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Grupa Kapita!owa CD PROJEKT - Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na euro 

 
PLN EUR 

01.01.2019 - 
30.09.2019 

01.01.2018 - 
30.09.2018* 

01.01.2019 - 
30.09.2019 

01.01.2018 - 
30.09.2018* 

Przychody ze sprzeda'y produktów, us"ug, towarów 
i materia"ów 307 958 235 601 71 475 55 390 

Koszt sprzedanych produktów us"ug, towarów 
i materia"ów 104 504 63 350 24 255 14 894 

Zysk/(strata) na dzia"alno#ci operacyjnej 76 697 79 582 17 801 18 710 

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 83 400 86 743 19 357 20 393 

Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominuj$cemu 66 435 67 917 15 419 15 967 

Przep"ywy pieni%'ne netto z dzia"alno#ci operacyjnej 157 550 52 076 36 566 12 244 

Przep"ywy pieni%'ne netto z dzia"alno#ci inwestycyjnej (30 876) (70 232) (7 166) (16 512) 

Przep"ywy pieni%'ne netto z dzia"alno#ci finansowej  (106 086) (649) (24 622) (153) 

Przep"ywy pieni%'ne netto razem 20 588 (18 805) 4 778 (4 421) 

Liczba akcji w tysi$cach sztuk 96 120 96 120 96 120 96 120 

Zysk/(strata) netto na jedn$ akcj% (w PLN/EUR) 0,69 0,71 0,16 0,17 

Rozwodniony zysk/(strata) na jedn$ akcj% (w PLN/EUR) 0,66 0,67 0,15 0,16 

Warto#& ksi%gowa na jedn$ akcj% (w PLN/EUR) 10,35 9,98 2,37 2,34 
Rozwodniona warto#& ksi%gowa na jedn$ akcj% 
(w PLN/EUR) 9,85 9,39 2,25 2,20 

Zadeklarowana lub wyp"acona dywidenda na jedn$ akcj%  
(w PLN/EUR) 1,05 - 0,24 - 

* dane przekszta!cone   

 PLN EUR 

30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018 

Aktywa razem 1 208 056 1 126 838 276 215 262 055 

Zobowi$zania i rezerwy na zobowi$zania (bez rozlicze( 
mi%dzyokresowych) 82 535 91 464 18 871 21 271 

Zobowi$zania d"ugoterminowe 6 185 6 691 1 414 1 556 

Zobowi$zania krótkoterminowe 207 228 117 283 47 382 27 275 

Kapita" w"asny 994 643 1 002 864 227 420 233 224 

Kapita" zak"adowy 96 120 96 120 21 977 22 353 

Powy'sze dane finansowe zosta"y przeliczone na EUR wed"ug nast%puj$cych zasad: 

� Pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z przep"ywów pieni%'nych 
przeliczono wed"ug kursów stanowi$cych #redni$ arytmetyczn$ #rednich kursów og"oszonych przez Narodowy Bank Polski 
dla euro obowi$zuj$cych na ostatni dzie( ka'dego miesi$ca w danym okresie sprawozdawczym. Kursy te wynosi"y 
odpowiednio: od 1 stycznia do 30 wrze#nia 2019 r. 4,3086 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do 30 wrze#nia 2018 r. 4,2535 EUR/PLN, 

� Pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wed"ug kursów og"oszonych 
przez Narodowy Bank Polski dla euro obowi$zuj$cych na ostatni dzie( okresu sprawozdawczego. Kursy te wynosi"y 
odpowiednio 4,3736 EUR/PLN na dzie( 30 wrze#nia 2019 r. i 4,3000 EUR/PLN na dzie( 31 grudnia 2018 r.  
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#ródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków 
i strat 

 
 Nota 01.07.2019 –

30.09.2019 
01.01.2019 –
30.09.2019 

01.07.2018 –
30.09.2018 

01.01.2018 –
30.09.2018 

Przychody ze sprzeda$y  92 871 307 958 67 167 235 601 

Przychody ze sprzeda'y produktów 17 47 147 156 922 40 675 149 447 

Przychody ze sprzeda'y us"ug 17 2 381 34 238 37 62 

Przychody ze sprzeda'y towarów 
i materia"ów 17 43 343 116 798 26 455 86 092 

Koszty sprzedanych produktów, us!ug, 
towarów i materia!ów  37 880 104 504 19 521 63 350 

Koszty wytworzenia sprzedanych 
produktów i us"ug 18 6 362 21 423 700 791 

Warto#& sprzedanych towarów i materia"ów 18 31 518 83 081 18 821 62 559 

Zysk/(strata) brutto na sprzeda$y  54 991 203 454 47 646 172 251 

Koszty sprzeda'y 18 27 334 82 538 20 235 66 884 

Koszty ogólnego zarz$du 18 11 698 46 047 8 729 25 276 

Pozosta"e przychody operacyjne 19 4 421 6 312 304 912 

Pozosta"e koszty operacyjne 19 3 558 4 488 638 1 600 
(Utrata warto#ci)/odwrócenie utraty warto#ci 
instrumentów finansowych  1 4 (54) 179 

Zysk/(strata) na dzia!alno"ci operacyjnej  16 823 76 697 18 294 79 582 

Przychody finansowe 20 2 483 7 415 1 946 7 340 

Koszty finansowe 20 147 712 92 179 

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem   19 159 83 400 20 148 86 743 

Podatek dochodowy 11 4 264 16 965 4 661 18 826 

Zysk/(strata) netto  14 895 66 435 15 487 67 917 

Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi 
dominuj$cemu  14 895 66 435 15 487 67 917 

Zysk/(strata) netto na jedn% akcj& (w z!)      

Podstawowy za okres obrotowy  0,15 0,69 0,16 0,71 

Rozwodniony za okres obrotowy  0,15 0,66 0,15 0,67 

)$czna warto#& Przychodów ze sprzeda$y Grupy w trzecim kwartale bie'$cego roku wynios"a 92 871 tys. z" i wzros"a o 38% 
w stosunku do analogicznego okresu roku ubieg"ego. 

Najwi%kszy udzia" w przychodach Grupy Kapita"owej CD PROJEKT w trzecim kwartale 2019 r. mia"y Przychody ze sprzeda$y 
produktów, przede wszystkim z tytu"u: 

a) tantiem wynikaj$cych z kontynuowanej, dobrej sprzeda'y gry Wied*min 3: Dziki Gon wraz z dodatkami Serca z Kamienia oraz 
Krew i Wino – sprzedawanych zarówno osobno jak i w zestawie w ramach Edycji Gry Roku (Game of the Year); 

b) tantiem z dystrybucji na platformach cyfrowych gry Wojna Krwi: Wied*mi(skie Opowie#ci oraz sprzeda'y wygenerowanej 
w ramach projektu GWINT: Wied*mi(ska Gra Karciana. 

Istotn$ pozycj$ przychodów by"y równie' Przychody ze sprzeda$y towarów i materia!ów, na które sk"ada"y si% g"ównie: 

a) przychody z realizowanej za po#rednictwem platformy GOG.com cyfrowej dystrybucji gier od zewn%trznych dostawców do 
ostatecznych klientów; 

b) przychody studia CD PROJEKT RED zwi$zane ze sprzeda'$ dystrybutorom elementów fizycznych edycji w"asnych tytu"ów 
(no#niki, pude"ka, itp.), w tym przede wszystkim elementów fizycznych edycji kolekcjonerskiej gry Cyberpunk 2077 oraz gry 
Wied*min 3: Dziki Gon na konsol% Nintendo Switch; 

c) przychody ze sprzeda'y produktów zwi$zanych z grami i markami CD PROJEKT RED w ramach internetowego sklepu 
firmowego www.store.cdprojektred.com. 

http://www.store.cdprojektred.com/
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)$czny wzrost warto#ci Przychodów ze sprzeda'y towarów i materia"ów na przestrzeni trzeciego kwarta"u bie'$cego roku 
w stosunku do analogicznego okresu roku ubieg"ego wynika w szczególno#ci z transakcji opisanych w punkcie b) powy'ej 
zrealizowanych w zwi$zku ze zbli'aj$cymi si% datami premier gier Cyberpunk 2077 i Wied*min 3: Dziki Gon na konsole Nintendo 
Switch, wzrostu sprzeda'y platformy GOG.com (punkt a) powy'ej) oraz przychodów uruchomionego w bie'$cym roku 
internetowego sklepu firmowego dla graczy którego dzia"alno#& po raz pierwszy obj%ta zosta"a konsolidacj$ wyników Grupy 
w niniejszym Sprawozdaniu Finansowym (punkt c) powy'ej). 

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i us!ug w trzecim kwartale 2019 r. Grupy Kapita"owej CD PROJEKT prezentuj$ 
g"ównie amortyzacj% nak"adów na prace rozwojowe projektów GWINT: Wied*mi(ska Gra Karciana oraz Wojna Krwi: Wied*mi(skie 
Opowie#ci, których amortyzacja rozpocz%"a si% od premiery, w pa*dzierniku 2018 r. 

Koszty sprzedanych towarów i materia!ów odpowiadaj$ g"ównie kosztowi w"asnemu sprzeda'y towarów, realizowanej w ramach 
platformy GOG.com (punkt a) powy'ej), kosztowi w"asnemu sprzeda'y fizycznych elementów gier (punkt b) powy'ej) oraz 
w mniejszym stopniu kosztom sprzeda'y towarów do odbiorców ko(cowych realizowanej przez sklep firmowy 
www.store.cdprojektred.com (punkt c) powy'ej). 

Po stronie kosztów bie'$cego okresu w trzecim kwartale 2019 r. najwi%ksz$ pozycj% stanowi"y Koszty sprzeda$y, na które sk"ada"y 
si% przede wszystkim wydatki zwi$zane z reklam$ i promocj$ ponoszone w zakresie poszczególnych segmentów dzia"alno#ci 
Grupy. Ich najistotniejsz$ cz%#& stanowi"y dzia"ania podejmowane przez studio CD PROJEKT RED, w szczególno#ci kampanie 
marketingowe realizowane w ramach promocji projektów Cyberpunk 2077, GWINT: Wied*mi(ska Gra Karciana oraz Wied*min 3: 
Dziki Gon. 

Kolejn$ znacz$c$ pozycje Kosztów sprzeda'y w trzecim kwartale 2019 r. stanowi"y koszty serwisu, utrzymania i rozwoju gry GWINT: 
Wied*mi(ska Gra Karciana (w tym prac nad wydan$ w czwartym kwartale bie'$cego roku wersj$ na urz$dzenia mobilne) 
wykazywane w ramach wspó"pracy w konsorcjum zarówno przez CD PROJEKT RED, jak i GOG.com. 

W segmencie GOG.com Koszty sprzeda'y zwi$zane s$ z dzia"aniami marketingowych dotycz$cymi serwisu GOG.com, a tak'e 
pracami zwi$zanymi z rozwojem i obs"ug$ sprzeda'y realizowanej za po#rednictwem cyfrowej platformy dystrybucji. 

W omawianej kategorii Grupa rozpoznaje równie' koszty wynagrodze( (zarówno sta"ych, jak i uzale'nionych od wyniku) zespo"ów 
wewn%trznych dzia"ów wydawniczych oraz innych us"ug obcych zwi$zanych z aktywizacj$ sprzeda'y. 

Wzrost ogólnej warto#ci Kosztów sprzeda'y w stosunku do analogicznego okresu roku ubieg"ego wynika g"ównie z intensyfikacji 
dzia"a( promocyjnych zwi$zanych z gr$ Cyberpunk 2077. 
 
G"ównym sk"adnikiem Kosztów ogólnego zarz%du Grupy CD PROJEKT by"y wynagrodzenia i rezerwy na wynagrodzenia zale'ne 
od wyniku (wraz z uj%tymi w okresie obci$'eniami wynikaj$cymi z wyceny programu motywacyjnego) oraz sklasyfikowane w tej 
kategorii koszty innych us"ug obcych. Wzrost Kosztów ogólnego zarz$du w trzecim kwartale 2019 r. w stosunku do analogicznego 
okresu roku ubieg"ego wynika" g"ównie ze wzrostu uj%tych w okresie kosztów funkcjonuj$cego w Grupie programu motywacyjnego 
w zwi$zku z dokonan$ w bie'$cym roku zmian$ szacunku odno#nie okresu jego realizacji. W konsekwencji dokonanej zmiany 
szacunku wynikaj$ce z wyceny przyznanych uprawnie( koszty programu rozliczane s$ w krótszym okresie i tym samym 
w proporcjonalnie wy'szej warto#ci przypadaj$cej na bie'$cy i kolejne kwarta"y. Ponadto wzrost Kosztów ogólnego zarz$du Grupy 
zwi$zany jest ze wzrostem zatrudnienia oraz skali dzia"alno#ci Grupy na przestrzeni ostatnich 12 miesi%cy. 
  
Istotny wzrost pozycji Pozosta!e przychody/koszty operacyjne jest efektem uj%cia przychodów i kosztów zwi$zanych 
z refakturowaniem przez CD PROJEKT RED na partnerów wydawniczych kosztów us"ug i materia"ów zwi$zanych z promocj$ gry 
Cyberpunk 2077. 
 
Skonsolidowany Zysk netto Grupy za trzeci kwarta" 2019 r. wyniós" 14 895 tys. z" i by" porównywalny z osi$gni%tym w analogicznym 
okresie ubieg"ego roku (15 487 tys. z"). Nieznacznie ni'szy poziom wyniku netto w stosunku do analogicznego okresu roku 
ubieg"ego wypracowany zosta" dzi%ki wzrostowi przychodów i zysku brutto na sprzeda'y przy jednoczesnej nadwy'ce kosztów 
zwi$zanych z projektem GWINT (w tym zarówno kosztów bezpo#rednio poniesionych w trakcie kwarta"u na serwis, obs"ug% 
i promocj% projektu, prac nad dalszym rozwojem, dodatkami i wersj$ na urz$dzenia mobilne, jak i rozpocz%tej w czwartym kwartale 
2018 r. amortyzacji nak"adów poniesionych w okresach wcze#niejszych) nad uzyskanymi w bie'$cym kwartale przychodami 
w ramach projektu, a tak'e z cyklem wydawniczym studia CD PROJEKT RED, które wesz"o w faz% intensywnej promocji gry 
Cyberpunk 2077 i zwi$zanych z tym wi%kszych wydatków na promocj%.

http://www.store.cdprojektred.com/
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#ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie 
z ca!kowitych dochodów 

 01.07.2019 –
30.09.2019 

01.01.2019 –
30.09.2019 

01.07.2018 –
30.09.2018 

01.01.2018 –
30.09.2018 

Zysk/(strata) netto 14 895 66 435 15 487 67 917 
Inne ca!kowite dochody, które zostan% 
przekwalifikowane na zyski lub straty po spe!nieniu 
okre"lonych warunków 

65 51 (12) 74 

Ró'nice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych  65 51 (12) 74 

Inne ca!kowite dochody, które nie zostan% 
przekwalifikowane na zyski lub straty - - - - 

Suma dochodów ca!kowitych 14 960 66 486 15 475 67 991 
Suma dochodów ca"kowitych przypisana udzia"om 
niekontroluj$cym - - - - 

Suma dochodów ca!kowitych przypisanych w!a"cicielom 
CD PROJEKT S.A. 14 960 66 486 15 475 67 991 

#ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie 
z sytuacji finansowej 

 Nota 30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018* 

AKTYWA TRWA'E  502 645 454 348 387 809 

Rzeczowe aktywa trwa"e 2 31 299 31 987 19 241 

Aktywa niematerialne 4 51 648 51 600 50 210 

Nak"ady na prace rozwojowe 4 333 124 291 803 242 816 

Nieruchomo#ci inwestycyjne 6 9 688 9 640 9 553 

Prawo wieczystego u'ytkowania gruntu 7 3 482 3 478 3 478 

Warto#& firmy 4,5 56 438 56 438 56 438 
Akcje i udzia"y w jednostkach podporz$dkowanych 
nieobj%tych konsolidacj$ 16 6 934 6 257 3 183 

Aktywa z tytu"u odroczonego podatku dochodowego 11 9 458 2 571 2 320 

Pozosta"e nale'no#ci d"ugoterminowe 16 574 574 570 

AKTYWA OBROTOWE  705 411 683 367 739 029 

Zapasy 8 10 922 1 087 258 

Aktywa trwa"e przeznaczone do sprzeda'y 3 - - 49 

Nale'no#ci handlowe 9,16 39 312 90 308 37 008 

Nale'no#ci z tytu"u bie'$cego podatku dochodowego  1 008 3 765 1 611 

Pozosta"e nale'no#ci 9 42 091 36 494 19 231 

Rozliczenia mi%dzyokresowe 10 18 449 21 203 21 502 

!rodki pieni%'ne i ekwiwalenty #rodków pieni%'nych 16 124 966 69 224 104 378 

Lokaty bankowe powy'ej 3 miesi%cy 16 468 663 461 286 554 992 

AKTYWA RAZEM  1 208 056 1 137 715 1 126 838 

* dane przekszta!cone   

W trzecim kwartale 2019 r. najwi%kszy wp"yw na warto#& Aktywów trwa!ych Grupy mia" wzrost warto#ci pozycji Nak!ady na prace 
rozwojowe, w której Grupa ujmuje poniesione i rozliczane w czasie nak"ady na produkcje gier i nowych technologii. Wzrost tej 
pozycji wynika przede wszystkim z ponoszonych nak"adów na produkcj% gry Cyberpunk 2077, która wesz"a w ko(cow$, 
najintensywniejsz$ faz% przedpremierow$. G"ówn$ bezpo#redni$ przyczyn$ wzrostu wspomnianych nak"adów by"y wydatki 
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zwi$zane z lokalizacj$ Cyberpunka i nagraniami poszczególnych #cie'ek j%zykowych a tak'e nak"ady zwi$zane z dostosowaniem 
gry Wied*min 3: Dziki Gon na konsol% Nintendo Switch. 

