zmiany polegającej na zaprzestaniu prezentowania wydzielonego segmentu Inne, który włączony został do segmentu 
CD PROJEKT RED. Segment Inne odpowiadał działalności departamentu Invest funkcjonującego wraz z segmentem CD PROJEKT RED 
w strukturach CD PROJEKT S.A. i świadczącego usługi na rzecz pozostałych segmentów Grupy w zakresie nadzoru właścicielskiego 
i finansowego, księgowości, kadr i płac, działu prawnego i podatkowego oraz relacji inwestorskich. Obecnie, mając na względzie zmniejszenie 
ilości segmentów biznesowych Grupy (wraz ze sprzedażą udziałów w cdp.pl sp. z o.o.) oraz dynamiczny rozwój segmentu CD PROJEKT RED, 
Zarząd uznał, iż odrębne prezentowanie segmentu Inne obecnie odpowiedzialnego głównie za procesy związane z działalnością realizowaną 
w ramach segmentu CD PROJEKT RED nie wnosi istotnej wartości dodanej dla użytkowników sprawozdań. Wprowadzona zmiana nie wpływa 
na poziom wyniku połączonych segmentów za wyjątkiem zmian wynikających z uwzględnienia wyłączeń konsolidacyjnych. 
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Informacje o poszczególnych segmentach operacyjnych  

 

 
Działalność kontynuowana Wyłączenia konsolidacyjne (w tym 

korekty z połączenia) 
Ogółem działalność 

kontynuowana CD PROJEKT RED GOG.com 

01.01.2017 – 30.06.2017 

Przychody ze sprzedaży 184 835 96 164 (26 175) 254 824 

do zewnętrznych klientów 158 669 96 155 - 254 824 

między segmentami 26 166 9 (26 175) - 

Zysk/(strata) netto segmentu 106 081 12 568 - 118 649 

 
 
 
 

 
 
 
 

Działalność kontynuowana Wyłączenia konsolidacyjne (w tym 
korekty z połączenia) 

Ogółem działalność 
kontynuowana CD PROJEKT RED GOG.com 

01.01.2016 – 30.06.2016*     

Przychody ze sprzedaży 266 496 69 259 (16 759) 318 996 

do zewnętrznych klientów 249 737 69 259 - 318 996 

między segmentami 16 759 - (16 759) - 

Zysk/(strata) netto segmentu 129 379 5 303 - 134 682 

* Zmiany wartości poszczególnych pozycji w stosunku do danych opublikowanych w dniu 25 sierpnia 2016 roku w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 1 stycznia do 

30 czerwca 2016 roku, są konsekwencją zmian prezentacyjnych opisanych w rozdziale „Założenie porównywalności sprawozdań finansowych i zmiany polityk rachunkowości” oraz połączenia segmentu CD PROJEKT RED 

z segmentem Inne. 
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat z podziałem na segmenty za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku 

 
CD PROJEKT RED GOG.com 

Wyłączenia konsolidacyjne 
(w tym korekty z połączenia) 

Ogółem 

Przychody ze sprzedaży 184 835 96 164 (26 175) 254 824 

Przychody ze sprzedaży produktów 179 671 9 719 10 231 199 621 

Przychody ze sprzedaży usług  2 253 - (2 192) 61 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  2 911 86 445 (34 214) 55 142 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 831 59 071 (24 816) 38 086 

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług  1 103 218 (833) 488 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 728 58 853 (23 983) 37 598 

Zysk/(strata) brutto na sprzedaży  181 004 37 093 (1 359) 216 738 

Pozostałe przychody operacyjne 2 731 219 (347) 2 603 

Koszty sprzedaży 39 704 20 052 (1 286) 58 470 

Koszty ogólnego zarządu 13 526 2 876 (73) 16 329 

Pozostałe koszty operacyjne 1 458 184 (347) 1 295 

Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 129 047 14 200 - 143 247 

Przychody finansowe 5 425 215 (181) 5 459 

Koszty finansowe 2 604 12 (181) 2 435 

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 131 868 14 403 - 146 271 

Podatek dochodowy  25 787 1 835 - 27 622 

Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 106 081 12 568 - 118 649 

Zysk/(strata) netto 106 081 12 568 - 118 649 

Zysk/(strata) przypisana udziałom niekontrolującym - - - - 

Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 106 081 12 568 - 118 649 
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat z podziałem na segmenty za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 roku* 

 
CD PROJEKT RED GOG.com 

Wyłączenia konsolidacyjne 
(w tym korekty z połączenia) 

Ogółem 

Przychody ze sprzedaży 266 496 69 259 (16 759) 318 996 

Przychody ze sprzedaży produktów 253 985 18 4 864 258 867 

Przychody ze sprzedaży usług  2 123 - (1 958) 165 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  10 388 69 241 (19 665) 59 964 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 42 970 47 891 (15 925) 74 936 

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług  33 076 342 (1 126) 32 292 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9 894 47 549 (14 799) 42 644 

Zysk/(strata) brutto na sprzedaży  223 526 21 368 (834) 244 060 

Pozostałe przychody operacyjne 822 352 (340) 834 

Koszty sprzedaży 58 060 13 186 (1 011) 70 235 

Koszty ogólnego zarządu 8 715 1 959 177 10 851 

Pozostałe koszty operacyjne 746 284 (340) 690 

Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 156 827 6 291 - 163 118 

Przychody finansowe 4 819 5 (16) 4 808 

Koszty finansowe 213 213 (16) 410 

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 161 433 6 083 - 167 516 

Podatek dochodowy  32 054 780 - 32 834 

Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 129 379 5 303 - 134 682 

Zysk/(strata) netto 129 379 5 303 - 134 682 

Zysk/(strata) przypisana udziałom niekontrolującym - - - - 

Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 129 379 5 303 - 134 682 

* Zmiany wartości poszczególnych pozycji w stosunku do danych opublikowanych w dniu 25 sierpnia 2016 roku w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 1 stycznia do 

30 czerwca 2016 roku, są konsekwencją zmian prezentacyjnych opisanych w rozdziale „Założenie porównywalności sprawozdań finansowych i zmiany polityk rachunkowości” oraz połączenia segmentu CD PROJEKT RED 

z segmentem Inne. 
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej z podziałem na segmenty na dzień 30.06.2017 roku 

 CD PROJEKT RED GOG.com 
Wyłączenia konsolidacyjne 

(w tym korekty z połączenia) 
Ogółem 

AKTYWA TRWAŁE 213 948 9 942 (14 218) 209 672 

Rzeczowe aktywa trwałe 15 132 3 008 - 18 140 

Aktywa niematerialne 45 391 2 235 - 47 626 

Nakłady na prace rozwojowe 92 300 4 667 - 96 967 

Wartość firmy 46 417 - - 46 417 

Inwestycje w jednostkach podporządkowanych 14 218 - (14 218) - 

Pozostałe należności długoterminowe 490 32 - 522 

AKTYWA OBROTOWE 639 952 71 095 (18 723) 692 324 

Zapasy  555 - - 555 

Należności handlowe 83 290 3 477 (8 628) 78 139 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 2 374 109 - 2 483 

Pozostałe należności  19 043 5 559 (10 095) 14 507 

Rozliczenia międzyokresowe 1 657 12 267 - 13 924 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 35 486 49 683 - 85 169 

Lokaty bankowe powyżej 3 miesięcy 497 547 - - 497 547 

AKTYWA RAZEM 853 900 81 037 (32 941) 901 996 
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 CD PROJEKT RED GOG.com 
Wyłączenia konsolidacyjne 

(w tym korekty z połączenia) 
Ogółem 

KAPITAŁ WŁASNY 774 400 36 191 (14 218) 796 373 

Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej 774 400 36 191 (14 218) 796 373 

Kapitał zakładowy 96 120 136 (136) 96 120 

Kapitał zapasowy  550 780 3 227 (4 672) 549 335 

Pozostałe kapitały  9 776 530 (529) 9 777 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (34) 212 470 648 

Niepodzielony wynik finansowy  11 677 19 518 (9 351) 21 844 

Wynik finansowy bieżącego okresu 106 081 12 568 - 118 649 

Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących - - - - 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 6 319 157 - 6 476 