Na wzrost warto#ci Zapasów w segmencie CD PROJEKT RED wp"yw mia"y: 

a) uruchomienie produkcji komponentów wchodz$cych w sk"ad fizycznych egzemplarzy wydanej w pa*dzierniku bie'$cego roku 
gry Wied*min 3: Dziki Gon na konsol% Nintendo Switch, 

b) uruchomienie produkcji komponentów wchodz$cych w sk"ad fizycznych egzemplarzy gry Cyberpunk 2077, której premiera 
planowana jest na 16 kwietnia 2020 r., 

c) uj%ciem stanów magazynowych internetowego sklepu firmowego www.store.cdprojektred.com, który sprzeda' do klientów 
detalicznych rozpocz$" w Europie w maju 2019 r., a w Ameryce Pó"nocnej we wrze#niu 2019 r. 

Zmniejszenie salda Nale$no"ci handlowych Grupy na koniec wrze#nia 2019 r. w stosunku do stanu na koniec pierwszego pó"rocza 
2019 r. wynika g"ównie ze sp"ywu nale'no#ci wykazanych na koniec czerwca bie'$cego roku, w którym Grupa zrealizowa"a wysok$ 
warto#& przychodów ze sprzeda'y oraz rozpocz%"a kampani% preorderow$ gry Cyberpunk 2077, co prze"o'y"o si% na wysok$ 
warto#& salda Nale'no#ci handlowych na koniec poprzedniego kwarta"u. 

Zwi%kszenie salda Pozosta!ych nale$no"ci Grupy na koniec wrze#nia 2019 r. w stosunku do stanu na koniec pierwszego pó"rocza 
2019 r., poza powi%kszeniem salda bie'$cych nale'no#ci z tytu"u podatku u *ród"a potr$conego przez zagranicznych odbiorców 
licencji udzielonych przez CD PROJEKT S.A. i podlegaj$cego rozliczeniu przez Spó"k% w rocznym zeznaniu podatkowym, jest 
równie' efektem zmiany salda rozrachunków z tytu"u podatku VAT oraz zwi%kszenia "$cznej warto#ci zaliczek wyp"aconych przez 
CD PROJEKT RED na poczet przysz"ych dostaw towarów i us"ug. 

Na "$czn$ warto#& i wykazane na przestrzeni trzeciego kwarta"u 2019 r. zmniejszenie salda Rozlicze( mi&dzyokresowych 
najwi%kszy wp"yw mia"a zmiana salda tzw. minimalnych gwarancji, tj. zaliczek i przedp"at dokonanych przez GOG sp. z o.o. na rzecz 
zewn%trznych dostawców na poczet tantiem zwi$zanych z dystrybucj$ gier oferowanych na platformie GOG.com. 

)$czna warto#& #rodków pieni&$nych oraz Lokat bankowych powy$ej 3 miesi&cy wynios"a na koniec okresu sprawozdawczego 
593 629 tys. z" i pomimo poniesienia istotnych nak"adów na produkcje nowych gier i technologii uleg"a zwi%kszeniu wzgl%dem 
30 czerwca 2019 r. o 63 119 tys. z". 

 

 Nota 30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018* 

KAPITA' W'ASNY  994 643 975 190 1 002 864 

Kapita!y w!asne akcjonariuszy jednostki dominuj%cej  994 643 975 190 1 002 864 

Kapita" zak"adowy 22 96 120 96 120 96 120 

Kapita" zapasowy  780 951 780 951 739 724 

Pozosta"e kapita"y  52 364 47 872 26 145 

Ró'nice kursowe z przeliczenia   1 063 997 1 012 

Niepodzielony wynik finansowy  (2 290) (2 290) 30 529 

Wynik finansowy bie'$cego okresu  66 435 51 540 109 334 

Kapita! akcjonariuszy niekontroluj%cych  - - - 

ZOBOWI)ZANIA D'UGOTERMINOWE  6 185 6 678 6 691 

Pozosta"e zobowi$zania finansowe 16 5 810 6 262 163 

Rozliczenia mi%dzyokresowe przychodów 15 185 226 6 338 

Rezerwa na #wiadczenia emerytalne i podobne 12 190 190 190 

ZOBOWI)ZANIA KRÓTKOTERMINOWE  207 228 155 847 117 283 

Pozosta"e zobowi$zania finansowe 16 4 748 5 462 246 

Zobowi$zania handlowe 16 43 916 45 812 49 914 

Zobowi$zania z tytu"u bie'$cego podatku dochodowego  3 301 19 - 

Pozosta"e zobowi$zania  14 9 033 9 222 17 785 

Rozliczenia mi%dzyokresowe przychodów 15 130 693 84 545 26 172 

Rezerwa na #wiadczenia emerytalne i podobne 12 2 2 2 

Pozosta"e rezerwy 13 15 535 10 785 23 164 

PASYWA RAZEM  1 208 056 1 137 715 1 126 838 

* dane przekszta!cone   

http://www.store.cdprojektred.com/
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Na koniec trzeciego kwarta"u 2019 r. warto#& Kapita!ów w!asnych wynios"a 994 643 tys. z", a ich wzrost wzgl%dem ko(ca 
poprzedniego okresu wynika" g"ównie z wypracowanego zysku bie'$cego okresu. 

Wzrost Zobowi%za( krótkoterminowych na koniec wrze#nia bie'$cego roku w stosunku do stanu na koniec czerwca wynika" 
w najwi%kszym stopniu ze wzrostu salda Rozlicze( mi&dzyokresowych przychodów. W ramach tej pozycji Grupa CD PROJEKT 
ujmuje g"ównie: 

a) w segmencie CD PROJEKT RED – sprzeda' przysz"ych okresów: 

- tzw. minimalne gwarancje, to jest otrzymane lub nale'ne od wydawców i partnerów dystrybucyjnych zaliczki na poczet 
tantiem z projektów maj$cych premier% w przysz"ych okresach – dotycz$ce g"ównie gry Cyberpunk 2077; 

- otrzymane lub nale'ne wp"ywy z tytu"u tantiem od zrealizowanych przez graczy zamówie( przedpremierowych w ramach 
cyfrowej dystrybucji gier PC (g"ównie Cyberpunk 2077 oraz dodatek do GWINTa +elazna Wola) oraz Nintendo Switch 
(Wied*min 3: Dziki Gon), których data premiery przypada na przysz"e okresy; 

b) w segmencie CD PROJEKT RED – poniesione przez partnera dystrybucyjnego Spó"ki nak"ady na produkcje fizycznych 
egzemplarzy gry Wied*min 3: Dziki Gon na konsole Nintendo Switch podlegaj$ce rozliczeniu w kalkulacji tantiem przysz"ych 
okresów; 

c) w segmencie GOG.com – sprzeda' przysz"ych okresów - warto#& z"o'onych przez klientów zamówie( przedpremierowych 
na gry, których data premiery przypada na przysz"e okresy (g"ównie Cyberpunk 2077); 

d) CD PROJEKT RED i GOG.com – rozliczenia mi%dzyokresowe dotycz$ce dotacji; 

e) w segmencie GOG.com rozliczenia mi%dzyokresowe z klientami spó"ki (w tym udzielony Store credit i Wallet). 

Pozosta!e rezerwy odpowiadaj$ g"ównie rezerwom na przysz"e zobowi$zania, w tym rezerwom na poczet kosztów wynagrodze( 
uzale'nionych od wyniku.
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#ródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale w!asnym 

 Kapita! 
zak!adowy 

Kapita! 
zapasowy 

Akcje 
w!asne 

Pozosta!e 
kapita!y 

Ró$nice 
kursowe 

z przeliczenia 

Niepodzielony 
wynik 

finansowy 

Wynik 
finansowy 
bie$%cego 

okresu 

Kapita! w!asny 
akcjonariuszy 

jednostki 
dominuj%cej 

Kapita! w!asny 
ogó!em 

01.01.2019 – 30.09.2019 
Kapita! w!asny 
na 01.01.2019 96 120 739 724 - 26 145 1 012 139 863 - 1 002 864 1 002 864 

Koszty programu 
motywacyjnego - - - 26 219 - - - 26 219 26 219 

Podzia" zysku 
netto/pokrycie straty - 41 227 - - - (41 227) - - - 

Wyp"ata dywidendy - - - - - (100 926) - (100 926) (100 926) 

Suma dochodów 
ca"kowitych - - - - 51 - 66 435 66 486 66 486 

Kapita! w!asny 
na 30.09.2019 96 120 780 951 - 52 364 1 063 (2 290) 66 435 994 643 994 643 
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 Kapita! 
zak!adowy 

Kapita! 
zapasowy 

Akcje 
w!asne 

Pozosta!e 
kapita!y 

Ró$nice 
kursowe 

z przeliczenia 

Niepodzielony 
wynik 

finansowy 

Wynik 
finansowy 
bie$%cego 

okresu 

Kapita! w!asny 
akcjonariuszy 

jednostki 
dominuj%cej 

Kapita! w!asny 
ogó!em 

01.01.2018 – 30.09.2018 
Kapita! w!asny 
na 01.01.2018 96 120 549 335 - 15 212 118 222 114 - 882 899 882 899 

Korekty z tyt. b"%dów  - (6 729) - - 794 6 082 - 147 147 

Kapita! w!asny 
po korektach 96 120 542 606  15 212 912 228 196 - 883 046 883 046 

Koszty programu 
motywacyjnego - - - 7 795 - - - 7 795 7 795 

Utworzenie kapita"u 
rezerwowego w celu 
nabycia akcji w"asnych 

- (3 600) - 3 600 - - - - - 

Zakup akcji w"asnych - - 3 051 (3 051) - - - - - 

Przeniesienie akcji 
w"asnych w celu 
wykonania zobowi$zania 
do zap"aty cz%#ci ceny 
nabycia 
przedsi%biorstwa 

- 3 051 (3 051) - - - - - - 

Podzia" zysku 
netto/pokrycie straty - 197 667 - - - (197 667) - - - 

Suma dochodów 
ca"kowitych - - - - 74 - 67 917 67 991 67 991 

Kapita! w!asny 
na 30.09.2018 96 120 739 724 - 23 556 986 30 529 67 917 958 832 958 832 

Grupa skorygowa"a rozliczenie po"$czenia spó"ek z segmentu GOG.com oraz b"%dne uj%cie podatku dochodowego, a tak'e pokrycie straty za 2016 r. w sprawozdaniu finansowym Spó"ki GOG sp. z o.o. 
na dzie( 31 grudnia 2017 r. Powy'sze korekty spowodowa"y zwi%kszenie kapita"u w"asnego o kwot% 147 tys. z". Grupa skorygowa"a równie' historyczne rozliczenie transakcji zmieniaj$cych sk"ad Grupy 
oraz uj%cie wyp"at dywidend przez spó"ki z Grupy Spó"ce dominuj$cej. Zmiana ta nie wp"yn%"a na warto#& kapita"u w"asnego.  
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#ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie 
z przep!ywów pieni&$nych 

 Nota 01.07.2019 –
30.09.2019 

01.01.2019 –
30.09.2019 

01.07.2018 –
30.09.2018* 

01.01.2018 –
30.09.2018* 

DZIA'ALNO#* OPERACYJNA 

Zysk/(strata) netto  14 895 66 435 15 487 67 917 

Korekty razem: 30 98 067 94 365 11 180 (11 589) 
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwa"ych, 
aktywów niematerialnych, nak"adów na 
prace rozwojowe oraz nieruchomo#ci 
inwestycyjnych 

 2 192 6 156 1 114 3 464 

Amortyzacja prac rozwojowych uj%ta jako 
koszt w"asny sprzeda'y  5 892 19 083 - - 

Odsetki i udzia"y w zyskach  (2 078) (6 947) (1 549) (7 319) 

Zysk/(strata) z dzia"alno#ci inwestycyjnej  (415) (1 236) 23 322 

Zmiana stanu rezerw  3 699 (6 412) 2 068 (34 666) 

Zmiana stanu zapasów  (9 835) (10 664) (97) (26) 

Zmiana stanu nale'no#ci  45 399 (26 829) 11 210 20 409 
Zmiana stanu zobowi$za( z wyj$tkiem 
po'yczek i kredytów  (768) (6 377) (7 394) (6 884) 

Zmiana stanu pozosta"ych aktywów 
i pasywów  48 861 101 421 3 077 5 833 

Inne korekty  5 120 26 170 2 728 7 278 

Gotówka z dzia!alno"ci operacyjnej  112 962 160 800 26 667 56 328 
Podatek dochodowy od zysku/(straty) 
przed opodatkowaniem  4 264 16 965 4 661 18 826 

Podatek dochodowy (zap"acony)/otrzymany  (5 117) (20 215) (3 240) (23 078) 
Przep!ywy pieni&$ne netto z dzia!alno"ci 
operacyjnej  112 109 157 550 28 088 52 076 

DZIA'ALNO#* INWESTYCYJNA 

Wp!ywy  202 281 701 026 477 141 787 391 
Zwrot zadatku na nieruchomo#ci 
inwestycyjne oraz prawo wieczystego 
u'ytkowania gruntu 

 - 1 667 - - 

Zbycie aktywów niematerialnych oraz 
rzeczowych aktywów trwa"ych  6 136 188 228 

!rodki pieni%'ne przej%te w ramach 
nabycia przedsi%biorstwa  - - - 26 

Wyga#ni%cie lokat bankowych powy'ej 
3 miesi%cy  200 061 691 804 475 400 779 809 

Inne wp"ywy inwestycyjne   2 214 7 419 1 553 7 328 

Wydatki  256 918 731 902 589 136 857 623 
Nabycie aktywów niematerialnych 
oraz rzeczowych aktywów trwa"ych  4 671 10 494 2 777 12 760 

Nak"ady na prace rozwojowe  43 462 103 232 26 963 74 910 
Nabycie nieruchomo#ci inwestycyjnych 
oraz prawa wieczystego u'ytkowania 
gruntu 