Pozostałe zobowiązania finansowe 205 - - 205 

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 633 149 - 5 782 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 427 5 - 432 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 54 3 - 57 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 73 181 44 689 (18 723) 99 147 

Pozostałe zobowiązania finansowe 220 - - 220 

Zobowiązania handlowe 8 532 28 665 (8 628) 28 569 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 18 1 479 - 1 497 

Pozostałe zobowiązania  12 418 10 553  (10 095) 12 876 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 789 1 900 - 2 689 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 52 2 - 54 

Pozostałe rezerwy 51 152 2 090 - 53 242 

PASYWA RAZEM 853 900 81 037 (32 941) 901 996 
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej z podziałem na segmenty na dzień 31.12.2016 roku* 

 CD PROJEKT RED GOG.com 
Wyłączenia konsolidacyjne 

(w tym korekty z połączenia) 
Ogółem 

AKTYWA TRWAŁE 176 047 8 483 (13 886) 170 644 

Rzeczowe aktywa trwałe 11 551 2 872 - 14 423 

Aktywa niematerialne 43 660 3 452 - 47 112 

Nakłady na prace rozwojowe 60 050 1 961 - 62 011 

Wartość firmy 46 417 - - 46 417 

Inwestycje w jednostkach podporządkowanych 13 688 - (13 688) - 

Pozostałe aktywa finansowe 194 - - 194 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  - 198 (198) - 

Pozostałe należności długoterminowe 487 - - 487 

AKTYWA OBROTOWE 658 721 56 558 (10 963) 704 316 

Zapasy  401 - - 401 

Należności handlowe 73 654 3 904 (6 004) 71 554 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - 112 - 112 

Pozostałe należności  22 769 2 532 (5 033) 20 268 

Pozostałe aktywa finansowe 53 - - 53 

Rozliczenia międzyokresowe 1 012 13 712 - 14 724 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 180 997 36 298 74 217 369 

Lokaty bankowe powyżej 3 miesięcy 379 835 - - 379 835 

AKTYWA RAZEM 834 768 65 041 (24 849) 874 960 
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 CD PROJEKT RED GOG.com 
Wyłączenia konsolidacyjne 

(w tym korekty z połączenia) 
Ogółem 

KAPITAŁ WŁASNY 764 350 26 276 (13 688) 776 938 

Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej 764 350 26 276 (13 688) 776 938 

Kapitał zakładowy 96 120 136 (136) 96 120 

Kapitał zapasowy  402 004 5 669 (4 672) 403 001 

Pozostałe kapitały  4 271 524 - 4 795 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 54 3 394 470 3 918 

Niepodzielony wynik finansowy  12 325 11 742 (5 477) 18 590 

Wynik finansowy bieżącego okresu 249 576 4 811 (3 873) 250 514 

Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących - - - - 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 8 464 9 (198) 8 275 

Pozostałe zobowiązania finansowe 76 - - 76 

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 396 - (198) 7 198 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 937 7 - 944 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 55 2 - 57 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 61 954 38 756 (10 963) 89 747 

Pozostałe zobowiązania finansowe 63 - - 63 

Zobowiązania handlowe 5 705 28 196 (5 930) 27 971 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 3 678 84 - 3 762 

Pozostałe zobowiązania  8 240 6 555 (5 033) 9 762 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 587 2 277 - 2 864 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 182 112 - 294 

Pozostałe rezerwy 43 499 1 532 - 45 031 

PASYWA RAZEM 834 768 65 041 (24 849) 874 960 

* Zmiany wartości poszczególnych pozycji w stosunku do danych opublikowanych w dniu 30 marca 2017 roku w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 1 stycznia do 

31 grudnia 2016 roku, są konsekwencją zmian prezentacyjnych opisanych w rozdziale „Założenie porównywalności sprawozdań finansowych i zmiany polityk rachunkowości” oraz połączenia segmentu CD PROJEKT RED 

z segmentem Inne. 
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Nota 1. Opis pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy 

netto oraz przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich 

rodzaj, wielkość i wywierany wpływ  

Istotne zdarzenia 

Największy wpływ na wyniki, aktywa, pasywa, kapitał oraz przepływy środków pieniężnych Grupy w okresie sprawozdawczym pierwszego 
półrocza 2017 roku miała kontynuowana sprzedaż gry Wiedźmin 3: Dziki Gon wraz z dodatkami (Serca z Kamienia oraz Krew i Wino), a także 
prace nad kolejnymi produktami CD PROJEKT RED (Cyberpunk 2077 oraz GWINT: Wiedźmińska Gra Karciana). Istotnym wydarzeniem okresu 
było przejście gry GWINT: Wiedźmińska Gra Karciana do etapu otwartej bety czemu towarzyszył wzrost przychodów ze sprzedaży 
generowanych w ramach projektu.  

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zdarzenia wpływające na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy 
środków pieniężnych, które byłyby nietypowe dla działalności Grupy ze względu na ich rodzaj, wielkość i wywierany wpływ. 

Nota 2. Rzeczowe aktywa trwałe 

Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) za okres 01.01.2017 - 30.06.2017 roku 
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Wartość bilansowa brutto na 01.01.2017 6 559 16 062 1 537 1 134 1 860 27 152 

Zwiększenia, z tytułu: 3 876 2 448 625 179 2 553 9 681 

nabycia 1 091 2 232 - 170  2 553 6 046 

zawartych umów leasingu - - 625 - - 625 

przesunięcia ze środków trwałych 
w budowie 

2 785 135 - - - 2 920 

przekwalifikowania - 68 - 9 - 77 

inne - 13 - - - 13 

Zmniejszenia, z tytułu: 2 113 126 105 2 920 3 266 

zbycia 2 - 126 - - 128 

przesunięcia ze środków trwałych 
w budowie 

- - - - 2 920 2 920 

przekwalifikowania - 63 - 14 - 77 

inne - 50 - 91 - 141 

Wartość bilansowa brutto na 30.06.2017 10 433 18 397 2 036 1 208 1 493 33 567 

Umorzenie na 01.01.2017 2 153 9 285 771 520 - 12 729 

Zwiększenia, z tytułu: 452 2 036 183 259 - 2 930 

amortyzacji 452 1 978 183 250 - 2 863 

przekwalifikowania - 58 - 9 - 67 

Zmniejszenia, z tytułu: - 80 115 37 - 232 

sprzedaży - - 115 - - 115 

przekwalifikowania - 58 - 9 - 67 

inne - 22 - 28 - 50 

Umorzenie na 30.06.2017 2 605 11 241 839 742 - 15 427 

Odpisy aktualizujące na 01.01.2017 - - - - - - 

Odpisy aktualizujące na 30.06.2017 - - - - - - 

Wartość bilansowa netto na 30.06.2017 7 828 7 156 1 197 466 1 493 18 140 
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Kwoty zobowiązań umownych do nabycia w przyszłości rzeczowych aktywów trwałych 

 30.06.2017 31.12.2016 

Leasing samochodów osobowych 833 284 

Razem 833 284 

Nota 3. Aktywa niematerialne oraz nakłady na prace rozwojowe 

Zmiany aktywów niematerialnych za okres 01.01.2017 - 30.06.2017 roku 
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Wartość bilansowa brutto 
na 01.01.2017 

62 011 162 155 32 199 1 496 6 624 22 185 46 417 51 1 333 139 

Zwiększenia, z tytułu: 35 699 - - 59 - 2 616 - - - 38 374 

nabycia - - - 59 - 2 616 - - - 2 675 

wytworzenia we własnym 
zakresie 

35 699 - - - - - - - - 35 699 

Zmniejszenia, z tytułu: 743 - - 71 - 691 - 6 - 1 511 

likwidacji 743 - - - - - - - - 743 

inne - - - 71 - 691 - 6 - 768 

Wartość bilansowa brutto 
na 30.06.2017 

96 967 162 155 32 199 1 484 6 624 24 110 46 417 45 1 370 002 

Umorzenie na 01.01.2017 - 162 155 - 500 33 14 910 - - 1 177 599 

Zwiększenia, z tytułu: - - - 111 - 1 702 - - - 1 813 

amortyzacji - - - 111 - 1 702 - - - 1 813 

Zmniejszenia, z tytułu: - - - 4 - 416 - - - 420 

inne - - - 4 - 416 - - - 420 

Umorzenie na 30.06.2017 - 162 155 - 607 33 16 196 - - 1 178 992 

Odpisy aktualizujące 
na 01.01.2017 

- - - - - - - - - - 

Odpisy aktualizujące 
na 30.06.2017 

- - - - - - - - - - 

Wartość bilansowa netto 
na 30.06.2017 

96 967 - 32 199 877 6 591 7 914 46 417 45 - 191 010 

Kwoty zobowiązań umownych do nabycia w przyszłości aktywów niematerialnych 

Nie dotyczy. 

Nota 4. Wartość firmy 

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły zmiany w zakresie wartości firmy. 
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Nota 5. Zapasy 

Zmiana wartości zapasów 

 30.06.2017 31.12.2016 

Pozostałe materiały 28 28 

Towary 527 373 

Zapasy brutto 555 401 

Odpis aktualizujący wartość zapasów - - 

Zapasy netto 555 401 

Zmiany stanu odpisów aktualizujących zapasy 

Nie wystąpiły. 

Nota 6. Należności handlowe i pozostałe 

Zmiana wartości należności 

 30.06.2017 31.12.2016 

Należności handlowe i pozostałe 92 646 91 822 

od jednostek powiązanych  - 10 

od pozostałych jednostek 92 646 91 812 

Odpisy aktualizujące 3 642 4 211 

Należności handlowe i pozostałe brutto 96 288 96 033 

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartości należności 

 
Należności 
handlowe 

Pozostałe 
należności 

JEDNOSTKI POZOSTAŁE 

Stan odpisów aktualizujących na 01.01.2017 3 479 732 

Zwiększenia, w tym: - - 

dokonanie odpisów na należności przeterminowane i sporne - - 

Zmniejszenia, w tym: 569 - 

rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spłatą należności 482 - 

rozwiązanie odpisów aktualizujących (spisanie) 87 - 

Stan odpisów aktualizujących na 30.06.2017  2 910 732 

Bieżące i przeterminowane należności handlowe na 30.06.2017 roku 

 Razem 
Nie 

przeterminowane 

Przeterminowane w dniach 

< 61 61 – 90 91 – 180 181 – 360 >360 

JEDNOSTKI POZOSTAŁE 

należności brutto 81 049 77 760 378 - 1 2 489 421 

odpisy aktualizujące 2 910 - - - - 2 489 421 

Należności netto 78 139 77 760 378 - 1 - - 
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Pozostałe należności na 30.06.2017 roku 

 30.06.2017 31.12.2016 

Pozostałe należności, w tym: 14 507 20 268 

z tytułu podatków, z wyjątkiem podatku dochodowego od osób prawnych 10 611 17 229 

zaliczki na dostawy  2 794 1 838 

z tytułu kaucji  79 83 

z tytułu rozliczeń pracowniczych  81 38 

należność z tytułu sprzedaży udziałów 569 1 031 

inne  373 49 

Odpisy aktualizujące 732 732 

Pozostałe należności brutto 15 239 21 000 

Nota 7. Rozliczenia międzyokresowe 

 30.06.2017 31.12.2016* 

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe  156 78 

Ubezpieczenia samochodów służbowych 27 20 

Minimalne gwarancje, zaliczki i przedpłaty GOG 11 441 13 207 

Dostęp do portalu prawniczego on-line  42 23 

Oprogramowanie, licencje  634 866 

Podróże służbowe (bilety, hotele, ubezpieczenia) 183 25 

Udział w targach 504 - 

Koszty zasobów ochrony informatycznej 251 - 

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 686 505 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów  13 924 14 724 

* dane przekształcone 

Nota 8. Odroczony podatek dochodowy 

Ujemne różnice przejściowe będące podstawą do tworzenia aktywa z tytułu podatku odroczonego 

 31.12.2016* zwiększenia zmniejszenia 30.06.2017 

Rezerwa na pozostałe świadczenia pracownicze 243 25 147 121 

Rezerwa na koszty wynagrodzeń uzależnionych od 
wyniku 

43 906 22 415 13 958 52 363 

Spisane aktywa trwałe - 743 - 743 

Ujemne różnice kursowe 1 027 1 300 1 293 1 034 

Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne płatne 
w następnych okresach 

113 1 111 3 

Różnica między bilansową i podatkową wartością 
netto środków trwałych i aktywów niematerialnych 

157 332 308 181 

Pozostałe rezerwy 499 32 368 163 

Suma ujemnych różnic przejściowych 45 945 24 848 16 185 54 608 

Stawka podatkowa krajowa 19% 19% 19% 19% 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 8 730 4 721 3 075 10 376 

* dane przekształcone 
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Dodatnie różnice przejściowe będące podstawą do tworzenia rezerwy z tytułu podatku odroczonego  

 31.12.2016 zwiększenia zmniejszenia 30.06.2017 

Różnica między bilansową i podatkową wartością 
netto środków trwałych i aktywów niematerialnych 

15 761 2 652 - 18 413 

Przeszacowanie kontraktów walutowych 
(zabezpieczenia przepływów pieniężnych) 
do wartości godziwej 

53 - 53 - 

Przychody bieżącego okresu zafakturowane 
w okresie następnym/naliczone przychody 

66 698 100 610 101 142 66 166 

Dodatnie różnice kursowe 1 004 163 1 115 52 

Wycena udziałów w pozostałych jednostkach 169 - 169 - 

Pozostałe tytuły 146 270 6 410 

Suma dodatnich różnic przejściowych 83 831 103 695 102 485 85 041 

Stawka podatkowa krajowa 19% 19% 19% 19% 

Rezerwy z tytułu podatku odroczonego 15 928 19 702 19 472 16 158 

Aktywa/Rezerwy netto z tytułu podatku odroczonego 

 30.06.2017 31.12.2016 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  10 376 8 730 

Rezerwy z tytułu podatku odroczonego  16 158 15 928 

Podatek odroczony netto (rezerwa) (5 782) (7 198) 

Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat 

 
01.01.2017 - 
30.06.2017 

01.01.2016 - 
30.06.2016 

Bieżący podatek dochodowy  29 038 31 570 

Zmiana stanu podatku odroczonego  (1 416) 1 264 

Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat 27 622 32 834 

Nota 9. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 

 30.06.2017 31.12.2016 

Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe  58 58 

Rezerwy na pozostałe świadczenia pracownicze  53 293 

Razem, w tym:  111 351 

długoterminowe  57 57 

krótkoterminowe  54 294 

Zmiana stanu rezerw 

 

Rezerwy 
na odprawy 
emerytalne 
i rentowe 

Rezerwy 
na pozostałe 
świadczenia 
pracownicze 

Razem 

Stan na 01.01.2017 58 293 351 

Koszty wypłaconych świadczeń  - 216 216 

Rozwiązanie rezerwy  - 24 24 

Stan na 30.06.2017, w tym: 58 53 111 

długoterminowe 57 - 57 

krótkoterminowe 1 53 54 
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Nota 10. Pozostałe rezerwy 

 30.06.2017 31.12.2016 

Rezerwy na naprawy gwarancyjne oraz zwroty  51 21 

Rezerwa na zobowiązania, w tym:  53 191 45 010 

rezerwa na koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych 61 68 

rezerwa na koszty usług obcych  673 644 

rezerwa na koszty wynagrodzeń uzależnionych od wyników 52 363 43 906 

rezerwa na opłaty licencyjne  - 81 

rezerwa dotycząca licencji i środków trwałych 34 72 

rezerwa na pozostałe koszty 60 239 

Razem, w tym:  53 242 45 031 

długoterminowe  - - 

krótkoterminowe  53 242 45 031 

Zmiana stanu pozostałych rezerw 

 

Rezerwy 
na naprawy 
gwarancyjne 
oraz zwroty 

Rezerwa 
na koszty 

wynagrodzeń 
zależnych 

od wyników 

Inne rezerwy Ogółem 

Stan na 01.01.2017 21 43 906 1 104 45 031 

Utworzone rezerwy w ciągu roku obrotowego 52 22 415 1 643 24 110 

Wykorzystane rezerwy 18 12 730 1 851 14 599 

Rozwiązane rezerwy  - 1 228 - 1 228 

Korekta z tytułu różnic kursowych (4) - (68) (72) 