 147 9 201 - - 

Wp"aty na podwy'szenie kapita"u spó"ki 
zale'nej  1 200 3 500 2 000 2 000 

Zadatek na nieruchomo#ci inwestycyjne 
oraz prawo wieczystego u'ytkowania 
gruntu 

 - - 4 000 4 727 

Nabycie przedsi%biorstwa  - - - 10 550 
Za"o'enie lokat bankowych powy'ej 
3 miesi%cy  207 438 605 475 553 396 752 676 

Przep!ywy pieni&$ne netto z dzia!alno"ci 
inwestycyjnej  (54 637) (30 876) (111 995) (70 232) 
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DZIA'ALNO#* FINANSOWA  

Wp!ywy  8 21 - - 
P"atno#ci nale'no#ci z tytu"u umów 
leasingu finansowego  7 19 - - 

Odsetki  1 2 - - 

Wydatki  1 738 106 107 408 649 
Dywidendy i inne wp"aty na rzecz 
w"a#cicieli  - 100 926 - - 

P"atno#ci zobowi$za( z tytu"u umów 
leasingu  1 602 4 715 404 640 

Odsetki  136 466 4 9 
Przep!ywy pieni&$ne netto z dzia!alno"ci 
finansowej  (1 730) (106 086) (408) (649) 

Przep!ywy pieni&$ne netto razem  55 742 20 588 (84 315) (18 805) 

Bilansowa zmiana stanu "rodków pieni&$nych  55 742 20 588 (84 315) (18 805) 

#rodki pieni&$ne na pocz%tek okresu  69 224 104 378 132 497 66 987 

#rodki pieni&$ne na koniec okresu  124 966 124 966 48 182 48 182 

* dane przekszta!cone 

W trzecim kwartale 2019 r. wynikowi netto Grupy w wysoko#ci 14 895 tys. z" towarzyszy"a dodania warto#& Przep!ywów netto 
z dzia!alno"ci operacyjnej w kwocie 112 109 tys. z". Najwi%kszy udzia" w ró'nicy pomi%dzy tymi wielko#ciami (to jest wp"yw na 
korekty dokonane w kalkulacji przep"ywów) mia"y: 

a) Zmiany stanu pozosta!ych aktywów i pasywów - g"ównie zwi%kszenia Rozlicze( mi%dzyokresowych przychodów 
wynikaj$cego w najwi%kszym stopniu z kontynuacji rozpocz%tej w czerwcu bie'$cego roku udanej akcji preorderowej 
dotycz$cej gry Cyberpunk 2077, a tak'e otrzymanych zaliczek zwi$zanych z planowan$ premier$ gry Wied*min 3: Dziki Gon 
na konsoli Nintendo Switch; 

b) Zmniejszenia stanu nale$no"ci (g"ównie handlowych) wynikaj$cego ze sp"ywu wysokiego salda nale'no#ci Spó"ki z ko(ca 
czerwca 2019 r.; 

c) Wzrostu stanu zapasów wynikaj$cego g"ównie z produkcji komponentów fizycznych egzemplarzy gier w segmencie 
CD PROJEKT RED oraz z produkcji towarów sklepu firmowego www.store.cdprojektred.com; 

d) Amortyzacji aktywów trwa!ych. 

Najwi%kszy wp"yw na saldo Przep!ywów pieni&$nych netto z dzia!alno"ci inwestycyjnej w trakcie trzeciego kwarta"u bie'$cego 
roku mia"y poniesione Nak!ady na prace rozwojowe. Na "$czn$ warto#& 43 462 tys. z" sk"adaj$ si% g"ównie nak"ady na produkcj% 
gry Cyberpunk 2077, innych projektów CD PROJEKT RED, a tak'e prac zwi$zanych z rozwojem technologii segmentu GOG.com. 
Ponadto w ramach dzia"alno#ci inwestycyjnej w trzecim kwartale 2019 r. Grupa kontynuowa"a realizacj% polityki aktywnego 
lokowania w bankach bie'$cych nadwy'ek gotówki z dzia"alno#ci operacyjnej. Warto#& lokat bankowych o terminie zapadalno#ci 
przekraczaj$cym 3 miesi$ce zawartych w trakcie pierwszego kwarta"u 2019 r. i prezentowanych jako „Wydatki” wynios"a 
496 263 tys. z", za# warto#& lokat zako(czonych, z których #rodki wróci"y na bie'$ce rachunki bankowe, ujmowanych jako 
„Wp"ywy” Grupy, wynios"a 488 886 tys. z". Saldo lokat bankowych o terminie zapadalno#ci powy'ej 3 miesi%cy zwi%kszy"o si% 
w raportowanym okresie o 7 377 tys. z". 

W analizowanym okresie Grupa CD PROJEKT nie wygenerowa"a istotnych Przep!ywów pieni&$nych netto z dzia!alno"ci 
finansowej. Wzrost warto#ci pozycji P!atno"ci zobowi%za( z tytu!u umów leasingu wynika g"ównie z wprowadzenia w Grupie 
MSSF 16 i p"atno#ci z tytu"u leasingu powierzchni biurowej. 

W trzecim kwartale 2019 r. saldo #rodków pieni&$nych Grupy (bez uwzgl%dnienia lokat o terminie zapadalno#ci przekraczaj$cym 
3 miesi$ce) uleg"o zwi%kszeniu o 55 742 tys. z", za# suma przekraczaj$cych 3 miesi$ce lokat bankowych wzros"a w tym samym 
czasie o kwot% 7 377 tys. z". )$cznie saldo #rodków pieni%'nych i lokat Grupy na przestrzeni pierwszego kwarta"u 2019 r. wzros"o 
zatem o 63 119 tys. z". Jednocze#nie Grupa finansowa"a istotne wydatki inwestycyjne zwi$zane z produkcj$ nowych gier wideo 
i technologii oraz prowadzi"a intensywne kampanie promocyjne swoich produktów.

http://www.store.cdprojektred.com/
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Informacje ogólne 

Nazwa: CD PROJEKT S.A. 

Forma Prawna: Spó"ka Akcyjna 

Siedziba: ul. Jagiello(ska 74, Warszawa 03-301 

Kraj rejestracji: Polska 

Podstawowy przedmiot dzia"alno#ci: CD PROJEKT S.A. jest spó"k$ holdingow$ Grupy Kapita"owej CD PROJEKT 
dzia"aj$cej w segmentach CD PROJEKT RED oraz GOG.com 

Organ prowadz$cy rejestr: S$d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia" Gospodarczy 
Krajowego Rejestru S$dowego 

Numer statystyczny REGON: 492707333 

Numer rejestrowy BDO: 000141053 

Czas trwania Grupy jest nieoznaczony.  

 

Prezentacja Grupy Kapita!owej 

Spó!ki powi%zane 

 

 

 

 

  

CD PROJEKT S.A.

GOG sp. z o.o. CD PROJEKT 
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Co., Ltd.

Spokko           
sp. z o.o.
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RED STORE   

sp. z o.o.
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Zasady konsolidacji 

Spó!ki obj&te konsolidacj% 

 
udzia! w kapitale udzia! w prawach g!osu metoda konsolidacji 

CD PROJEKT S.A. jednostka dominuj$ca - - 

GOG sp. z o.o.  100% 100% pe"na 

CD PROJEKT Inc. 100% 100% pe"na 

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

Spokko sp. z o.o. 75% 75%  nie konsolidowana 

CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. 100% 100% pe"na* 

* W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa po raz pierwszy obj"!a konsolidacj# Spó!k" CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. 

Zgodnie z przyj%t$ przez Grup% polityk$ rachunkowo#ci jednostka dominuj$ca mo'e nie obejmowa& konsolidacj$ spó"ek zale'nych 
o ile: 

� udzia" w sumie bilansowej jednostki dominuj$cej nie przekracza 2%, 

� udzia" w przychodach ze sprzeda'y oraz operacji finansowych jednostki dominuj$cej nie przekracza 1%, 

przy czym w ramach ustalania przekroczenia progów nie uwzgl%dnia si% transakcji mi%dzy spó"k$ zale'n$, a podmiotem 
dominuj$cym, które podlega"yby wy"$czeniu w ramach konsolidacji. 

)$cznie dane finansowe spó"ek zale'nych wy"$czonych z konsolidacji nie mog$ przekracza&: 

� udzia" w sumie bilansowej jednostki dominuj$cej nie przekracza 5%, 

� udzia" w przychodach ze sprzeda'y oraz operacji finansowych jednostki dominuj$cej nie przekracza 2%, 

przy czym w ramach ustalania przekroczenia progów nie uwzgl%dnia si% transakcji mi%dzy spó"k$ zale'n$, a podmiotem 
dominuj$cym, które podlega"yby wy"$czeniu w ramach konsolidacji. 

Powy'sze kryteria zosta"y spe"nione w stosunku do podmiotów CD PROJEKT Co., Ltd. oraz Spokko sp. z o.o. 

Jednostki zale$ne 

Jednostki zale'ne to wszelkie jednostki, w odniesieniu do których Grupa sprawuje kontrol%, przejawiaj$c$ si% w jednoczesnym: 

� sprawowaniu w"adzy, polegaj$cym na dysponowaniu aktualnymi prawami daj$cymi mo'liwo#& bie'$cego kierowania istotnymi 
dzia"aniami, tj. dzia"aniami, które znacz$co wp"ywaj$ na wyniki finansowe jednostki, 

� podleganiu ekspozycji na zmienne wyniki finansowe lub posiadaniu prawa do zmiennych wyników finansowych, polegaj$cym 
na istnieniu mo'liwo#ci zmiany wyników finansowych Grupy w zale'no#ci od wyników tej jednostki, 

� posiadaniu mo'liwo#ci wykorzystania sprawowanej w"adzy do wywierania wp"ywu na wysoko#& swoich wyników finansowych, 
polegaj$cym na korzystaniu ze swojej w"adzy w celu wywierania wp"ywu na przypisane Grupie wyniki finansowe zwi$zane 
z zaanga'owaniem w t$ jednostk%. 

Jednostki zale'ne, o ile spe"niaj$ kryteria istotno#ci, podlegaj$ pe"nej konsolidacji od dnia przej%cia nad nimi kontroli przez Grup%. 
Przestaje si% je konsolidowa& z dniem ustania kontroli. 

Przychody i koszty, rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach pomi%dzy spó"kami Grupy dla potrzeb skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego s$ eliminowane. Niezrealizowane straty równie' podlegaj$ eliminacji, chyba 'e transakcja dostarcza 
dowodów na utrat% warto#ci przez przekazany sk"adnik aktywów. Zasady rachunkowo#ci stosowane przez jednostki zale'ne 
zosta"y zmienione, tam gdzie by"o to konieczne, dla zapewnienia zgodno#ci z zasadami rachunkowo#ci stosowanymi przez Grup%. 
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Podstawa sporz%dzenia "ródrocznego skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Niniejsze #ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta"o sporz$dzone zgodnie z Mi%dzynarodowym 
Standardem Rachunkowo#ci nr 34 $ródroczna Sprawozdawczo%& Finansowa zatwierdzonym przez UE („MSR 34”). 

!ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnie( wymaganych 
w rocznym sprawozdaniu finansowym i nale'y je czyta& "$cznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok 
zako(czony 31 grudnia 2018 zatwierdzonym do publikacji w dniu 27 marca 2019 r. 

Za!o$enie kontynuowania dzia!alno"ci 
Niniejsze #ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta"o sporz$dzone przy za"o'eniu kontynuowania 
dzia"alno#ci gospodarczej przez Grup% i Spó"k% dominuj$c$ w daj$cej si% przewidzie& przysz"o#ci, tj. w okresie co najmniej 
12 miesi%cy po dniu bilansowym. 

Zarz$d Spó"ki dominuj$cej nie stwierdza na dzie( podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczno#ci, które wskazywa"yby na 
zagro'enia dla mo'liwo#ci kontynuowania dzia"alno#ci w okresie 12 miesi%cy po zako(czeniu okresu sprawozdawczego na skutek 
zamierzonego lub przymusowego zaniechania b$d* istotnego ograniczenia dotychczasowej dzia"alno#ci. 

Do dnia sporz$dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 lipca do 30 wrze#nia 2019 r. Zarz$d Spó"ki 
dominuj$cej nie powzi$" informacji o zdarzeniach, które nie zosta"y, a powinny by& uj%te w ksi%gach rachunkowych okresu 
sprawozdawczego. Jednocze#nie w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie wyst%puj$ istotne zdarzenia dotycz$ce lat ubieg"ych. 

Zgodno"+ z Mi&dzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczo"ci Finansowej 
Niniejsze #ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta"o sporz$dzone zgodnie z Mi%dzynarodowym 
Standardem Rachunkowo#ci nr 34 $ródroczna sprawozdawczo%& finansowa oraz zgodnie z odpowiednimi Mi%dzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczo#ci Finansowej (MSSF), maj$cymi zastosowanie do #ródrocznej sprawozdawczo#ci finansowej, 
zaakceptowanymi przez Rad% Mi%dzynarodowych Standardów Rachunkowo#ci (RMSR) i Komitet ds. Interpretacji 
Mi%dzynarodowych Standardów Rachunkowo#ci, a tak'e zgodnie z interpretacjami wydanymi przez RMSR zatwierdzonymi przez 
Uni% Europejsk$ na mocy Rozporz$dzenia w sprawie MSSF (Komisja Europejska 1606/2002), zwanymi dalej „MSSF UE”, w kszta"cie 
obowi$zuj$cym na dzie( 30 wrze#nia 2019 r. 

MSSF UE obejmuj$ standardy i interpretacje zaakceptowane przez Rad% Mi%dzynarodowych Standardów Rachunkowo#ci (RMSR) 
oraz Komisj% ds. Interpretacji Mi%dzynarodowej Sprawozdawczo#ci Finansowej (KIMSF), zatwierdzone do stosowania w UE. 

W zakresie nieuregulowanym powy'szymi standardami niniejsze sprawozdanie zosta"o sporz$dzone zgodnie z wymogami ustawy 
z dnia 29 wrze#nia 1994 r. o rachunkowo#ci (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z pó*n. zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami 
wykonawczymi oraz zgodnie z wymogami okre#lonymi przez rozporz$dzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 
informacji bie'$cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto#ciowych oraz warunków uznawania za 
równowa'ne informacji wymaganych przepisami prawa pa(stwa nieb%d$cego pa(stwem cz"onkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757). 

Grupa zamierza zastosowa& opublikowane, lecz nie obowi$zuj$ce do dnia publikacji niniejszego #ródrocznego skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego zmiany MSSF, zgodnie z dat$ ich wej#cia w 'ycie. Informacje dotycz$ce standardów 
i interpretacji stosowanych po raz pierwszy, wcze#niejszego zastosowania standardów, standardów jakie wesz"y w 'ycie w dniu 
lub po 1 stycznia 2019 r. oraz oszacowanie wp"ywu zmian w MSSF na przysz"e skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy, 
zosta"y przedstawione w cz%#ci drugiej Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2018. 
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Standardy i interpretacje przyj&te przez RMSR, które nie zosta!y jeszcze 
zatwierdzone przez UE do stosowania 

Zatwierdzaj$c niniejsze sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowa"a nast%puj$cych standardów, zmian standardów 
i interpretacji, które nie zosta"y jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE: 

� Zmiany do MSR 1 i MSR 8 Definicja istotno%ci - obowi$zuj$ce w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynaj$cych 
si% w dniu lub po 1 stycznia 2020 r., 

� Zmiany do MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7 Reforma wska'ników stóp procentowych - obowi$zuj$ce w odniesieniu do okresów 
sprawozdawczych rozpoczynaj$cych si% w dniu lub po 1 stycznia 2020 r., 

� Zmiany do MSSF 3 Po!#czenia jednostek gospodarczych - obowi$zuj$ce w odniesieniu do okresów sprawozdawczych 
rozpoczynaj$cych si% w dniu lub po 1 stycznia 2020 r., 

� Zmiany w odwo!aniach do Za!o"e# Koncepcyjnych MSSF – obowi$zuj$ce w odniesieniu do okresów sprawozdawczych 
rozpoczynaj$cych si% w dniu lub po 1 stycznia 2020 r., 

� MSSF 14 Odroczone salda z regulowanej dzia!alno%ci - obowi$zuj$cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj$cych 
si% 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie. Komisja Europejska postanowi"a nie rozpoczyna& procesu zatwierdzania tego 
tymczasowego standardu do stosowania na terenie UE do czasu wydania ostatecznej wersji standardu, 

� MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe - obowi$zuj$ce w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynaj$cych si% w dniu 
lub po 1 stycznia 2021 r. 