Stan na 30.06.2017, w tym: 51 52 363 828 53 242 

długoterminowe - - - - 

krótkoterminowe 51 52 363 828 53 242 

Nota 11. Pozostałe zobowiązania 

 30.06.2017 31.12.2016 

Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych, z 
wyjątkiem podatku dochodowego od osób prawnych  

8 534 4 508 

Podatek VAT  4 906 3 487 

Podatek zryczałtowany u źródła  15 12 

Podatek dochodowy od osób fizycznych  1 490 659 

Składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS)  1 626 327 

PFRON  21 19 

Rozrachunki z tytułu PIT-8A  32 4 

Pozostałe 444 - 

Pozostałe zobowiązania  4 342 5 254 

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń - 1 204 

Pozostałe rozrachunki z pracownikami  37 25 

Pozostałe rozrachunki z członkami zarządu spółek Grupy Kapitałowej  5 10 

Inne zobowiązania ZFŚS  86 (34) 

Zaliczki otrzymane od odbiorców zagranicznych 4 214 4 049 

Razem pozostałe zobowiązania  12 876 9 762 
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Nota 12. Informacja o instrumentach finansowych 

Wartości godziwe poszczególnych klas instrumentów finansowych 

Zarząd Grupy dokonał analizy poszczególnych klas instrumentów finansowych, na podstawie której stwierdzono, że wartość bilansowa instrumentów nie odbiega od ich wartości godziwej zarówno na dzień 30 czerwca 
2017 roku jak i 31 grudnia 2016 roku. 

Zmiana stanu instrumentów finansowych 

 

01.01.2017 – 30.06.2017 

Aktywa finansowe 
wyceniane w wartości 
godziwej przez wynik 

finansowy 

Aktywa finansowe 
utrzymane do 

terminów 
wymagalności 

Pożyczki udzielone 
i należności własne 

Aktywa finansowe 
dostępne 

do sprzedaży 

Pozostałe 
zobowiązania 

finansowe 

Stan na początek okresu 53 379 835 309 191 194 37 872 

Zwiększenia - 497 547 177 815 - 41 870 

Środki pieniężne  - - 85 169 - - 

Należności handlowe i pozostałe  - - 92 646 - - 

Zobowiązania handlowe i pozostałe  - - - - 41 445 

Lokaty krótkoterminowe o terminie realizacji powyżej 3 miesięcy - 497 547 - - - 

Leasing finansowy  - - - - 425 

Zmniejszenia 53 379 835 309 191 194 37 872 

Środki pieniężne  - - 217 369 - - 

Należności handlowe i pozostałe  - - 91 822 - - 

Zobowiązania handlowe i pozostałe  - - - - 37 733 

Leasing finansowy  - - - - 139 

Lokaty krótkoterminowe o terminie realizacji powyżej 3 miesięcy - 379 835 - - - 

Akcje i udziały spółek - - - 194 - 

Kontrakty forward 53 - - - - 

Stan na koniec okresu - 497 547 177 815 - 41 870 
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Hierarchia instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej 

 30.06.2017 31.12.2016 

POZIOM 2 

Aktywa wycenione w wartości godziwej  

Instrumenty pochodne: - 53 

kontrakt walutowy forward - USD  - 53 

Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej klasyfikowane są według trzystopniowej hierarchii wartości godziwej:  

Poziom 1 – ceny notowane na aktywnych rynkach dla identycznych aktywów i zobowiązań.  

Poziom 2 – wartość godziwa oparta o możliwe do zaobserwowania dane rynkowe.  

Poziom 3 – wartość godziwa oparta o dane rynkowe, które nie są możliwe do zaobserwowania na rynku. 

Zmiany wartości instrumentów finansowych odnoszone są odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych i zostały zaprezentowane 
w nocie 15. 

Nota 13. Koszty działalności operacyjnej 

 
01.01.2017 – 
30.06.2017 

01.01.2016 – 
30.06.2016* 

Amortyzacja środków trwałych i aktywów niematerialnych oraz odpisy z tytułu utraty wartości 2 350 2 564 

Zużycie materiałów i energii 478 749 

Usługi obce 34 653 40 354  

Podatki i opłaty 255 211 

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 35 603 35 511 

Podróże służbowe 828 1 042 

Pozostałe koszty  632 655 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 37 598 42 644 

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług 488 32 292 

Razem 112 885 156 022 

Koszty sprzedaży 58 470 70 235 

Koszty ogólnego zarządu 16 329 10 851 

Koszt własny sprzedaży 38 086 74 936 

Razem 112 885 156 022 

* dane przekształcone 
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Nota 14. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Pozostałe przychody operacyjne 

 
01.01.2017 – 
30.06.2017 

01.01.2016 – 
30.06.2016 

Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności  480 33 

Rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze 1 234 7 

Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na koszty 10 71 

Dotacje  92 75 

Odpisanie przedawnionych zobowiązań  32 5 

Otrzymane odszkodowania 118 2 

Dochody z refakturowania  236 519 

Zysk na sprzedaży majątku trwałego 46 57 

Odzyskany podatek u źródła 235 - 

Pozostałe przychody, w tym:  120 65 

rozwiązanie rezerwy 21 - 

wpłaty od komorników 15 8 

odsetki od zobowiązań budżetowych 11 - 

nieodpłatnie otrzymane towary - 2 

sprzedaż pozostała 33 3 

inne pozostałe przychody operacyjne 40 52 

Razem przychody operacyjne 2 603 834 

Pozostałe koszty operacyjne 

 
01.01.2017 – 
30.06.2017 

01.01.2016 – 
30.06.2016 

Aktualizacja wartości należności  - 26 

Koszty egzekucji należności 48 - 

Darowizny 5 - 

Koszty dotyczące refakturowania  236 520 

Należności spisane 32 - 

Spisane aktywa trwałe 743 - 

Podatek u źródła nie do odzyskania  7 127 

Pozostałe koszty, w tym:  224 17 

koszty ubezpieczenia 2 - 

koszty kasacji materiałów i towarów (zniszczenia) - 10 

koszt własny sprzedaży pozostałej  214 - 

pozostałe  8 7 

Razem koszty operacyjne 1 295 690 
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Nota 15. Przychody i koszty finansowe 

Przychody finansowe 

 
01.01.2017 – 
30.06.2017 

01.01.2016 – 
30.06.2016 

Przychody z tytułu odsetek: 5 044 3 975 

od krótkoterminowych depozytów bankowych 5 041 3 967 

od rozrachunków handlowych 3 2 

dyskonto należności długoterminowych - 6 

Pozostałe przychody finansowe, w tym: 415 833 

zysk ze zbycia inwestycji - 23 

walutowe transakcje terminowe 41 797 

zysk ze zbycia posiadanych udziałów 374 - 

inne pozostałe przychody finansowe - 13 

Razem przychody finansowe 5 459 4 808 

Koszty finansowe 

 
01.01.2017 – 
30.06.2017 

01.01.2016 – 
30.06.2016 

Koszty z tytułu odsetek:  41 23 

od umów leasingu  5 6 

od zobowiązań budżetowych 36 17 

Inne koszty finansowe, w tym:  2 394 387 

nadwyżka ujemnych różnic kursowych 2 394 344 

straty netto ze zbycia inwestycji (udziałów)  - 43 

Razem koszty finansowe  2 435 410 

Działalność finansowa netto 3 024 4 398 

Nota 16. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych 

Emisja dłużnych papierów wartościowych 

Nie dotyczy. 

Emisja kapitałowych papierów wartościowych 

Wyszczególnienie 30.06.2017 31.12.2016 

Liczba akcji w tys.  96 120 96 120 

Wartość nominalna akcji w zł  1 1 

Kapitał zakładowy 96 120 96 120 

Nota 17. Wypłacona (lub zadeklarowana) dywidenda 

W dniu 23 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. podjęło decyzje o przeznaczeniu części 
wypracowanego zysku Spółki dominującej z roku 2016 do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy. Zgodnie z przyjętą treścią 
uchwały, w dniu 13 czerwca 2017 roku, Spółka dominująca dokonała wypłaty łącznej kwoty 100.926.000 zł, tj. 1,05 zł na jedną akcje. 
Do dywidendy uprawnionych było 96 120 000 akcji Spółki dominującej. 
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Nota 18. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi  

Warunki transakcji wewnątrzgrupowych zostały ustalone w oparciu o regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 

września 2009 roku w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania 

podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U. z 2009 r. Nr 160, poz. 1268) z 

uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 roku zmieniającego w/w rozporządzenie (Dz. U. z 2013 r. poz. 

768) oraz Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych.  

Wybór odpowiedniej metody kalkulacji ceny dla danego typu transakcji, w oparciu o powyższe przepisy, poprzedzony jest zawsze 

szczegółową analizą, tj. uwzględnia rozkład funkcji pomiędzy stronami transakcji, zaangażowane przez nie aktywa, podział ryzyk i kosztów, a 

także przyjętą strategię biznesową. 

W konsekwencji, warunki ustalone w transakcjach pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej CD PROJEKT odpowiadają warunkom jakie 

ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. 

W przypadku, gdy wartość transakcji spełnia dyspozycję art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółki sporządzają 

dokumentację podatkową. 
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Transakcje z podmiotami powiązanymi po wyłączeniach konsolidacyjnych 

 

 
 

Sprzedaż na rzecz 
podmiotów powiązanych 

Zakupy od podmiotów powiązanych Należności od podmiotów powiązanych 
Zobowiązania wobec 

podmiotów powiązanych 

01.01.2017 – 
30.06.2017 

01.01.2016 – 
30.06.2016 

01.01.2017 – 
30.06.2017 

01.01.2016 – 
30.06.2016 

30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 

JEDNOSTKI ZALEŻNE 

CD PROJEKT Co., Ltd - - 666 - - - - - 

CZŁONKOWIE ZARZĄDÓW SPÓŁEK Z GRUPY 

Marcin Iwiński  3 3 - - - 1 2 - 

Adam Kiciński  2 2 - - - - - 7 

Piotr Nielubowicz  2 2 - - - - - - 

Michał Nowakowski  5 5 - - - - 3 3 

Adam Badowski  - - - - - 9 - - 

Piotr Karwowski - 1 - - - - - - 

RADA NADZORCZA         

Katarzyna Szwarc - - 5 - - - - - 
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Nota 19. Niespłacone pożyczki lub naruszenia postanowień umów pożyczkowych, w 

sprawach w których nie podjęto żadnych działań naprawczych do dnia bilansowego 

Nie dotyczy. 
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Nota 20. Zmiana zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku 

obrotowego 

Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 

 

 Tytułem Waluta 30.06.2017 31.12.2016 

Agora S.A.  

Deklaracja wekslowa  Zabezpieczenie wykonania umowy licencyjnej i dystrybucyjnej PLN - 11 931 

Poddanie się egzekucji z tyt. zabezpieczenia wykonania 
umowy licencyjnej i dystrybucyjnej  

Zabezpieczenie wykonania umowy licencyjnej i dystrybucyjnej PLN - 11 931 

mBank S.A. 

Dobrowolne poddanie się egzekucji  Umowa dot. kart płatniczych PLN 920 920 

Deklaracja wekslowa Umowa ramowa o współpracy w zakresie transakcji terminowych i pochodnych PLN 7 710 7 710 

Deklaracja wekslowa Gwarancja bankowa zabezpieczająca umowę najmu PLN 667 667 

Ingenico Group S.A. (dawniej: Global Collect Services BV) 

Poręczenie umowne Poręczenie zobowiązań GOG Ltd. EUR 155 155 

Ministerstwo Gospodarki  

Deklaracja wekslowa Umowa o dofinansowanie POIG.06.05.02-00-146/13-00  PLN - 265 

Deklaracja wekslowa Umowa o dofinansowanie POIG.06.05.02-00-148/13-00  PLN - 235 
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Deklaracja wekslowa 
Umowa o dofinansowanie UDA-POIG.08.02.00-14-524/13-00 w ramach POIG 
działanie 8.2  

PLN 798 798 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  
   

Deklaracja wekslowa Umowa o dofinansowanie POIR.01.02.00-00-0105/16 PLN 7 934 - 

Deklaracja wekslowa Umowa o dofinansowanie POIR.01.02.00-00-0110/16 PLN 5 114 - 

Deklaracja wekslowa Umowa o dofinansowanie POIR.01.02.00-00-0112/16 PLN 3 857 - 

Deklaracja wekslowa Umowa o dofinansowanie POIR.01.02.00-00-0118/16 PLN 5 324 - 

Raiffeisen Bank Polska S.A. 

Poręczenie spłaty zobowiązań z umowy cash pool  Poręczenie cash pool  PLN - 15 000 

Poręczenie spłaty zobowiązań z umowy cash pool  Poręczenie cash pool  USD - 500 

Dobrowolne poddanie się egzekucji  Umowa ramowa o współpracy w zakresie transakcji terminowych i pochodnych  PLN 75 000 75 000 

BZ WBK Leasing S.A. 

Deklaracja wekslowa Umowa leasingu CZ5/00019/2016 PLN 320 320 

Deklaracja wekslowa Umowa leasingu CZ5/00013/2017 PLN 403 - 

Deklaracja wekslowa Umowa leasingu CZ5/00036/2017 PLN 175 - 

BZ WBK S.A. 

Deklaracja wekslowa Umowa ramowa w zakresie transakcji skarbowych PLN 6 500 6 500 
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Nota 21. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej i jednostek gospodarczych 

wchodzących w jej skład dokonane w ciągu okresu sprawozdawczego 

Powołanie nowej spółki zależnej  

W dniu 26 kwietnia 2017 roku, zarejestrowana została w Chińskiej Republice Ludowej, spółka zależna od CD PROJEKT S.A., działająca pod 
firmą CD PROJEKT Co. Ltd. z siedzibą w Szanghaju. Celem powołania nowego podmiotu w ramach Grupy CD PROJEKT jest prowadzenie 
regionalnego przedstawicielstwa i stworzenie warunków funkcjonowania lokalnego zespołu, który będzie koordynował działania wydawnicze 
i promocyjne Grupy CD PROJEKT na terenie Chińskiej Republiki Ludowej - w tym w najbliższym czasie w szczególności związane z premierą 
gry GWINT. 

Połączenie spółek zależnych 

Dnia 15 maja 2017 roku Zarządy spółek bezpośrednio zależnych od CD PROJEKT S.A., to jest GOG Poland Sp. z o.o. oraz GOG Ltd. podjęły 
uchwały, na mocy których rozpoczęte zostały działania zmierzające do połączenia obu spółek. W ramach rozpoczętego procesu planowane 
jest transgraniczne połączenie GOG Poland Sp. z o.o. (spółka przejmująca) z GOG Ltd. (spółka przejmowana) i tym samym przeniesienie 
działalności dotychczas prowadzonej przez GOG Ltd. do Polski. Podjęcie działań w tym zakresie ma na celu uproszczenie struktury 
organizacyjnej Grupy Kapitałowej CD PROJEKT. 

Nota 22. Umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany 

w proporcjach akcji posiadanych przez akcjonariuszy i obligatariuszy 

W dniu 24 maja 2016 roku Walne Zgromadzenie Spółki dominującej podjęło uchwałę o wprowadzeniu nowego programu motywacyjnego 
na lata 2016-2021. Zgodnie z przyjętymi założeniami, w ramach realizacji programu przyznanych może zostać maksymalnie 6 000 000 
uprawnień. Program motywacyjny realizowany będzie alternatywnie poprzez emisje i przydział osobom uprawnionym warrantów 
subskrypcyjnych serii B, uprawniających do objęcia odrębnie emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 
akcji Spółki dominującej lub poprzez zaoferowanie osobom uprawnionym akcji nabytych przez Spółkę w ramach przeprowadzonego w tym 
celu skupu akcji własnych. Warunkiem objęcia oraz wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych lub odpowiednio nabycia przez osoby 
uprawnione od Spółki dominującej jej akcji własnych, będzie stwierdzenie przez Spółkę dominującą spełnienia celów i kryteriów programu. 
Program przewiduje cele wynikowe (80% uprawnień), rynkowe (20% uprawnień) oraz w każdym przypadku zastosowanie kryterium 
lojalnościowego obowiązującego do dnia stwierdzenia spełnienia celu wynikowego lub celu rynkowego.  