Grupa jest w trakcie analizy szacunków, jak istotny wp"yw na sprawozdanie finansowe Grupy b%d$ mia"y wymienione wy'ej 
standardy i zmiany do standardów. 

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji 

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji 

Walut$ funkcjonaln$ Grupy i Spó"ki dominuj$cej i walut$ prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest z"oty polski (PLN). 
Wszystkie dane, o ile nie podano inaczej, zaprezentowano w tysi$cach PLN (tys. PLN). 

Transakcje i salda 

Transakcje wyra'one w walutach obcych przelicza si% na walut% funkcjonaln$ wed"ug kursu obowi$zuj$cego w dniu transakcji. 
Zyski i straty kursowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowi$za( pieni%'nych wyra'onych 
w walutach obcych ujmuje si% w Rachunku zysków i strat, o ile nie odracza si% ich w Kapitale w"asnym, gdy kwalifikuj$ si% do uznania 
za zabezpieczenie przep"ywów pieni%'nych i zabezpieczenie udzia"ów w aktywach netto. 

Za!o$enie porównywalno"ci sprawozda( finansowych 
i zmiany polityk rachunkowo"ci 
Zastosowana w niniejszym #ródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym polityka ksi%gowa, dokonane 
przez Zarz$d istotne os$dy w zakresie stosowanych przez Grup% zasad rachunkowo#ci i g"ówne *ród"a szacowania niepewno#ci 
s$ we wszystkich istotnych aspektach zgodne z polityk$ przyj%t$ do sporz$dzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapita"owej CD PROJEKT za 2018 r., za wyj$tkiem poni'ej opisanych zmian polityki rachunkowo#ci i zmian 
prezentacyjnych. Niniejsze #ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe powinno by& czytane "$cznie ze 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok zako(czony 31 grudnia 2018. 
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Zmiana polityki rachunkowo"ci 

� Zmiany do MSSF 9 Kontrakty z cechami przedp!at z ujemn% rekompensat% - obowi%zuj%ce w odniesieniu do okresów 
sprawozdawczych rozpoczynaj%cych si& w dniu lub po 1 stycznia 2019 r. 

Zmiany dotycz$ wyceny aktywów finansowych z tzw. prawem do wcze#niejszej sp"aty z negatywnym wynagrodzeniem wed"ug 
zamortyzowanego kosztu lub wed"ug warto#ci godziwej poprzez inne ca"kowite dochody, zamiast wyceniania wed"ug warto#ci 
godziwej przez zysk lub strat%. Zmiany nie maj$ wp"ywu na stosowane przez Grup% zasady (polityk%) rachunkowo#ci 
w odniesieniu do dzia"alno#ci Grupy lub jej wyników finansowych. 

� Zmiany do MSR 19 Zmiany, ograniczenia oraz rozliczenia programów "wiadcze( pracowniczych - obowi%zuj%ce 
w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynaj%cych si& w dniu lub po 1 stycznia 2019 r. 

Zmiany dotycz$ programów okre#lonych #wiadcze(, wprowadzaj$c wymóg ustalania kosztów bie'$cych #wiadcze( oraz 
odsetek netto z zastosowaniem za"o'e( przyj%tych do wyceny zobowi$zania lub aktywa z tytu"u okre#lonych #wiadcze( dla 
okresu po zmianie planów. Zmiany nie maj$ istotnego wp"ywu na stosowane przez Grup% zasady (polityk%) rachunkowo#ci 
w odniesieniu do dzia"alno#ci Grupy lub jej wyników finansowych. 

� MSSF 16 Leasing - obowi%zuj%cy w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynaj%cych si& w dniu lub po 
1 stycznia 2019 r. 

W bie'$cym roku Grupa po raz pierwszy zastosowa"a MSSF 16 Leasing, który zast$pi" MSR 17 Leasing. MSSF 16 okre#la zasady 
ujmowania dotycz$ce leasingu w zakresie wyceny, prezentacji i ujawniania informacji. Zasadnicza zmiana w podej#ciu do 
leasingu wynikaj$ca z nowych regulacji polega na odej#ciu w odniesieniu do leasingobiorcy od podzia"u na leasing finansowy 
i operacyjny. Wed"ug nowych zasad wszystkie umowy spe"niaj$ce definicj% umów leasingu lub umów zawieraj$cych leasing 
prezentowane s$ zgodnie z modelem, jaki dotychczas przewidziany by" dla umów leasingu finansowego. Tym samym 
wprowadzenie standardu wp"ywa g"ównie na wzrost warto#ci niefinansowych aktywów trwa"ych oraz pozosta"ych zobowi$za( 
finansowych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz na spadek kosztów operacyjnych i wzrost kosztów finansowych 
w rachunku zysków i strat. W sprawozdaniu z przep"ywów pieni%'nych nast%puje spadek wydatków z dzia"alno#ci operacyjnej 
i inwestycyjnej oraz wzrost wydatków z tytu"u dzia"alno#ci finansowej. 

Wej#cie w 'ycie nowego standardu ma najwi%kszy wp"yw na prezentacj% umów najmu budynków zawartych na czas okre#lony, 
które ze wzgl%du na tre#& ekonomiczn$ kwalifikowane by"y pod rz$dami MSR 17 jako umowy leasingu operacyjnego. 
W konsekwencji dotychczas Grupa nie ujmowa"a w sprawozdaniach finansowych aktywów b%d$cych przedmiotem tych umów. 
W 2019 r., wed"ug nowych regulacji, umowy te stanowi$ leasing i zosta"y uj%te zgodnie z jednolitym modelem rachunkowo#ci 
leasingobiorcy, co spowodowa"o ujawnienie sk"adników aktywów z tytu"u prawa do u'ytkowania budynków oraz zobowi$za( 
z tego tytu"u, które odzwierciedlaj$ obowi$zek dokonywania op"at leasingowych. 

Na dzie( wdro'enia MSSF 16 Grupa w odniesieniu do umów najmu budynków, których termin zako(czenia przypada na okres 
pó*niejszy ni' 12 miesi%cy od dnia pierwszego zastosowania standardu, zastosowa"a podej#cie retrospektywnie z "$cznym 
efektem pierwszego zastosowania standardu uj%tym w dniu jego pierwszego zastosowania, bez przekszta"cania danych 
porównywalnych, przy czym ujawnienie aktywów i zobowi$za( z tytu"u leasingu nie spowodowa"o korekty bilansu otwarcia 
zysków zatrzymanych (warto#& rozpoznanych aktywów jest równa warto#ci zobowi$za(). Aktywa i zobowi$zania z tytu"u 
leasingu wycenione zosta"y w warto#ci bie'$cej pozosta"ych op"at leasingowych, zdyskontowanych poprzez zastosowanie 
kra(cowej stopy procentowej leasingobiorcy w dniu pierwszego zastosowania nowych regulacji. 

Grupa rozpozna"a tak'e transakcje subleasingu budynków, w ramach których bazowy sk"adnik aktywów, u'ywany na 
podstawie leasingu (leasing g"ówny), jest dalej oddawany w leasing. W odniesieniu do tego rodzaju umów Grupa nie wykazuje 
aktywa z tytu"u leasingu, wykazuje natomiast zobowi$zanie z tytu"u leasingu oraz odpowiadaj$c$ mu nale'no#& z tytu"u 
subleasingu. Je#li subleasing ma charakter przenoszenia kosztów na inny podmiot (refakturowanie kosztów) zobowi$zanie 
z tytu"u leasingu i nale'no#& z tytu"u subleasingu ujmuje si% w równych kwotach, wykorzystuj$c stop% dyskontow$ stosowan$ 
w leasingu g"ównym. W tym przypadku zobowi$zania z tytu"u leasingu g"ównego i nale'no#ci z tytu"u subleasingu, a tak'e 
odpowiadaj$ce im koszty i przychody finansowe z tytu"u odsetek, prezentowane s$ w sprawozdaniach finansowych po 
skompensowaniu, bowiem taki sposób prezentacji najlepiej odpowiada istocie transakcji (zgodnie z paragrafami 32-33 MSR 1 
oraz 42-50 MSR 32 w zakresie instrumentów finansowych). Co do zasady kompensowanie aktywów i zobowi$za( czy 
przychodów i kosztów jest zabronione, z wyj$tkiem jednak'e sytuacji, gdy kompensowanie odzwierciedla istot% transakcji.
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Zastosowanie nowych regulacji wynikaj$cych z MSSF 16 ma nast%puj$cy wp"yw na sprawozdanie finansowe za okres od 
1 stycznia do 30 wrze#nia 2019 r.: 

 Stan na 31.12.2018 r. 
Zmiany zwi%zane 

z wdro$eniem 
 MSSF 16 

Stan na 01.01.2019 r. 

Aktywa trwa!e    

Rzeczowe aktywa trwa"e, w tym: 19 241 14 443 33 684 

- leasing budynków - 14 443 14 443 

Zobowi%zania d!ugoterminowe    

Pozosta"e zobowi$zania finansowe, w tym: 163 8 556 8 719 

- leasing budynków - 8 556 8 556 

Zobowi%zania krótkoterminowe    

Pozosta"e zobowi$zania finansowe, w tym: 246 5 887 6 133 

- leasing budynków - 5 887 5 887 

W odniesieniu do umów najmu powierzchni, które zako(czone zostan$ w okresie krótszym ni' 12 miesi%cy licz$c od dnia 
pierwszego zastosowania standardu, Grupa zastosowa"a praktyczne rozwi$zanie przewidziane przez punkt C10 lit. c) MSSF 16. 
Zgodnie z t$ regulacj$ jednostki mog$ nie stosowa& wymogów dotycz$cych wyceny na dzie( pierwszego wdro'enia nowego 
standardu w odniesieniu do leasingów wcze#niej klasyfikowanych jako operacyjne, których okres leasingu ko(czy si% przed 
up"ywem 12 miesi%cy od dnia pierwszego zastosowania. Tym samym Grupa prezentuje te leasingi jako krótkoterminowe, 
ujmuj$c op"aty leasingowe jako koszty systematycznie przez okres trwania leasingu. Koszty zwi$zane z tymi leasingami 
zaprezentowane zosta"y w nocie 18. 

Je#li chodzi o leasingi, które klasyfikowane by"y jako leasingi finansowe zgodnie z poprzednio obowi$zuj$cym MSR 17, na dzie( 
pierwszego zastosowania MSSF 16 warto#& bilansowa sk"adników aktywów z tytu"u prawa do u'ytkowania i zobowi$zania 
z tytu"u tych leasingów, zosta"a przyj%ta w kwocie odpowiadaj$cej warto#ci bilansowej sk"adników aktywów obj%tych 
leasingiem i zobowi$zania z tytu"u leasingu z dnia bezpo#rednio poprzedzaj$cego wdro'enie nowego standardu, wycenion$ 
zgodnie z MSR 17. W ci$gu 2019 r. do tych umów stosowane s$ ju' postanowienia nowego standardu MSSF 16. 

Grupa nie stosuje regulacji MSSF 16 dotycz$cych leasingu w odniesieniu do leasingów krótkoterminowych oraz leasingów, 
w przypadku których bazowy sk"adnik aktywów ma nisk$ warto#&, zgodnie z mo'liwo#ci$ przewidzian$ w paragrafie 5 tego 
standardu. Op"aty leasingowe w tych przypadkach ujmuje si% jako koszty metod$ liniow$ lub w inny systematyczny sposób, 
który odzwierciedla rozk"ad kosztów w czasie trwania umowy. 

W odniesieniu do pozosta"ych umów, które nie by"y klasyfikowane ani jako leasing finansowy ani operacyjny pod rz$dami 
MSR 17, w tym do umów prawa wieczystego u'ytkowania gruntów ujmowanych jako odr%bne aktywa, Grupa skorzysta"a 
z innego praktycznego rozwi$zania przewidzianego przez punkt C3 przepisów przej#ciowych standardu MSSF 16. Zgodnie z t$ 
regulacj$ jednostka nie jest zobowi$zana do ponownej oceny tego, czy umowa jest leasingiem czy zawiera leasing w dniu 
pierwszego jego zastosowania, a zamiast tego mo'e nie stosowa& standardu MSSF 16 do umów, których zgodnie z wcze#niej 
obowi$zuj$cymi przepisami nie zidentyfikowa"a jako leasingi. W rezultacie Grupa stosowa& b%dzie wymogi nowego standardu 
jedynie do umów, które zawrze (lub zmieni) w dniu pierwszego zastosowania MSSF 16 lub po tym dniu. 

Grupa skorzysta"a tak'e z mo'liwo#ci jak$ daje paragraf 4 MSSF 16 i nie stosuje postanowie( tego standardu do aktywów 
niematerialnych. 

� Zmiany do MSR 28 D!ugoterminowe inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsi&wzi&ciach - 
obowi%zuj%ce w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynaj%cych si& w dniu lub po 1 stycznia 2019 r. 

Zmiana dotyczy ujmowania d"ugoterminowych inwestycji w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsi%wzi%cia, które stanowi$ 
cz%#& inwestycji netto w te jednostki, w stosunku do których nie stosuje si% metody praw w"asno#ci. Zgodnie z nowymi 
wytycznymi inwestycje takie nale'y ujmowa& zgodnie z regulacjami nowego standardu MSSF 9 w szczególno#ci, je#li chodzi 
o wymogi dotycz$ce utraty warto#ci. Zmiany nie maj$ istotnego wp"ywu na stosowane przez Grup% zasady (polityk%) 
rachunkowo#ci w odniesieniu do dzia"alno#ci Grupy lub jej wyników finansowych. 

� Poprawki do MSSF (2015-2017) Zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF - obowi%zuj%ce 
w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynaj%cych si& w dniu lub po 1 stycznia 2019 r. 

Zmiany dotycz$ czterech standardów: MSR 12 Podatek dochodowy w zakresie ujmowania wp"ywu podatku dochodowego na 
dywidend%, MSR 23 Koszty finansowania zewn"trznego w zakresie modyfikowanych sk"adników aktywów przygotowywanych 
do planowego wykorzystania lub sprzeda'y, MSSF 3 Po!#czenia przedsi"wzi"& w zakresie przej%cia kontroli nad podmiotem 
stanowi$cym wspólne operacje oraz MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne w zakresie braku sprawowania kontroli przez 
uczestnika nad wspólnym dzia"aniem. Zmiany nie maj$ istotnego wp"ywu na stosowane przez Grup% zasady (polityk%) 
rachunkowo#ci w odniesieniu do dzia"alno#ci Grupy lub jej wyników finansowych. 
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� KIMSF 23 Niepewno"+ w zakresie sposobów ujmowania podatku dochodowego - obowi%zuj%ca w odniesieniu do okresów 
sprawozdawczych rozpoczynaj%cych si& w dniu lub po 1 stycznia 2019 r. 