Spółka dominująca jest upoważniona do złożenia posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B ograniczonej w czasie oferty odpłatnego 
nabycia przedmiotowych warrantów w całości lub części w celu ich umorzenia. 

Nota 23. Rozliczenia podatkowe  

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom prawa podatkowego mogą być przedmiotem kontroli organów 
administracyjnych, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce 
powoduje występowanie w obowiązujących przepisach niejasności i niespójności. Często występujące różnice w opiniach, co do interpretacji 
prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, 
powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż 
istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym.  

Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym nastąpiła zapłata podatku. 

Z dniem 15 lipca 2016 roku do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia postanowień Ogólnej Klauzuli 
Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych tworzonych w celu 
uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. GAAR definiuje unikanie opodatkowania jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia 
korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisów ustawy podatkowej. Zgodnie z GAAR taka 
czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny. Wszelkie występowanie (i) nieuzasadnionego 
dzielenia operacji, (ii) angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, (iii) 
elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu istniejącego przed dokonaniem czynności, (iv) 
elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących oraz (v) ryzyka ekonomicznego lub gospodarczego przewyższającego spodziewane 
korzyści inne niż podatkowe w takim stopniu, że należy uznać, że działający rozsądnie podmiot nie wybrałby tego sposobu działania, mogą 
być potraktowane jako przesłanka istnienia sztucznych czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje będą wymagać znacznie 
większego osądu przy ocenie skutków podatkowych poszczególnych transakcji. 

Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie oraz do transakcji, które zostały 
przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są nadal osiągane. 
Wdrożenie powyższych przepisów umożliwi polskim organom kontroli podatkowej kwestionowanie realizowanych przez podatników 
prawnych ustaleń i porozumień, takich jak restrukturyzacja i reorganizacja grupy. 
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Nota 24. Objaśnienia do skróconego skonsolidowanego sprawozdania 

z przepływów pieniężnych 

 
01.01.2017 – 
30.06.2017 

01.01.2016 – 
30.06.2016* 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych wykazane w sprawozdaniu z 
przepływów pieniężnych 

85 169 342 023 

Środki pieniężne w bilansie 85 169 342 023  

Amortyzacja 2 350 33 961 

Amortyzacja aktywów niematerialnych 1 232 1 627 

Amortyzacja nakładów na prace rozwojowe - 31 397 

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 1 118 937 

Odsetki i udziały w zyskach składają się z: (5 041) (3 967) 

Odsetki otrzymane (5 041) (3 967) 

Zysk/(strata) z działalności inwestycyjnej wynika z: 945 23 

Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (59) (179) 

Wartość netto sprzedanych rzeczowych aktywów trwałych 13 122 

Wartość netto sprzedanych udziałów 195 - 

Aktualizacja wartości aktywów trwałych - 102 

Aktualizacja wartości krótkoterminowych aktywów finansowych 53 - 

Spisane aktywa trwałe 743 - 

Przychody ze zbycia inwestycji - (22) 

Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji: 7 971 9 791 

Bilansowa zmiana stanu rezerw na zobowiązania 8 211 9 737 

Bilansowa zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze (240) 54 

Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji: (154) 136 

Bilansowa zmiana stanu zapasów (154) 136 

Zmiana stanu należności wynika z następujących pozycji: (825) 15 028 

Zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu (3 195) 11 185 

Zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu (35) (100) 

Podatek dochodowy rozliczony z podatkiem u źródła 14 316 15 870 

Korekta o bieżący podatek dochodowy (11 911) (11 927) 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań finansowych, wynika 
z następujących pozycji: 

3 799 (36 816) 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu 1 604 (41 934) 

Korekta o bieżący podatek dochodowy 2 265 6 587 

Zmiana stanu zobowiązań finansowych (157) 123 

Korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych 487 (402) 

Korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów niematerialnych (400) (1 190) 

Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów: 113 (4 980) 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynikająca z bilansu 800 (162) 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów wynikająca z bilansu (687) (4 818) 

Na wartość pozycji "inne korekty" składają się: 2 094 1 580 

Koszty programu motywacyjnego 4 982 1 161 

Amortyzacja ujęta w koszcie własnym sprzedaży i rozliczeniu konsorcjum 39 84 

Różnice kursowe z przeliczenia (2 927) 335 

*dane przekształcone 
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Nota 25. Zdarzenia po dacie bilansu  

Opis zdarzeń po dacie bilansu został zaprezentowany w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 1 
stycznia do 30 czerwca 2017 roku. 
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Śródroczny skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat 

 Nota 
01.01.2017 – 
30.06.2017 

01.01.2016 – 
30.06.2016* 

Przychody ze sprzedaży  183 807 265 718 

Przychody ze sprzedaży produktów  179 671 253 984 

Przychody ze sprzedaży usług  1 225 1 346 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  2 911 10 388 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów  3 830 42 969 

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług  1 102 33 076 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  2 728 9 893 

Zysk/(strata) brutto na sprzedaży  179 977 222 749 

Pozostałe przychody operacyjne  2 745 863 

Koszty sprzedaży  40 371 60 300 

Koszty ogólnego zarządu  12 202 7 119 

Pozostałe koszty operacyjne  1 471 785 

Zysk/(strata) na działalności operacyjnej  128 678 155 408 

Przychody finansowe  5 444 4 796 

Koszty finansowe  2 604 218 

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem   131 518 159 986 

Podatek dochodowy A 25 592 30 788 

Zysk/(strata) netto  105 926 129 198 

Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w zł)    

Podstawowy za okres obrotowy  1,10 1,36 

Rozwodniony za okres obrotowy  1,07 1,34 

Zysk/(strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł)    

Podstawowy za okres obrotowy  1,10 1,36 

Rozwodniony za okres obrotowy  1,07 1,34 

*dane przekształcone 
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Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie 

z całkowitych dochodów 

 
01.01.2017 – 
30.06.2017 

01.01.2016 – 
30.06.2016 

Zysk/(strata) netto 105 926 129 198 

Inne całkowite dochody, które zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty po spełnieniu 
określonych warunków 

- - 

Inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty - - 

Suma dochodów całkowitych 105 926 129 198 

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji 

finansowej 

 Nota 30.06.2017 31.12.2016* 

AKTYWA TRWAŁE  208 870 169 607 

Rzeczowe aktywa trwałe  14 675 10 952 

Aktywa niematerialne B 85 807 84 075 

Nakłady na prace rozwojowe  92 299 60 049 

Inwestycje w jednostkach podporządkowanych D 14 423 13 850 

Pozostałe aktywa finansowe  1 175 194 

Pozostałe należności długoterminowe  491 487 

AKTYWA OBROTOWE  638 587 658 922 

Zapasy  555 401 

Należności handlowe  83 056 73 372 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego  2 374 - 

Pozostałe należności  18 988 23 701 

Pozostałe aktywa finansowe  454 53 

Rozliczenia międzyokresowe  1 606 1 012 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych  34 007 180 548 

Lokaty bankowe powyżej 3 miesięcy 12** 497 547 379 835 

AKTYWA RAZEM  847 457 828 529 

* dane przekształcone  

** Szczegółowe informacje dotyczące zmian w pozycji zostały przedstawione w odpowiednich notach do śródrocznego skróconego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
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 Nota 30.06.2017 31.12.2016 

KAPITAŁ WŁASNY  767 558 757 576 

Kapitały własne akcjonariuszy jednostki  767 558 757 576 

Kapitał zakładowy 16* 96 120 96 120 

Kapitał zapasowy   539 294 390 518 

Pozostałe kapitały  9 777 4 795 

Niepodzielony wynik finansowy  16 441 16 441 

Wynik finansowy bieżącego okresu  105 926 249 702 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE  6 559 8 705 

Pozostałe zobowiązania finansowe  205 76 

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego A 5 873 7 638 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów  427 937 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  54 54 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  73 340 62 248 

Pozostałe zobowiązania finansowe  220 63 

Zobowiązania handlowe  8 712 7 204 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego  - 3 678 

Pozostałe zobowiązania   12 417 7 035 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów  789 587 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  52 182 

Pozostałe rezerwy  51 150 43 499 

PASYWA RAZEM  847 457 828 529 

* Szczegółowe informacje dotyczące zmian w pozycji zostały przedstawione w odpowiednich notach do śródrocznego skróconego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
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Śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

 Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy  Pozostałe kapitały 
Niepodzielony wynik 

finansowy 
Wynik finansowy 
bieżącego okresu 

Kapitał własny ogółem 

01.01.2017 – 30.06.2017 

Kapitał własny na 01.01.2017 96 120 390 518 4 795 266 143 - 757 576 

Kapitał własny po korektach 96 120 390 518 4 795 266 143 - 757 576 

Koszty programu 
motywacyjnego 

- - 4 982 - - 4 982 

Płatność w formie akcji 
własnych 

- - - - - - 

Podział zysku netto/pokrycie 
straty 

- 148 776 - (148 776) - - 

Wypłata dywidendy - - - (100 926) - (100 926) 

Suma dochodów 
całkowitych 

- - - - 105 926 105 926 

Kapitał własny na 30.06.2017 96 120 539 294 9 777  16 441 105 926 767 558 
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 Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy  Pozostałe kapitały 
Niepodzielony wynik 

finansowy 
Wynik finansowy 
bieżącego okresu 

Kapitał własny ogółem 

01.01.2016 – 30.06.2016*       

Kapitał własny na 01.01.2016 94 950 110 936 3 354 270 847 - 480 087 

Kapitał własny po korektach 94 950 110 936 3 354 270 847 - 480 087 

Zarejestrowanie 
podwyższenia kapitału 

210 - (210) - - - 

Koszty programu 
motywacyjnego 

- - 1 161 - - 1 161 

Wpłaty na poczet emisji 
akcji w ramach programu 
motywacyjnego 

- - 903 - - 903 

Płatność w formie akcji 
własnych 

- 1 488 (1 488) - - - 

Podział zysku netto/pokrycie 
straty 

- 270 847 - (270 847) - - 

Suma dochodów 
całkowitych 

- - - - 129 198 129 198 

Kapitał własny na 30.06.2016 95 160 383 271 3 720 - 129 198 611 349 

* dane przekształcone 
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Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie 

z przepływów pieniężnych 

 
01.01.2017 – 
30.06.2017 

01.01.2016 – 
30.06.2016* 

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA 

Zysk/(strata) netto 105 926 129 198 

Korekty razem: 16 285 200 

Amortyzacja środków trwałych oraz aktywów niematerialnych 872 1 263 

Amortyzacja nakładów na prace rozwojowe - 31 397 

Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych 188 - 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (5 023) (3 945) 

Zysk/(strata) z działalności inwestycyjnej 945 27 

Zmiana stanu rezerw 7 521 9 590 

Zmiana stanu zapasów (154) 136 

Zmiana stanu należności (477) 8 925 

Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem pożyczek i kredytów  8 810 (47 362) 

Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów (902) (1 086) 

Inne korekty 4 505 1 255 

Gotówka z działalności operacyjnej 122 211 129 398 

Podatek dochodowy od zysku (straty) przed opodatkowaniem 25 592 30 789 

Podatek dochodowy (zapłacony)/otrzymany (33 442) (42 089) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 114 361 118 098 

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 

Wpływy 385 153 308 998 

Zbycie aktywów niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 59 53 

Zbycie aktywów finansowych - 85 

Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 236 - 

Wygaśnięcie lokat bankowych powyżej 3 miesięcy 379 835 304 908 

Inne wpływy inwestycyjne  5 023 3 952 

Wydatki 538 265 217 097 

Nabycie aktywów niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 756 3 752 

Nakłady na prace rozwojowe 30 907 28 145 

Udzielone pożyczki długoterminowe 2 055 - 

Założenie lokat bankowych powyżej 3 miesięcy 497 547 185 200 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (153 112) 91 901 
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DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA   

Wpływy - 903 

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz 
dopłat do kapitału 

- 903 

Wydatki 107 790 3 877 

Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 100 926 - 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 340 359 

Odsetki - 7 

Inne wydatki finansowe (w tym cash pool) 6 524 3 511 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (107 790) (2 974) 

Przepływy pieniężne netto razem (146 541) 207 025 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (146 541) 207 025 

Środki pieniężne na początek okresu 180 548 84 214 

Środki pieniężne na koniec okresu 34 007 291 239 

*dane przekształcone 

Objaśnienia do skróconego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych 

 
01.01.2017 – 
30.06.2017 

01.01.2016 – 
30.06.2016* 

Na wartość pozycji "inne korekty" składają się: 4 505 1 255 

Koszty programu motywacyjnego 4 410 1 161 

Amortyzacja ujęta w koszcie własnym sprzedaży i rozliczeniu konsorcjum 95 93 

Pozostałe korekty - 1 

*dane przekształcone 
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Założenie porównywalności sprawozdań finansowych 

i zmiany polityk rachunkowości 

Zmiana polityki rachunkowości 

Zastosowana w niniejszym śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym polityka księgowa, dokonane przez Zarząd 
istotne osądy w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości i główne źródła szacowania niepewności są we wszystkich istotnych 
aspektach zgodne z polityką przyjętą do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki CD PROJEKT S.A. za 2016 rok, za wyjątkiem 
poniżej opisanych zmian prezentacyjnych. Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe powinno być czytane łącznie ze sprawozdaniem 
finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2016. 

Zmiany prezentacyjne 

W niniejszym śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku 

wprowadzono zmiany w prezentacji wybranych danych finansowych. W celu zapewnienia porównywalności danych finansowych w okresie 

sprawozdawczym dokonano zmiany prezentacji danych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku. Dane prezentowane są 

po następujących korektach: 

 W jednostkowym rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku zmieniono prezentację kosztów obsługi 

biurowo - administracyjnej. W wyniku powyższej korekty zmianie uległy następujące pozycje: 

- Koszty sprzedaży – zmniejszenie o kwotę 1 060 tys. zł 

- Koszty ogólnego zarządu – zwiększenie o kwotę 633 tys. zł 

- Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług – zwiększenie o kwotę 427 tys. zł 

Zmiana nie wpłynęła na wartość Wyniku finansowego oraz Kapitału własnego. 

 W jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku zmieniono nazwę pozycji „Pozostałe aktywa 

pieniężne” na „Lokaty bankowe powyżej 3 miesięcy”. 

 W jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz w jednostkowym sprawozdaniu z przepływów 

pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku dokonano korekty błędu prezentacyjnego lokat bankowych 

krótkoterminowych o terminie zapadalności dłuższym niż 3 miesiące. W wyniku powyższej korekty zmianie uległy następujące pozycje: 

 Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku 

- Lokaty bankowe powyżej 3 miesięcy – zwiększenie o kwotę 339 835 tys. zł 

- Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych – zmniejszenie o kwotę 339 835 tys. zł 

 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku 

- Założenie lokat bankowych powyżej 3 miesięcy – zwiększenie o kwotę 185 200 tys. zł 

- Wygaśnięcie lokat bankowych powyżej 3 miesięcy – zwiększenie o kwotę 304 908 tys. zł 

- Środki pieniężne na początek okresu – zmniejszenie o kwotę 282 008 tys. zł 

- Środki pieniężne na koniec okresu – zmniejszenie o kwotę 162 300 tys. zł 

Zmiana nie wpłynęła na wartość Wyniku finansowego oraz Kapitału własnego. 

 W sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku zmieniono prezentację wpłat na poczet 

emisji akcji w ramach programu motywacyjnego. W wyniku powyższej korekty zmianie uległy następujące pozycje: 

- Koszty programu motywacyjnego – zmniejszenie o kwotę 903 tys. zł 

- Wpłaty na poczet emisji akcji w ramach programu motywacyjnego – zwiększenie o kwotę 903 tys. zł. 

 W jednostkowym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku dokonano zmiany 

prezentacyjnej kosztów tworzenia gier poniesionych przed rozpoczęciem sprzedaży. W wyniku powyższej korekty zmianie uległy 

następujące pozycje: 
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- Amortyzacja środków trwałych oraz aktywów niematerialnych – zmniejszenie o kwotę 93 tys. zł 

- Inne korekty – zwiększenie o kwotę 93 tys. zł. 