Interpretacja zawiera wyja#nienia, w jaki sposób nale'y stosowa& wymogi dotycz$ce ujmowania i wyceny zawarte w MSR 12 
Podatek dochodowy w przypadku, gdy wyst%puje niepewno#& co do sposobu uj%cia tego podatku. Niepewne uj%cie 
podatkowe to uj%cie, w przypadku którego wyst%puje w$tpliwo#& co do tego, czy zostanie ono zaakceptowane przez organy 
podatkowe. Je'eli jednostka uzna w$tpliwo#ci dotycz$ce uj%cia podatkowego za istotne, powinna odzwierciedli& skutki tej 
niepewno#ci w uj%ciu ksi%gowym podatku w okresie, w którym takie ustalenia zosta"y poczynione, na przyk"ad poprzez uj%cie 
dodatkowego zobowi$zania podatkowego lub zastosowanie wy'szej stawki podatku. Pomiaru skutków tej niepewno#ci 
powinno si% dokona& albo metod$ najbardziej prawdopodobnej kwoty, albo metod$ przewidywanej warto#ci. Interpretacja nie 
ma istotnego wp"ywu na stosowane przez Grup% zasady (polityk%) rachunkowo#ci w odniesieniu do dzia"alno#ci Grupy lub jej 
wyników finansowych. 

Zmiana sk!adu spó!ek obj&tych konsolidacj% 

W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa po raz pierwszy obj%"a konsolidacj$ Spó"k% CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. 
W celu zachowania porównywalno#ci danych finansowych Grupa przekszta"ci"a dane na dzie( 31 grudnia 2018 r. oraz 30 czerwca 
2019 r. 

Zmiany prezentacyjne 

W niniejszym #ródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 lipca do 30 wrze#nia 2019 r. 
wprowadzono zmiany w prezentacji wybranych danych finansowych. W celu zapewnienia porównywalno#ci danych finansowych 
w okresie sprawozdawczym dokonano zmiany prezentacji danych za okres od 1 lipca do 30 wrze#nia 2018 r. oraz za okres od 
1 stycznia do 30 wrze#nia 2018 r., a tak'e na dzie( 31 grudnia 2018 r. Dane prezentowane s$ po nast%puj$cych korektach: 

� W sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzie( 31 grudnia 2018 r. oraz w sprawozdaniu z przep"ywów pieni%'nych za okres od 
1 lipca do 30 wrze#nia 2018 r. oraz za okres od 1 stycznia do 30 wrze#nia 2018 r. zmieniono prezentacj% sprzeda'y przysz"ych 
okresów. W wyniku powy'szej korekty zmianie uleg"y nast%puj$ce pozycje: 

� Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzie( 31 grudnia 2018 r. 

- Pozosta"e zobowi$zania – zmniejszenie o kwot% 22 603 tys. z" 

- Rozliczenia mi%dzyokresowe przychodów – zwi%kszenie o kwot% 22 603 tys. z". 

� Sprawozdanie z przep"ywów pieni%'nych za okres od 1 lipca do 30 wrze#nia 2018 r. 

- Zmiana stanu zobowi$za( z wyj$tkiem po'yczek i kredytów – zmniejszenie o kwot% 90 tys. z" 

- Zmiana stanu pozosta"ych aktywów i pasywów – zwi%kszenie o kwot% 90 tys. z". 

� Sprawozdanie z przep"ywów pieni%'nych za okres od 1 stycznia do 30 wrze#nia 2018 r. 

- Zmiana stanu zobowi$za( z wyj$tkiem po'yczek i kredytów – zwi%kszenie o kwot% 135 tys. z" 

- Zmiana stanu pozosta"ych aktywów i pasywów – zmniejszenie o kwot% 135 tys. z". 

Zmiana nie wp"yn%"a na warto#& Wyniku finansowego oraz Kapita"u w"asnego. 

� W sprawozdaniu z przep"ywów pieni%'nych za okres od 1 lipca do 30 wrze#nia 2018 r. oraz od 1 stycznia do 30 wrze#nia 2018 r. 
zmieniono prezentacj% zaliczek na nieruchomo#ci inwestycyjne. W wyniku powy'szej korekty zmianie uleg"y nast%puj$ce 
pozycje: 

� Sprawozdanie z przep"ywów pieni%'nych za okres od 1 lipca do 30 wrze#nia 2018 r. 

- Zadatek na nieruchomo#ci inwestycyjne oraz prawo wieczystego u'ytkowania gruntu – zwi%kszenie o kwot% 
4 000 tys. z" 

- Nabycie aktywów niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwa"ych – zmniejszenie o kwot% 4 000 tys. z". 

� Sprawozdanie z przep"ywów pieni%'nych za okres od 1 stycznia do 30 wrze#nia 2018 r. 

- Zadatek na nieruchomo#ci inwestycyjne oraz prawo wieczystego u'ytkowania gruntu – zwi%kszenie o kwot% 
4 727 tys. z" 

- Nabycie aktywów niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwa"ych – zmniejszenie o kwot% 4 727 tys. z". 
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� W sprawozdaniu z przep"ywów pieni%'nych za okres od 1 lipca do 30 wrze#nia 2018 r. oraz od 1 stycznia do 30 wrze#nia 2018 r. 
zmieniono prezentacj% rezerw na premie aktywowanych na nak"adach na prace rozwojowe. W wyniku powy'szej korekty 
zmianie uleg"y nast%puj$ce pozycje: 

� Sprawozdanie z przep"ywów pieni%'nych za okres od 1 lipca do 30 wrze#nia 2018 r. 

- Zmiana stanu rezerw – zmniejszenie o kwot% 1 208 tys. z" 

- Nak"ady na prace rozwojowe – zmniejszenie o kwot% 1 208 tys. z". 

� Sprawozdanie z przep"ywów pieni%'nych za okres od 1 stycznia do 30 wrze#nia 2018 r. 

- Zmiana stanu rezerw – zmniejszenie o kwot% 5 085 tys. z" 

- Nak"ady na prace rozwojowe – zmniejszenie o kwot% 5 085 tys. z". 

Badanie przez bieg!ego rewidenta 
Niniejsze #ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz z wybranymi elementami #ródrocznego skróconego 
jednostkowego sprawozdania finansowego nie podlega"o badaniu i przegl$dowi przez niezale'nego bieg"ego rewidenta. 



 

 

 

Informacja dodatkowa – segmenty 
operacyjne Grupy Kapita!owej 
CD PROJEKT  

3 
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Segmenty operacyjne 

Prezentacja sprawozda( z uwzgl&dnieniem segmentów dzia!alno"ci 

Zakres informacji finansowych w sprawozdawczo#ci dotycz$cej segmentów dzia"alno#ci w Grupie okre#lony jest w oparciu 
o wymogi MSSF 8. Wynik dla danego segmentu jest ustalany na poziomie zysku netto. 

Opis ró$nic w zakresie podstawy wyodr&bnienia segmentów lub wyceny zysku lub straty segmentu 
w porównaniu z ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 

W stosunku do sprawozdania za rok zako(czony 31 grudnia 2018 Grupa nie dokona"a w niniejszym sprawozdaniu 'adnych zmian 
w zakresie wyodr%bniania segmentów operacyjnych. 

Dane dotycz$ce sprzeda'y produktów zwi$zanych z grami i markami CD PROJEKT RED w ramach internetowego sklepu firmowego 
www.store.cdprojektred.com prezentowane s$ w ramach segmentu CD PROJEKT RED. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

http://www.store.cdprojektred.com/
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Informacje o poszczególnych segmentach operacyjnych 

 

 
Dzia!alno"+ kontynuowana Wy!%czenia 

konsolidacyjne 
Ogó!em dzia!alno"+ 

kontynuowana CD PROJEKT RED GOG.com 

01.07.2019 – 30.09.2019 

Przychody ze sprzeda$y 63 239 31 542 (1 910) 92 871 

do zewn%trznych klientów 61 329 31 542 - 92 871 

mi%dzy segmentami 1 910 - (1 910) - 

Zysk/(strata) netto segmentu 16 812 (1 905) (12) 14 895 

     

     

     

 
Dzia!alno"+ kontynuowana Wy!%czenia 

konsolidacyjne 
Ogó!em dzia!alno"+ 

kontynuowana CD PROJEKT RED GOG.com 

01.01.2019 – 30.09.2019 

Przychody ze sprzeda$y 202 644 112 651 (7 337) 307 958 

do zewn%trznych klientów 195 307 112 651 - 307 958 

mi%dzy segmentami 7 337 - (7 337) - 

Zysk/(strata) netto segmentu 67 709 (1 262) (12) 66 435 

     

     

     

 
Dzia!alno"+ kontynuowana Wy!%czenia 

konsolidacyjne 
Ogó!em dzia!alno"+ 

kontynuowana CD PROJEKT RED GOG.com 

01.07.2018 – 30.09.2018 

Przychody ze sprzeda$y 40 914 28 109 (1 856) 67 167 

do zewn%trznych klientów 39 058 28 109 - 67 167 

mi%dzy segmentami 1 856 - (1 856) - 

Zysk/(strata) netto segmentu 16 049 (561) (1) 15 487 

     

     

     

 
Dzia!alno"+ kontynuowana Wy!%czenia 

konsolidacyjne 
Ogó!em dzia!alno"+ 

kontynuowana CD PROJEKT RED GOG.com 

01.01.2018 – 30.09.2018 

Przychody ze sprzeda$y 149 425 92 685 (6 509) 235 601 

do zewn%trznych klientów 142 916 92 685 - 235 601 

mi%dzy segmentami 6 509 - (6 509) - 

Zysk/(strata) netto segmentu 69 659 (1 739) (3) 67 917 
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat z podzia!em na segmenty za okres od 01.07.2019 do 30.09.2019 r. 

 CD PROJEKT RED GOG.com Wy!%czenia konsolidacyjne Ogó!em 

Przychody ze sprzeda$y 63 239 31 542 (1 910) 92 871 

Przychody ze sprzeda'y produktów 45 731 958 458 47 147 

Przychody ze sprzeda'y us"ug  3 258 4 (881) 2 381 

Przychody ze sprzeda'y towarów i materia"ów  14 250 30 580 (1 487) 43 343 

Koszty sprzedanych produktów, us!ug, towarów i materia!ów 16 879 22 636 (1 635) 37 880 

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i us"ug  5 520 1 447 (605) 6 362 

Warto#& sprzedanych towarów i materia"ów 11 359 21 189 (1 030) 31 518 

Zysk/(strata) brutto na sprzeda$y  46 360 8 906 (275) 54 991 

Koszty sprzeda'y 18 199 9 387 (252) 27 334 

Koszty ogólnego zarz$du 10 018 1 722 (42) 11 698 

Pozosta"e przychody operacyjne 4 348 554 (481) 4 421 

Pozosta"e koszty operacyjne 3 923 85 (450) 3 558 

(Utrata warto#ci)/odwrócenie utraty warto#ci instrumentów 
finansowych 1 - - 1 

Zysk/(strata) na dzia!alno"ci operacyjnej 18 569 (1 734) (12) 16 823 

Przychody finansowe 3 086 111 (714) 2 483 

Koszty finansowe 188 673 (714) 147 

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 21 467 (2 296) (12) 19 159 

Podatek dochodowy  4 655 (391) - 4 264 

Zysk/(strata) netto 16 812 (1 905) (12) 14 895 

Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominuj%cemu 16 812 (1 905) (12) 14 895 
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat z podzia!em na segmenty za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019 r. 

 CD PROJEKT RED GOG.com Wy!%czenia konsolidacyjne Ogó!em 

Przychody ze sprzeda$y 202 644 112 651 (7 337) 307 958 

Przychody ze sprzeda'y produktów 150 191 4 691 2 040 156 922 

Przychody ze sprzeda'y us"ug  36 944 5 (2 711) 34 238 

Przychody ze sprzeda'y towarów i materia"ów  15 509 107 955 (6 666) 116 798 

Koszty sprzedanych produktów, us!ug, towarów i materia!ów 30 872 80 049 (6 417) 104 504 

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i us"ug  18 531 4 683 (1 791) 21 423 

Warto#& sprzedanych towarów i materia"ów 12 341 75 366 (4 626) 83 081 

Zysk/(strata) brutto na sprzeda$y  171 772 32 602 (920) 203 454 

Koszty sprzeda'y 54 342 28 997 (801) 82 538 

Koszty ogólnego zarz$du 41 241 4 944 (138) 46 047 

Pozosta"e przychody operacyjne 6 553 694 (935) 6 312 

Pozosta"e koszty operacyjne 5 199 193 (904) 4 488 

(Utrata warto#ci)/odwrócenie utraty warto#ci instrumentów 
finansowych 4 - - 4 

Zysk/(strata) na dzia!alno"ci operacyjnej 77 547 (838) (12) 76 697 

Przychody finansowe 7 878 405 (868) 7 415 

Koszty finansowe 463 1 117 (868) 712 

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 84 962 (1 550) (12) 83 400 

Podatek dochodowy  17 253 (288) - 16 965 

Zysk/(strata) netto 67 709 (1 262) (12) 66 435 

Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominuj%cemu 67 709 (1 262) (12) 66 435 
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat z podzia!em na segmenty za okres od 01.07.2018 do 30.09.2018 r. 

 CD PROJEKT RED GOG.com Wy!%czenia konsolidacyjne Ogó!em 

Przychody ze sprzeda$y 40 914 28 109 (1 856) 67 167 

Przychody ze sprzeda'y produktów 39 529 715 431 40 675 

Przychody ze sprzeda'y us"ug  1 017 6 (986) 37 

Przychody ze sprzeda'y towarów i materia"ów  368 27 388 (1 301) 26 455 

Koszty sprzedanych produktów, us!ug, towarów i materia!ów 1 385 19 348 (1 212) 19 521 

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i us"ug  1 042 - (342) 700 

Warto#& sprzedanych towarów i materia"ów 343 19 348 (870) 18 821 

Zysk/(strata) brutto na sprzeda$y  39 529 8 761 (644) 47 646 

Koszty sprzeda'y 12 570 8 276 (611) 20 235 

Koszty ogólnego zarz$du 7 366 1 395 (32) 8 729 

Pozosta"e przychody operacyjne 571 126 (393) 304 

Pozosta"e koszty operacyjne 983 48 (393) 638 

(Utrata warto#ci)/odwrócenie utraty warto#ci instrumentów 
finansowych (51) (3) - (54) 

Zysk/(strata) na dzia!alno"ci operacyjnej 19 130 (835) (1) 18 294 

Przychody finansowe 1 525 421 - 1 946 

Koszty finansowe 73 19 - 92 

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 20 582 (433) (1) 20 148 

Podatek dochodowy  4 533 128 - 4 661 

Zysk/(strata) netto 16 049 (561) (1) 15 487 

Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominuj%cemu 16 049 (561) (1) 15 487 
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat z podzia!em na segmenty za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018 r. 

 CD PROJEKT RED GOG.com Wy!%czenia konsolidacyjne Ogó!em 

Przychody ze sprzeda$y 149 425 92 685 (6 509) 235 601 

Przychody ze sprzeda'y produktów 144 210 3 622 1 615 149 447 

Przychody ze sprzeda'y us"ug  3 257 10 (3 205) 62 

Przychody ze sprzeda'y towarów i materia"ów  1 958 89 053 (4 919) 86 092 

Koszty sprzedanych produktów, us!ug, towarów i materia!ów 3 655 64 050 (4 355) 63 350 

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i us"ug  1 842 - (1 051) 791 

Warto#& sprzedanych towarów i materia"ów 1 813 64 050 (3 304) 62 559 

Zysk/(strata) brutto na sprzeda$y  145 770 28 635 (2 154) 172 251 

Koszty sprzeda'y 43 440 25 426 (1 982) 66 884 

Koszty ogólnego zarz$du 21 077 4 368 (169) 25 276 

Pozosta"e przychody operacyjne 1 558 348 (994) 912 

Pozosta"e koszty operacyjne 2 031 563 (994) 1 600 

(Utrata warto#ci)/odwrócenie utraty warto#ci instrumentów 
finansowych 170 9 - 179 

Zysk/(strata) na dzia!alno"ci operacyjnej 80 950 (1 365) (3) 79 582 

Przychody finansowe 7 295 354 (309) 7 340 

Koszty finansowe 100 388 (309) 179 

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 88 145 (1 399) (3) 86 743 

Podatek dochodowy  18 486 340 - 18 826 

Zysk/(strata) netto 69 659 (1 739) (3) 67 917 

Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominuj%cemu 69 659 (1 739) (3) 67 917 
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Komentarz do wyników segmentu GOG.com 

Warto#& zrealizowanych Przychodów ze sprzeda$y towarów i materia!ów segmentu (odpowiadaj$ca podstawowej dzia"alno#ci 
GOGa to jest cyfrowej dystrybucji gier za po#rednictwem platformy GOG.com i aplikacji GOG GALAXY) za trzeci kwarta" 2019 r. 
wzros"a wzgl%dem okresu porównawczego o 12%, z poziomu 27 388 tys. z" do 30 580 tys. z". Wzrost sprzeda'y przy jednoczesnej 
poprawie mar'owo#ci pozwoli" na zwi%kszenie Zysku brutto na sprzeda'y towarów i materia"ów do warto#ci 9 391 tys. z" to jest 
o 17% wzgl%dem analogicznego okresu roku ubieg"ego. 