 W jednostkowym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku zmieniono prezentację 

zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych. W wyniku powyższej korekty zmianie uległy 

następujące pozycje: 

- Nabycie aktywów niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych – zmniejszenie o kwotę 1 605 tys. zł 

- Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów – zmniejszenie o kwotę 1 605 tys. zł. 

 W jednostkowym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku zmieniono prezentację 

odsetek. W wyniku powyższej korekty zmianie uległy następujące pozycje: 

- Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) – zwiększenie o kwotę 2 tys. zł 

- Inne wpływy inwestycyjne – zmniejszenie o kwotę 10 tys. zł 

- Wydatki finansowe - odsetki – zmniejszenie o kwotę 8 tys. zł.  
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Informacje dodatkowe dotyczące sprawozdania 

jednostkowego CD PROJEKT S.A. 

Zmiany odpisów i rezerw w śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym CD PROJEKT S.A. w okresie od 1 stycznia do 
30 czerwca 2017 roku przedstawiały się następująco: 

- 482 tys. zł - rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spłatą należności, 

- 87 tys. zł - rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spisaniem, 

- 121 tys. zł - wykorzystanie rezerwy na pozostałe świadczenia pracownicze, 

- 9 tys. zł - rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na pozostałe świadczenia pracownicze, 

- 102 tys. zł - utworzenie innych rezerw, 

- 401 tys. zł - zmniejszenie innych rezerw w związku z ich wykorzystaniem, 

- 2 tys. zł - rozwiązanie niewykorzystanych innych rezerw, 

- 21 048 tys. zł - utworzenie rezerw na koszty wynagrodzeń zależnych od wyników, 

- 11 873 tys. zł - zmniejszenie rezerw na koszty wynagrodzeń zależnych od wyników w związku z ich wykorzystaniem, 

- 1 225 tys. zł - rozwiązanie rezerw na koszty wynagrodzeń zależnych od wyników. 

A. Podatek odroczony 

Ujemne różnice przejściowe będące podstawą do tworzenia aktywa z tytułu podatku odroczonego 

 31.12.2016* zwiększenia zmniejszenia 30.06.2017 

Rezerwa na pozostałe świadczenia pracownicze  244 23 147 120 

Rezerwa na koszty wynagrodzeń uzależnionych od 
wyniku 

43 045 21 050 13 097 50 998 

Spisane aktywa trwałe - 743 - 743 

Ujemne różnice kursowe  1 026 1 302 1 293 1 035 

Pozostałe rezerwy  350 32 229 153 

Suma ujemnych różnic przejściowych 44 665 23 150 14 766 53 049 

Stawka podatkowa krajowa 19% 19% 19% 19% 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 8 486 4 399 2 806 10 079 

*dane przekształcone     

Dodatnie różnice przejściowe będące podstawą do tworzenia rezerwy z tytułu podatku odroczonego 

 31.12.2016 zwiększenia zmniejszenia 30.06.2017 

Różnica między bilansową i podatkową wartością 
netto środków trwałych i aktywów niematerialnych 

17 030 2 652 - 19 682 

Przeszacowanie kontraktów walutowych 
(zabezpieczenia przepływów pieniężnych) 
do wartości godziwej 

53 - 53 - 

Przychody bieżącego okresu zafakturowane 
w okresie następnym/naliczone przychody 

66 465 97 429 100 075 63 819 

Dodatnie różnice kursowe 1 002 163 1 115 50 

Wycena udziałów w pozostałych jednostkach 169 - 169 - 

Pozostałe tytuły 145 270 7 408 

Suma dodatnich różnic przejściowych 84 864 100 514 101 419 83 959 

Stawka podatkowa krajowa 19% 19% 19% 19% 

Rezerwy z tytułu podatku odroczonego 16 124 19 098 19 270 15 952 
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Aktywa/Rezerwy netto z tytułu podatku odroczonego 

 30.06.2017 31.12.2016 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 10 079 8 486 

Rezerwy z tytułu podatku odroczonego 15 952 16 124 

Podatek odroczony netto (rezerwa) (5 873) (7 638) 

Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat 

 
01.01.2017 - 
30.06.2017 

01.01.2016 - 
30.06.2016 

Bieżący podatek dochodowy 27 357 30 796 

Zmiana stanu podatku odroczonego (1 765) (8) 

Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat 25 592 30 788 

B. Wartość firmy 

Wartość firmy przyjęta w ramach połączenia jednostek gospodarczych 

 30.06.2017 31.12.2016 

CD Projekt Red sp. z o.o. 39 147 39 147 

Razem 39 147 39 147 

Zmiany stanu wartości firmy  

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły zmiany w zakresie wartości firmy. 

C. Połączenia jednostek gospodarczych 

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku nie nastąpiło połączenie Spółki z żadnym innym podmiotem. 

D. Inwestycje w jednostkach podporządkowanych 

Inwestycje w jednostkach podporządkowanych wycenianych wg ceny nabycia 

 30.06.2017 31.12.2016 

Udziały w jednostkach podporządkowanych - zależnych  14 423 13 850 

E. Dywidendy wypłacone i otrzymane 

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku Spółka nie otrzymała dywidendy. 

W dniu 23 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CD PROJEKT S.A. podjęło uchwałę w sprawie przekazania części zysku netto 
osiągniętego przez Spółkę w 2016 roku w kwocie 100 926 tys. zł do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy. Dzień dywidendy 
został ustalony na dzień 30 maja 2017 roku, a dywidenda została wypłacona w dniu 13 czerwca 2017 roku. Spółka dokonała wypłaty łącznej 
kwoty 100.926.000 zł, tj. 1,05 zł na jedną akcje. Do dywidendy uprawnionych było 96 120 000 akcji Spółki.
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F. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

 

Sprzedaż na rzecz podmiotów 
powiązanych 

Zakupy od podmiotów powiązanych 
Należności od podmiotów 

powiązanych 
Zobowiązania wobec podmiotów 

powiązanych 

01.01.2017 – 
30.06.2017 

01.01.2016 – 
30.06.2016 

01.01.2017 – 
30.06.2017 

01.01.2016 – 
30.06.2016 

30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 

JEDNOSTKI ZALEŻNE 

GOG Poland sp. z o.o. 1 109 975 9 4 5 558 3 093 4 638 2 061 

GOG Ltd. 23 602 14 897 101 247 8 243 5 540 49 53 

CD PROJEKT Brands S.A. - 55 - 1 742 - - - - 

CD PROJEKT Inc. 267 178 2 892 12 948 1 629 1 004 361 1 637 

CD Projekt Co., Ltd. - - 666 - - - - - 

ZARZĄD SPÓŁEK GRUPY  

Marcin Iwiński  3 3 - - - 1 2 - 

Adam Kiciński  2 2 - - - - - 7 

Piotr Nielubowicz  2 2 - - - - - - 

Michał Nowakowski  5 5 - - - - 3 3 

Adam Badowski  - - - - - 9 - - 

RADA NADZORCZA         

Katarzyna Szwarc - - 5 - - - - - 
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Oświadczenie Zarządu jednostki dominującej 

W sprawie rzetelności sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki dominującej oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, 
niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z 
obowiązującymi Grupę Kapitałową CD PROJEKT zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 
sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy. 

W sprawie podmiotu uprawnionego do przeglądu rzetelności sporządzenia śródrocznego skróconego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

W dniu 23 maja 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki dominującej dokonała wyboru rekomendowanej przez Zarząd Spółki firmy Ernst & Young 
Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie na audytora dokonującego przeglądu półrocznego oraz 
badającego roczne sprawozdania finansowego Spółki i jej Grupy Kapitałowej za 2017 rok. Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp.k. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych 
Rewidentów pod poz. 130. 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Niniejszy raport półroczny został podpisany i zatwierdzony do publikacji przez Zarząd CD PROJEKT S.A. w dniu 6 września 2017 roku. 

 

Warszawa, 6 września 2017 roku 

 

 

 

 

 

 

Adam Kiciński Marcin Iwiński Piotr Nielubowicz 

 
 

 Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 

 

Adam Badowski Michał Nowakowski Piotr Karwowski Rafał Zuchowicz 
Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Główny Księgowy 
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