Warto#& zrealizowanych przychodów ze sprzeda'y towarów i materia"ów odpowiada"a g"ównie sprzeda'y towarów od 
zewn%trznych dostawców i w tym uj%ciu trzeci kwarta" bie'$cego roku by" najlepszym przychodowo trzecim kwarta"em w historii 
segmentu. 

Wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubieg"ego zrealizowano równie' w ramach Przychodów ze sprzeda$y 
produktów odpowiadaj$cych g"ównie przypadaj$cej na GOG.com (w ramach rozliczenia konsorcjum) sprzeda'y w ramach projektu 
Gwint: Wied*mi(ska Gra Karciana i Wojna Krwi: Wied*minskie Opowie#ci. Niemniej jednak poziom sprzeda'y omawianych 
projektów w trzecim kwartale bie'$cego roku by" ni'szy ni' w pierwszym i drugim kwartale. G"ówn$ przyczyn$ takiego stanu rzeczy 
jest wyznaczenie daty premiery trzeciego dodatku +elazna Wola na dzie( 2 pa*dziernika to jest ju' po dacie bilansowej 
i w konsekwencji uj%cie przychodów ze sprzeda'y zwi$zanej z tym dodatkiem (w tym sprzeda'y preorderowej zrealizowanej 
w trzecim kwartale) w wynikach czwartego kwarta"u bie'$cego roku. Poprzednie dwa dodatki mia"y premiery odpowiednio 
w pierwszym i drugim kwartale: Krwawa Kl$twa – 28 marca, Novigrad – 27 czerwca. 

W tym samym czasie, to jest na przestrzeni trzeciego kwarta"u bie'$cego roku, saldo zrealizowanej do klientów serwisu GOG.com 
Sprzeda'y przysz"ych okresów (która nie zosta"a uj%ta w wynikach bie'$cego okresu) i odpowiadaj$cej sprzeda'y 
przedpremierowej (g"ównie gry Cyberpunk 2077) uleg"o zwi%kszeniu o 4 032 tys. z". 
Now$ pozycj$ kosztow$ okresu sprawozdawczego w stosunku do analogicznego okresu roku ubieg"ego by"y Koszty wytworzenia 
sprzedanych produktów i us!ug wynikaj$ce g"ównie z amortyzacji poniesionych w poprzednich okresach nak"adów na prace 
rozwojowe zwi$zanych z grami GWINT: Wied*mi(ska Gra Karciana oraz Wojna Krwi: Wied*mi(skie Opowie#ci. 

Wzrost o 1 111 tys. z" Kosztów sprzeda$y bie'$cego okresu w stosunku do trzeciego kwarta"u roku ubieg"ego wynika" g"ównie 
z kosztów zwi$zanych z projektem GWINT, w tym kosztów jego promocji oraz utrzymania i dalszego rozwoju. Od zrealizowanej 
w pa*dzierniku 2018 r. premiery pe"nej wersji gry GWINT Grupa nie kapitalizuje dalszych nak"adów na jej produkcje, a koszty 
zespo"u dotychczas pracuj$cego nad wytworzeniem gry w zwi$zku z przej#ciem do kolejnej fazy projektu odnoszone s$ 
bezpo#rednio w Koszty sprzeda'y jako koszty utrzymania i rozwoju projektu (w tym koszty zwi$zane z przygotowaniem gry na 
telefony komórkowe – premiera wersji na telefony z systemem iOS mia"a miejsce po dniu bilansowym to jest 29 pa*dziernika). 
Nadwy'ka przypadaj$cych na segment GOG.com w ramach rozliczenia konsorcjum kosztów zwi$zanych z projektem GWINT (w tym 
zarówno kosztów bezpo#rednio poniesionych w trakcie kwarta"u, jak i amortyzacji nak"adów poniesionych w okresach 
wcze#niejszych) nad uzyskanymi w bie'$cym kwartale przychodami w ramach projektu negatywnie prze"o'y"a si% na wynik 
segmentu. Jednocze#nie w trakcie bie'$cego okresu segment GOG realizowa" istotne prace technologiczne w ramach wa'nego 
projektu GOG GALAXY 2.0. Pierwsze szerokie udost%pnienie tej technologii zewn%trznym u'ytkownikom w ramach zamkni%tych 
beta testów mia"o miejsce 24 czerwca bie'$cego roku i spotka"o si% z bardzo dobr$ ocen$ zaproszonych graczy. Jednocze#nie 
dzia"alno#& segmentu bezpo#rednio zwi$zana z cyfrow$ dystrybucj$ gier w ramach platformy GOG.com i aplikacji GOG GALAXY – 
to jest podstawowej dzia"alno#ci segmentu - kontynuowa"a dalszy wzrost skali dzia"ania i wygenerowa"a dodatnie wyniki dla 
segmentu w trakcie trzeciego kwarta"u 2019 r.

http://gog.com/
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej z podzia!em na segmenty na dzie( 30.09.2019 r. 

 CD PROJEKT RED GOG.com Wy!%czenia konsolidacyjne Ogó!em 

AKTYWA TRWA'E 488 883 30 745 (16 983) 502 645 

Rzeczowe aktywa trwa"e 28 907 2 402 (10) 31 299 

Aktywa niematerialne 51 124 524 - 51 648 

Nak"ady na prace rozwojowe 307 767 25 363 (6) 333 124 

Nieruchomo#ci inwestycyjne 9 688 - - 9 688 

Prawo wieczystego u'ytkowania gruntu 3 482 - - 3 482 

Warto#& firmy 56 438 - - 56 438 

Inwestycje w jednostkach podporz$dkowanych 16 967 - (16 967) - 

Akcje i udzia"y w jednostkach podporz$dkowanych nieobj%tych 
konsolidacj$ 6 934 - - 6 934 

Aktywa z tytu"u odroczonego podatku dochodowego 7 002 2 456 - 9 458 

Pozosta"e nale'no#ci d"ugoterminowe 574 - - 574 

AKTYWA OBROTOWE 656 999 62 901 (14 489) 705 411 

Zapasy  10 922 - - 10 922 

Nale'no#ci handlowe 36 409 4 842 (1 939) 39 312 

Nale'no#ci z tytu"u bie'$cego podatku dochodowego 22 986 - 1 008 

Pozosta"e nale'no#ci  40 002 4 306 (2 217) 42 091 

Rozliczenia mi%dzyokresowe 1 549 27 233 (10 333) 18 449 

!rodki pieni%'ne i ekwiwalenty #rodków pieni%'nych 99 432 25 534 - 124 966 

Lokaty bankowe powy'ej 3 miesi%cy 468 663 - - 468 663 

AKTYWA RAZEM 1 145 882 93 646 (31 472) 1 208 056 
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 CD PROJEKT RED GOG.com Wy!%czenia konsolidacyjne Ogó!em 

KAPITA' W'ASNY 971 393 40 233 (16 983) 994 643 

Kapita!y w!asne akcjonariuszy jednostki dominuj%cej 971 393 40 233 (16 983) 994 643 

Kapita" zak"adowy 96 120 136 (136) 96 120 

Kapita" zapasowy  748 323 38 143 (5 515) 780 951 

Pozosta"e kapita"y  52 364 3 279 (3 279) 52 364 

Ró'nice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 114 (65) 1 014 1 063 

Niepodzielony wynik finansowy  6 763 2 (9 055) (2 290) 

Wynik finansowy bie'$cego okresu 67 709 (1 262) (12) 66 435 

Kapita! akcjonariuszy niekontroluj%cych - - - - 

ZOBOWI)ZANIA D'UGOTERMINOWE 5 933 252 - 6 185 

Pozosta"e zobowi$zania finansowe 5 745 65 - 5 810 

Rozliczenia mi%dzyokresowe przychodów 4 181 - 185 

Rezerwa na #wiadczenia emerytalne i podobne 184 6 - 190 

ZOBOWI)ZANIA KRÓTKOTERMINOWE 168 556 53 161 (14 489) 207 228 

Pozosta"e zobowi$zania finansowe 4 405 343 - 4 748 

Zobowi$zania handlowe 18 653 27 169 (1 906) 43 916 

Zobowi$zania z tytu"u bie'$cego podatku dochodowego 3 301 - - 3 301 

Pozosta"e zobowi$zania  5 262 5 988 (2 217) 9 033 

Rozliczenia mi%dzyokresowe przychodów 122 241 18 785 (10 333) 130 693 

Rezerwa na #wiadczenia emerytalne i podobne 2 - - 2 

Pozosta"e rezerwy 14 692 876 (33) 15 535 

PASYWA RAZEM 1 145 882 93 646 (31 472) 1 208 056 
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej z podzia!em na segmenty na dzie( 30.06.2019 r. 

 
CD PROJEKT RED GOG.com Wy!%czenia konsolidacyjne Ogó!em 

AKTYWA TRWA'E 440 808 30 267 (16 727) 454 348 

Rzeczowe aktywa trwa"e 29 473 2 514 - 31 987 

Aktywa niematerialne 50 983 617 - 51 600 

Nak"ady na prace rozwojowe 266 851 24 955 (3) 291 803 

Nieruchomo#ci inwestycyjne 9 640 - - 9 640 

Prawo wieczystego u'ytkowania gruntu 3 478 - - 3 478 

Warto#& firmy 56 438 - - 56 438 

Inwestycje w jednostkach podporz$dkowanych 16 724 - (16 724) - 

Akcje i udzia"y w jednostkach podporz$dkowanych nieobj%tych 
konsolidacj$ 6 257 - - 6 257 

Aktywa z tytu"u odroczonego podatku dochodowego  390 2 181 - 2 571 

Pozosta"e nale'no#ci d"ugoterminowe 574 - - 574 

AKTYWA OBROTOWE 621 238 82 572 (20 443) 683 367 

Zapasy  1 087 - - 1 087 

Nale'no#ci handlowe 95 141 5 164 (9 997) 90 308 

Nale'no#ci z tytu"u bie'$cego podatku dochodowego 3 172 593 - 3 765 

Pozosta"e nale'no#ci  35 437 3 597 (2 540) 36 494 

Rozliczenia mi%dzyokresowe 2 375 26 734 (7 906) 21 203 

!rodki pieni%'ne i ekwiwalenty #rodków pieni%'nych 22 740 46 484 - 69 224 

Lokaty bankowe powy'ej 3 miesi%cy 461 286 - - 461 286 

AKTYWA RAZEM 1 062 046 112 839 (37 170) 1 137 715 
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 CD PROJEKT RED GOG.com Wy!%czenia konsolidacyjne Ogó!em 

KAPITA' W'ASNY 950 024 41 893 (16 727) 975 190 

Kapita!y w!asne akcjonariuszy jednostki dominuj%cej 950 024 41 893 (16 727) 975 190 

Kapita" zak"adowy 96 120 136 (136) 96 120 

Kapita" zapasowy  748 324 38 142 (5 515) 780 951 

Pozosta"e kapita"y  47 872 3 035 (3 035) 47 872 

Ró'nice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 48 (65) 1 014 997 

Niepodzielony wynik finansowy  6 763 2 (9 055) (2 290) 

Wynik finansowy bie'$cego okresu 50 897 643 - 51 540 

Kapita! akcjonariuszy niekontroluj%cych - - - - 

ZOBOWI)ZANIA D'UGOTERMINOWE 6 490 188 - 6 678 

Pozosta"e zobowi$zania finansowe 6 262 - - 6 262 

Rozliczenia mi%dzyokresowe przychodów 44 182 - 226 

Rezerwa na #wiadczenia emerytalne i podobne 184 6 - 190 

ZOBOWI)ZANIA KRÓTKOTERMINOWE 105 532 70 758 (20 443) 155 847 

Pozosta"e zobowi$zania finansowe 5 020 442 - 5 462 

Zobowi$zania handlowe 11 146 44 656 (9 990) 45 812 

Zobowi$zania z tytu"u bie'$cego podatku dochodowego 19 - - 19 

Pozosta"e zobowi$zania  1 796 9 966 (2 540) 9 222 

Rozliczenia mi%dzyokresowe przychodów 77 513 14 938 (7 906) 84 545 

Rezerwa na #wiadczenia emerytalne i podobne 2 - - 2 

Pozosta"e rezerwy 10 036 756 (7) 10 785 

PASYWA RAZEM 1 062 046 112 839 (37 170) 1 137 715 
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej z podzia!em na segmenty na dzie( 31.12.2018 r.* 

 
CD PROJEKT RED GOG.com Wy!%czenia konsolidacyjne Ogó!em 

AKTYWA TRWA'E 374 512 29 520 (16 223) 387 809 

Rzeczowe aktywa trwa"e 16 867 2 374 - 19 241 

Aktywa niematerialne 49 413 797 - 50 210 

Nak"ady na prace rozwojowe 218 753 24 066 (3) 242 816 

Nieruchomo#ci inwestycyjne 9 553 - - 9 553 

Prawo wieczystego u'ytkowania gruntu 3 478 - - 3 478 

Warto#& firmy 56 438 - - 56 438 

Inwestycje w jednostkach podporz$dkowanych 16 220 - (16 220) - 

Akcje i udzia"y w jednostkach podporz$dkowanych nieobj%tych 
konsolidacj$ 3 183 - - 3 183 

Aktywa z tytu"u odroczonego podatku dochodowego  37 2 283 - 2 320 

Pozosta"e nale'no#ci d"ugoterminowe 570 - - 570 

AKTYWA OBROTOWE 677 633 91 017 (29 621) 739 029 

Zapasy  258 - - 258 

Aktywa trwa"e przeznaczone do sprzeda'y 49 - - 49 

Nale'no#ci handlowe 31 714 6 607 (1 313) 37 008 

Nale'no#ci z tytu"u bie'$cego podatku dochodowego 1 525 86 - 1 611 

Pozosta"e nale'no#ci  45 764 1 775 (28 308) 19 231 

Rozliczenia mi%dzyokresowe 1 272 20 230 - 21 502 

!rodki pieni%'ne i ekwiwalenty #rodków pieni%'nych 42 059 62 319 - 104 378 

Lokaty bankowe powy'ej 3 miesi%cy 554 992 - - 554 992 

AKTYWA RAZEM 1 052 145 120 537 (45 844) 1 126 838 
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CD PROJEKT RED GOG.com Wy!%czenia konsolidacyjne Ogó!em 

KAPITA' W'ASNY 978 340 40 747 (16 223) 1 002 864 

Kapita!y w!asne akcjonariuszy jednostki dominuj%cej 978 340 40 747 (16 223) 1 002 864 

Kapita" zak"adowy 96 120 136 (136) 96 120 

Kapita" zapasowy  739 798 5 441 (5 515) 739 724 

Pozosta"e kapita"y  26 145 2 531 (2 531) 26 145 

Ró'nice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 63 (65) 1 014 1 012 

Niepodzielony wynik finansowy  6 907 32 674 (9 052) 30 529 

Wynik finansowy bie'$cego okresu 109 307 30 (3) 109 334 

Kapita! akcjonariuszy niekontroluj%cych - - - - 

ZOBOWI)ZANIA D'UGOTERMINOWE 6 648 43 - 6 691 

Pozosta"e zobowi$zania finansowe 163 - - 163 

Rozliczenia mi%dzyokresowe przychodów 6 301 37 - 6 338 

Rezerwa na #wiadczenia emerytalne i podobne 184 6 - 190 

ZOBOWI)ZANIA KRÓTKOTERMINOWE 67 157 79 747 (29 621) 117 283 

Pozosta"e zobowi$zania finansowe 246 - - 246 

Zobowi$zania handlowe 9 995 41 179 (1 260) 49 914 

Pozosta"e zobowi$zania  12 357 33 736 (28 308) 17 785 

Rozliczenia mi%dzyokresowe przychodów 22 790 3 382 - 26 172 

Rezerwa na #wiadczenia emerytalne i podobne 2 - - 2 

Pozosta"e rezerwy 21 767 1 450 (53) 23 164 

PASYWA RAZEM 1 052 145 120 537 (45 844) 1 126 838 

* dane przekszta!cone   
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Segmenty operacyjne 

W trzecim kwartale 2019 r. dzia"alno#& Grupy Kapita"owej prowadzona by"a w dwóch segmentach biznesowych: 

� CD PROJEKT RED, 

� GOG.com. 

CD PROJEKT RED 

Przedmiot i model prowadzonej dzia"alno#ci 

Dzia"alno#& studia CD PROJEKT RED realizowana jest w strukturach CD PROJEKT S.A. (krajowa spó"ka holdingowa Grupy 
CD PROJEKT), CD PROJEKT Inc. (USA), CD PROJEKT Co., Ltd. (Chiny) oraz CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. (sklep internetowy). 

Dzia"alno#& ta opiera si% na posiadanych przez Spó"k% markach: The Witcher (Wied*min) i Cyberpunk. Polega ona na tworzeniu 
i wydawaniu gier wideo, w tym sprzeda'y licencji na ich dystrybucj%, koordynacji promocji sprzeda'y, a tak'e na produkcji, 
sprzeda'y lub licencjonowaniu produktów towarzysz$cych wykorzystuj$cych posiadane marki. 

W ramach prowadzonej dzia"alno#ci wydawniczej Spó"ka odpowiada za kszta"t kampanii promuj$cych w"asne produkty oraz 
samodzielnie realizuje bezpo#redni$ komunikacj% z graczami za po#rednictwem kana"ów elektronicznych i mediów 
spo"eczno#ciowych oraz poprzez regularny udzia" w targach bran'owych. 

Podstawowe produkty 

Obecnie w portfolio g"ównych produktów studia znajduj$ si% gry wideo: Wied*min, Wied*min 2: Zabójcy Królów, Wied*min 3: Dziki 
Gon wraz z dwoma dodatkami – Serca z Kamienia i Krew i Wino oraz gra sieciowa GWINT: Wied*mi(ska Gra karciana i bazuj$ca 
na jej mechanice Wojna Krwi: Wied*mi(skie Opowie#ci (dwie ostatnie stworzone i rozwijane w ramach konsorcjum z GOG sp. z o.o.). 

Po dniu sprawozdawczym, 15 pa*dziernika 2019 r., swoj$ premier% mia"a gra Wied*min 3: Dziki Gon na konsol% Nintendo Switch, 
a 29 pa*dziernika na urz$dzeniach z systemem iOS zadebiutowa" GWINT: Wied*mi(ska Gra Karciana. 

Ponadto CD PROJEKT RED kontynuuje prace nad najwi%ksz$ w historii studia gr$ RPG – Cyberpunk 2077. W rozgrywaj$cym si% 
w t%tni$cym 'yciem i technologi$ otwartym #wiecie gracze wcielaj$ si% w V — cyberpunka stawiaj$cego pierwsze kroki 
w najniebezpieczniejszym mie#cie przysz"o#ci. Akcja Cyberpunk 2077 umiejscowiona jest w uniwersum systemu fabularnego 
Cyberpunk 2020 stworzonego przez Mike’a Pondsmitha. 

GOG.com 

Przedmiot i model prowadzonej dzia"alno#ci 

Serwis GOG.com to obecnie jedna z najpopularniejszych na #wiecie niezale'nych platform cyfrowej dystrybucji gier 
komputerowych, posiadaj$ca w swojej ofercie ponad 3 400 wyselekcjonowanych gier i dodatków od ponad 600 producentów 
i wydawców z ca"ego #wiata, dost%pnych dla u'ytkowników bez k"opotliwych zabezpiecze( (DRM1). Gry dystrybuowane s$ równie' 
za pomoc$ autorskiej aplikacji GOG GALAXY, zaprojektowanej tak, aby zapewni& maksymalnie komfortowe i funkcjonalne 
do#wiadczenia zwi$zane z zakupem, graniem i aktualizowaniem gier oferowanych w katalogu GOG.com oraz umo'liwiaj$cej m.in. 
granie online pomi%dzy platformami. 

Serwis dost%pny jest w angielskiej, francuskiej, niemieckiej, rosyjskiej, chi(skiej i polskiej wersji j%zykowej, oferuj$c klientom nie 
tylko w pe"ni zlokalizowan$ stron% czy gry, ale tak'e dedykowan$ obs"ug% klienta, pomoc techniczn$, bezpo#redni$ aktywno#& 
marketingow$ w danym j%zyku i popularne, lokalne metody p"atno#ci (w trzynastu walutach). Na platformie GOG.com dost%pne s$ 
gry na komputery PC z systemem Windows, a tak'e na systemy operacyjne macOS i Linux. 

Za po#rednictwem serwisu GOG.com Grupa sprzedaje bezpo#rednio klientom detalicznym równie' w"asne produkty, tj. gry 
Wied*min, Wied*min 2: Zabójcy Królów, Wied*min 3: Dziki Gon wraz z dodatkami – Serca z Kamienia oraz Krew i Wino, Wojna Krwi: 
Wied*mi(skie Opowie#ci oraz The Witcher Adventure Game. Od momentu og"oszenia daty premiery, GOG.com oferuje równie' 
najnowsz$ gr% studia - Cyberpunk 2077 - w ofercie przedsprzeda'owej. 

Zespó" segmentu GOG.com wspó"pracuje (na zasadach konsorcjum) z twórcami z CD PROJEKT RED nad projektem GWINT: 
Wied*mi(ska Gra Karciana, pe"ni$c rol% operatora platformy i odpowiadaj$c za dedykowane us"ugi sieciowe oraz infrastruktur% 
serwerow$ funkcjonuj$c$ w grze, a tak'e za wsparcie dla graczy (wspólnie z CD PROJEKT RED). Ponadto dzi%ki technologii GOG 
GALAXY, sprzeda' do u'ytkowników w ramach gry GWINT w wersji PC realizowana jest za po#rednictwem rozwi$za( 
sprzeda'owych i p"atno#ciowych platformy GOG.com. 

 

1 DRM (ang. Digital Rights Management) – ogólne okre#lenie technologii, która kontroluje to, w jaki sposób i kiedy mo'na korzysta& z tre#ci cyfrowych - gier, muzyki, filmów, 
ksi$'ek. 
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Obecnie zespó" GOG.com pracuje nad rozwojem aplikacji GOG GALAXY 2.0, która ma umo'liwi& graczom po"$czenie w jedn$ 
bibliotek% wszystkich posiadanych gier oraz komunikacj% ze znajomymi i #ledzenie ich post%pów, niezale'nie od platform na 
których graj$. Aplikacja znajduje si% w fazie zamkni%tych testów wersji beta. 

Opis istotnych dokona( lub niepowodze( emitenta w trzecim kwartale 
2019 r. w podziale na segmenty dzia!alno"ci 

CD PROJEKT RED 

Cyberpunk 2077 – intensywna kampania promocyjna 

W trzecim kwartale 2019 r. Spó"ka kontynuowa"a szeroko zakrojon$ kampani% promocyjn$ gry Cyberpunk 2077 nakierowan$ na 
zaprezentowanie tytu"u i przybli'enie nowego uniwersum jak najszerszemu gronu graczy na ca"ym #wiecie. 

W dniach 20-24 sierpnia - Spó"ka uczestniczy"a w targach gamescom w Kolonii - najwi%kszym europejskim wydarzeniu w bran'y 
gier. Na zamkni%tych prezentacjach dla mediów i partnerów biznesowych przedstawiciele studia CD PROJEKT RED realizowali 
blisko godzinne pokazy fragmentu gry Cyberpunk 2077, w których uczestniczy"o ponad 2 000 osób. Równolegle na stoisku 
publicznym 25-minutowe pokazy obejrza"o ponad 10 000 osób. Kilka dni po zako(czeniu targów gamescom, 30 sierpnia 2019 r. 
za po#rednictwem platformy Twitch.tv oraz Bilibili.com (lokalnej platformy wideo w Chinach) przedstawiony zosta" 15-minutowy 
materia" z dema gry Cyberpunk 2077 prezentowanego podczas targów, wraz z panelem dyskusyjnym przedstawicieli studia. 
Stream na 'ywo obejrza"o "$cznie blisko milion odbiorców. 

Do dnia publikacji sprawozdania Cyberpunk 2077 zosta" pokazany m.in. na: Tokyo Game Show, Milan Games Week, Paris Games 
Week, Pozna( Game Arena, Igromir (Moskwa), Madrid Games Week, EGX London, PAX Australia, Zurich Game Show i Lucca Comics 
& Games. 

19 sierpnia 2019 r. zapowiedziano wydanie gry Cyberpunk 2077 na Google Stadia — platform% umo'liwiaj$c$ rozgrywk% na 
szerokiej gamie urz$dze( dzi%ki strumieniowaniu. 

28 wrze#nia 2019 r. podczas "ódzkiego Mi%dzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier, w trakcie panelu dyskusyjnego o polskiej 
wersji j%zykowej do gry Cyberpunk 2077, zostali ujawnieni g"osowi odtwórcy g"ównych postaci gry w wersji polskiej. W posta& V 
w wersji m%skiej i damskiej wciel$ si% Kamil Kula oraz Lidia Sadowa, natomiast w rol% Johnny’ego Silverhanda wciela si% Micha" 
+ebrowski. 

Wied*min 3: Dziki Gon – premiera gry na Nintendo Switch 

19 sierpnia CD PROJEKT og"osi" dat% wydania gry Wied*min 3: Dziki Gon Edycja Kompletna na konsol% Nintendo Switch. Zgodnie 
z zapowiedzi$ 15 pa*dziernika gra trafi"a do sprzeda'y w dystrybucji fizycznej i cyfrowej. To pierwszy w historii CD PROJEKT RED 
tytu" wydany na t% przeno#n$ konsol%. 

GWINT (wspó"praca CD PROJEKT RED oraz GOG.com na zasadach konsorcjum) 

12 wrze#nia zapowiedziana zosta"a data premiery gry GWINT: Wied*mi(ska Gra Karciana na urz$dzenia z systemem iOS. W ramach 
ujawnienia daty ruszy"a równie' pre-rejestracja w App Store, która umo'liwia"a natychmiastow$ instalacj% gry w dniu premiery. 

Ju' po zako(czeniu okresu sprawozdawczego, 11 pa*dziernika ruszy"y zapisy do zamkni%tej bety do gry GWINT na urz$dzenia 
z systemem iOS. By" to pierwszy moment, kiedy gracze mogli zagra& w gr% na swoich urz$dzeniach mobilnych. Oficjalna premiera 
mia"a miejsce 29 pa*dziernika br., a tytu" zosta" pozytywnie przyj%ty przez graczy uzyskuj$c wysok$ #redni$ ocen na 
poszczególnych rynkach. 

14-15 wrze#nia odby" si% pi$ty turniej GWENT Challenger z serii GWENT Masters. Podczas turnieju zosta" zapowiedziany trzeci 
dodatek do gry GWINT: Wied*mi(ska Gra Karciana – +elazna Wola. Premiera dodatku mia"a miejsce po okresie sprawozdawczym 
– 2 pa*dziernika. 

GOG.com 

GOG GALAXY 2.0 

W trzecim kwartale 2019 r. kontynuowano zamkni%te testy wersji beta aplikacji GOG GALAXY 2.0. Aplikacja jest odpowiedzi$ Grupy 
na post%puj$c$ fragmentacj% rynku cyfrowej dystrybucji oraz wzrost ilo#ci tytu"ów ukazuj$cych si% na wy"$czno#& na 
poszczególnych platformach. Za"o'eniem GOG GALAXY 2.0 jest umo'liwienie graczom po"$czenia w jedn$ bibliotek% wszystkich 
posiadanych gier oraz komunikacj% ze znajomymi i #ledzenie ich post%pów, niezale'nie od platform, na których graj$. Propozycja 
b%dzie rozwi$zaniem dla wszystkich graczy na platformach PC i konsolach – wykraczaj$c poza dotychczasowych u'ytkowników 
GOG.com. 

Dzia"alno#& zwi$zana z cyfrow$ dystrybucj$ serwisu 

Na dzie( publikacji niniejszego sprawozdania oferta gier i dodatków w serwisie GOG.com liczy ponad 3 400 tytu"ów. W trzecim 
kwartale 2019 r. katalog poszerzy" si% zarówno o wiele gier premierowych, jak i o starsze tytu"y wyczekiwane przez u'ytkowników. 
W#ród najwa'niejszych gier, które pojawi"y si% w serwisie, znalaz"y si% m.in. Age of Wonders: Planetfall, Bloodstained: Ritual of the 
Night, Children of Morta, The Surge, They Are Billions, czy Venetica. 
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Najpopularniejszymi tytu"ami, trzeciego kwarta"u by"y: pre-ordery Cyberpunka 2077 (nie ujmowane w przychodach segmentu do 
dnia premiery), Wied*min 3: Dziki Gon, Diablo + Hellfire, No Man's Sky oraz Divinity: Original Sin 2. 

Aktywizacja sprzeda'y 

Aktywizacja sprzeda'y w cyfrowej dystrybucji gier polega g"ównie na dodawaniu nowych, interesuj$cych dla u'ytkowników pozycji 
do katalogu i prowadzeniu sezonowych akcji promocyjnych. 

W omawianym okresie na GOG.com poza cotygodniowymi promocjami odby"y si% tak'e specjalne akcje promocyjne - dwie 
najwi%ksze to Games Come True w sierpniu oraz Back to School we wrze#niu. 

Czynniki, które w ocenie Emitenta b&d% mia!y wp!yw na osi%gni&te przez 
niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwarta!u 

Najbli'szy, czwarty kwarta" roku charakteryzuje si% zwi%kszon$ liczb$ akcji handlowych wp"ywaj$cych na sezonowy wzrost 
sprzeda'y wydanych tytu"ów. 

Ponadto w czwartym kwartale Grupa powi%kszy"a dotychczasow$ ofert% produktow$ o: 

- wersj% na Nintendo Switch gry Wied*min 3: Dziki Gon (Edycja Kompletna) - premiera mia"a miejsce 15 pa*dziernika, 

- wersj% na urz$dzenia mobilne z systemem iOS gry GWINT: Wied*mi(ska Gra Karciana - premiera mia"a miejsce 
29 pa*dziernika. 

Wydanie istniej$cych produktów na nowe platformy sprz%towe umo'liwi Grupie dotarcie do nowych odbiorców co powinno 
pozytywnie prze"o'y& si% na poziom przychodów ze sprzeda'y oraz wynik Grupy w omawianym okresie. 

Pozytywnie na wysoko#& podatku dochodowego i w konsekwencji wynik netto Grupy (w szczególno#ci CD PROJEKT S.A.) mog$ 
prze"o'y& si% nowe przepisy dotycz$ce preferencyjnego opodatkowania – IP Box. Wprowadzone od 2019 r. przepisy przewiduj$ 
mo'liwo#& zastosowania 5% preferencyjnej stawki podatkowej dla dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw w"asno#ci 
intelektualnej (w miejsce standardowej stawki CIT 19%). Przepisy IP Box b%dzie mo'na po raz pierwszy zastosowa& w rocznym 
rozliczeniu podatkowym za rok podatkowy 2019. Mo'liwo#& i zakres zastosowania nowych przepisów przez Spó"k% zale'e& b%dzie 
od szeregu czynników, w tym od uzyskania przez Spó"k% stosownych indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. 

Najwa'niejszym wydarzeniem wp"ywaj$cym na wyniki przysz"ego roku b%dzie zapowiedziana na 16 kwietnia 2020 r. premiera gry 
Cyberpunk 2077. 

Informacje dotycz%ce sezonowo"ci lub cykliczno"ci dzia!alno"ci 

CD PROJEKT RED 

Du'y wp"yw na przychody i wyniki segmentu maj$ premiery nowych tytu"ów. Cykl produkcji gry komputerowej realizowanej przez 
segment CD PROJEKT RED wynosi zwykle od 2 do 4 lat. Standardowo pierwsze prace produkcyjne nad kolejn$ gr$ rozpoczynane 
s$ jeszcze przed zako(czeniem produkcji i premier$ rynkow$ poprzedniej gry. 

CD PROJEKT RED anga'uje si% równie' w mniejsze produkcje - np. dodatki do w"asnych gier lub adaptacje wydanych ju' 
produktów na nowe platformy. Projekty takie mog$ by& realizowane zarówno bezpo#rednio przez Spó"k%, jak i przez zewn%trznych 
partnerów, a czas ich realizacji wynosi od kilku do kilkunastu miesi%cy. 

W odniesieniu do wydanych ju' gier, na rozk"ad ich sprzeda'y w ci$gu roku, ma wp"yw udzia" w cyklicznie organizowanych akcjach 
promocyjnych. Zwykle najbardziej intensywnym okresem jest drugi i czwarty kwarta", za# ni'sza sprzeda' generowana jest 
w pierwszym i wakacyjnym trzecim kwartale roku. 
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Wykres 1 Kwarta"y premierowe segmentu CD PROJEKT RED – przychody ze sprzeda'y produktów, towarów i materia"ów (w tys. z") 
w latach 2011 – 2019  

 

GOG.com 

Bran'a cyfrowej dystrybucji gier, w której funkcjonuje GOG.com, charakteryzuje si% sezonowo#ci$ przychodów. W skali roku 
zazwyczaj najwy'sze przychody wykazywane s$ w drugim i czwartym kwartale, a ni'sze w pierwszym i trzecim kwartale. Sprzeda' 
w drugim i czwartym kwartale wzmacniana jest okresowo przez standardowo wyst%puj$ce w tych kwarta"ach akcje promocyjne. 

Znaczny wp"yw na poziom sprzeda'y mo'e mie& równie' katalog nowych produktów wprowadzonych do oferty serwisu w danym 
okresie. 

Segment GOG.com uzyskuje równie' przychody z mikrotransakcji w ramach projektu GWINT: Wied*mi(ska Gra Karciana. Ich 
poziom zale'e& mo'e mi%dzy innymi od popularno#ci gry i nowych tre#ci udost%pnionych graczom w danym okresie.
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Wykres 2 Rozk"ad kwartalny sprzeda'y towarów i materia"ów segmentu GOG.com w latach 2018-2019 (w tys. z")  

 

Informacja dotycz%ca g!ównych klientów 

Grupa Kapita"owa CD PROJEKT wspó"pracuje z zewn%trznymi odbiorcami, których udzia" w przychodach przekracza 10% 
skonsolidowanych przychodów Grupy Kapita"owej. 

W ramach segmentu CD PROJEKT RED dzia"alno#& handlowa realizowana przez CD PROJEKT S.A. we wspó"pracy z dwoma 
odbiorcami wygenerowa"a narastaj$co do ko(ca trzeciego kwarta"u 2019 r. sprzeda' przekraczaj$c$ 10% "$cznych 
skonsolidowanych przychodów ze sprzeda'y Grupy Kapita"owej CD PROJEKT, wynosz$c$ odpowiednio 66 040 tys. z" oraz 
49 396 tys. z", co stanowi"o 21,4% i 16,0% "$cznych skonsolidowanych przychodów ze sprzeda'y Grupy. 

Wskazani odbiorcy nie s$ podmiotowo powi$zani z CD PROJEKT S.A. ani z jej spó"kami zale'nymi. W pozosta"ych segmentach 
dzia"alno#ci 'aden z zewn%trznych pojedynczych odbiorców nie przekroczy" progu 10% skonsolidowanych przychodów Grupy 
Kapita"owej.
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Informacja dodatkowa - pozosta!e 
noty obja"niaj%ce do "ródrocznego 
skróconego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego 

4  
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Nota 1. Opis pozycji wp!ywaj%cych na aktywa, zobowi%zania, kapita! w!asny, 
zysk netto lub przep!ywy pieni&$ne, które s% nietypowe ze wzgl&du na ich 
rodzaj, wielko"+ lub cz&stotliwo"+ 

W trzecim kwartale 2019 r. sprawozdanie finansowe Grupy CD PROJEKT nie zawiera pozycji nietypowych dla dzia"alno#ci Grupy 
ze wzgl%du na ich rodzaj, wielko#& i cz%stotliwo#& wywieranego wp"ywu na aktywa, zobowi$zania, kapita", wynik finansowy netto 
oraz przep"ywy #rodków pieni%'nych. 
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Nota 2. Rzeczowe aktywa trwa!e 

Zmiany rzeczowych aktywów trwa!ych (wg grup rodzajowych) za okres 01.01.2019 – 30.09.2019 r. 
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Warto"+ bilansowa brutto 
na 01.01.2019 14 724 141 24 810 2 057 1 572 658 43 962 

Zwi&kszenia, z tytu!u: 15 980 - 5 888 176 867 1 043 23 954 

nabycia 209 - 4 707 - 448 1 043 6 407 

zawartych umów leasingu* 14 560 - - 176 - - 14 736 

przesuni%cia ze #rodków trwa"ych  
w budowie 1 035 - 16 - 419 - 1 470 

nieodp"atnego otrzymania - - 1 150 - - - 1 150 

inne 176 - 15 - - - 191 

Zmniejszenia, z tytu!u: - - 234 4 - 1 470 1 708 

zbycia - - 94 4 - - 98 

likwidacji - - 140 - - - 140 

przesuni%cia ze #rodków trwa"ych  
w budowie - - - - - 1 470 1 470 

inne - - - - - - - 

Warto"+ bilansowa brutto 
na 30.09.2019 30 704 141 30 464 2 229 2 439 231 66 208 

Umorzenie na 01.01.2019 5 062 15 17 708 962 974 - 24 721 

Zwi&kszenia, z tytu!u: 5 881 11 3 802 283 448 - 10 425 

amortyzacji 5 824 11 3 792 283 448 - 10 358 

inne 57 - 10 - - - 67 

Zmniejszenia, z tytu!u: - - 233 4 - - 237 

zbycia - - 93 4 - - 97 

likwidacji - - 140 - - - 140 

inne - -  - - - - 

Umorzenie na 30.09.2019 10 943 26 21 277 1 241 1 422 - 34 909 

Odpisy aktualizuj$ce na 01.01.2019 - - - - - - - 
Odpisy aktualizuj$ce na 
30.09.2019 - - - - - - - 

Warto"+ bilansowa netto 
na 01.01.2019 9 662 126 7 102 1 095 598 658 19 241 

Warto"+ bilansowa netto 
na 30.09.2019 19 761 115 9 187 988 1 017 231 31 299 

*Oprócz umów zawartych w okresie sprawozdawczym pozycja uwzgl"dnia tak(e umowy ujawnione w konsekwencji wdro(enia 
MSSF 16 Leasing, opisanego w cz"%ci Za!o(enie porównywalno%ci sprawozda) finansowych i zmiany polityk rachunkowo%ci. 
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Kwoty zobowi%za( umownych do nabycia w przysz!o"ci rzeczowych aktywów trwa!ych 

 30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018* 

Leasing samochodów osobowych 30 114 245 

Razem 30 114 245 

* dane przekszta!cone   

#rodki trwa!e w leasingu 

 30.09.2019 

 Warto"+ brutto Umorzenie Warto"+ netto 

Budynki i budowle 14 689 4 632 10 057 

!rodki transportu 723 131 592 

Razem 15 412 4 763 10 649 

  

 30.06.2019 

 Warto"+ brutto Umorzenie Warto"+ netto 

Budynki i budowle 14 394 3 057 11 337 

!rodki transportu 547 100 447 

Razem 14 941 3 157 11 784 

    

 31.12.2018 

 Warto"+ brutto Umorzenie Warto"+ netto 

!rodki transportu 1 173 275 898 

Razem 1 173 275 898 

Nota 3. Aktywa trwa!e przeznaczone do sprzeda$y 

 30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018 

Samochód osobowy - - 49 

Razem - - 49 

Jeden z samochodów osobowych b%d$cych w"asno#ci$ Grupy zosta" wystawiony na sprzeda'. Transakcja jego zbycia zawarta 
zosta"a 15 kwietnia 2019 r. Uzyskana cena sprzeda'y pojazdu, pomniejszona o koszty sprzeda'y, by"a wy'sza ni' jego warto#& 
bilansowa.
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Nota 4. Aktywa niematerialne oraz nak!ady na prace rozwojowe 

Zmiany aktywów niematerialnych oraz nak!adów na prace rozwojowe za okres 01.01.2019 – 
30.09.2019 r. 
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Warto"+ bilansowa brutto 
na 01.01.2019 177 817 239 385 32 199 1 926 11 318 26 065 56 438 706 1 545 855 

Zwi&kszenia, z tytu!u: 109 724 2 445 - 1 219 - 3 405 - 832 - 117 625 

nabycia - - - 1 219 - 2 680 - 832 - 4 731 
przesuni%cia  
z aktywów 
niematerialnych  
w budowie 

- - - - - 725 - - - 725 

przesuni%cia  
z nak"adów na prace 
rozwojowe w toku 

- 2 445 - - - - - - - 2 445 

nabycia 
przedsi%biorstwa - - - - - - - - - - 

wytworzenia 
we w"asnym zakresie 109 724 - - - - - - - - 109 724 

Zmniejszenia, z tytu!u: 2 445 - - - - 484 - 725 - 3 654 

zbycia - - - - - 1 - - - 1 

likwidacji - - - - - 483 - - - 483 
przesuni%cia  
z aktywów 
niematerialnych  
w budowie 

- - - - - - - 725 - 725 

przesuni%cia  
z nak"adów na prace 
rozwojowe w toku 

2 445 - - - - - - - - 2 445 

Warto"+ bilansowa brutto 
na 30.09.2019 285 096 241 830 32 199 3 145 11 318 28 986 56 438 813 1 659 826 

Umorzenie na 01.01.2019 - 174 386 - 1 048 - 20 956 - - 1 196 391 

Zwi&kszenia, z tytu!u: - 19 416 - 374 - 2 919 - - - 22 709 

amortyzacji - 19 416 - 374 - 2 919 - - - 22 709 

Zmniejszenia, z tytu!u: - - - - - 484 - - - 484 

zbycia - - - - - 1 - - - 1 

likwidacji - - - - - 483 - - - 483 

Umorzenie na 30.09.2019 - 193 802 - 1 422 - 23 391 - - 1 218 616 
Odpisy aktualizuj$ce 
na 01.01.2019 - - - - - - - - - - 

Odpisy aktualizuj$ce 
na 30.09.2019 - - - - - - - - - - 

Warto"+ bilansowa netto 
na 01.01.2019 177 817 64 999 32 199 878 11 318 5 109 56 438 706 - 349 464 

Warto"+ bilansowa netto 
na 30.09.2019 285 096 48 028 32 199 1 723 11 318 5 595 56 438 813 - 441 210 
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Kwoty zobowi%za( umownych do nabycia w przysz!o"ci aktywów niematerialnych 

Nie wyst$pi"y. 

Nota 5. Warto"+ firmy 

W okresie od 1 lipca do 30 wrze#nia 2019 r. nie wyst$pi"y zmiany w zakresie warto#ci firmy. 

Nota 6. Nieruchomo"ci inwestycyjne 

31 grudnia 2018 r. Spó"ka dominuj$ca zawar"a umow% dotycz$c$ nabycia nieruchomo#ci po"o'onej przy ul. Jagiello(skiej 76 
w Warszawie, znajduj$cej si% w bezpo#rednim s$siedztwie jej obecnej siedziby. Zgodnie z zawart$ umow$ Spó"ka dominuj$ca 
naby"a prawo u'ytkowania wieczystego gruntu wraz ze znajduj$cymi si% na tym gruncie budynkami i budowlami. G"ówny budynek 
nabytej nieruchomo#ci ma charakter biurowy. Poniewa' planowano wynajmowanie zakupionej nieruchomo#ci innym podmiotom, 
w tym innym spó"kom z Grupy CD PROJEKT, Spó"ka dominuj$ca zdecydowa"a o jej zakwalifikowaniu do nieruchomo#ci 
inwestycyjnych. Po oddaniu budynku do u'ytkowania wycena nabytej nieruchomo#ci dokonywana b%dzie wed"ug kosztu nabycia 
pomniejszonego o umorzenie. 

 30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018 

Nieruchomo#ci inwestycyjne w Warszawie przy  
ul. Jagiello(skiej 76 9 736 9 640 9 553 

Aktywowane nak"ady zwi$zane z nieruchomo#ci$ - - - 

Nieruchomo"ci inwestycyjne brutto 9 736 9 640 9 553 

Umorzenie 48 - - 

Odpis aktualizuj$cy warto#& nieruchomo#ci inwestycyjnych - - - 

Nieruchomo"ci inwestycyjne netto 9 688 9 640 9 553 

Kwoty zobowi%za( umownych z tytu!u nabycia nieruchomo"ci inwestycyjnych 

 30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018 

Zakup nieruchomo#ci w Warszawie przy ul. Jagiello(skiej 76 - - 10 952 

Razem - - 10 952 

Nota 7. Prawo u$ytkowania wieczystego gruntu 

Warto"+ i powierzchnia gruntów u$ytkowanych wieczy"cie 

 30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018 

U'ytkowanie wieczyste gruntu po"o'onego  
w Warszawie przy ul. Jagiello(skiej 76 – 2 913 m2 3 482 3 478 3 478 

Razem 3 482 3 478 3 478 

Nota 8. Zapasy 

Zmiana warto"ci zapasów 

 30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018 

Towary 10 723 1 076 249 

Pozosta"e materia"y 199 11 9 

Zapasy brutto 10 922 1 087 258 

Odpis aktualizuj$cy warto#& zapasów - - - 

Zapasy netto 10 922 1 087 258 

Zmiany stanu odpisów aktualizuj%cych zapasy 

Nie wyst$pi"y.
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Nota 9. Nale$no"ci handlowe i pozosta!e 

Zmiana warto"ci nale$no"ci 

 30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018 

Nale$no"ci handlowe i pozosta!e 81 403 126 802 56 239 

od jednostek powi$zanych  49 77 31 

od pozosta"ych jednostek 81 354 126 725 56 208 

Odpisy aktualizuj%ce 762 909 912 

Nale$no"ci handlowe i pozosta!e brutto 82 165 127 711 57 151 

Zmiana stanu odpisów aktualizuj%cych warto"ci nale$no"ci 

 Nale$no"ci 
handlowe 

Pozosta!e 
nale$no"ci Razem 

JEDNOSTKI POZOSTA'E  

Stan odpisów aktualizuj%cych na 01.01.2019 180 732 912 

Zwi&kszenia - - - 

Zmniejszenia, w tym: 150 - 150 

rozwi$zanie odpisów aktualizuj$cych w zwi$zku ze sp"at$ nale'no#ci 4 - 4 

rozwi$zanie odpisów aktualizuj$cych (spisanie) 146 - 146 

Stan odpisów aktualizuj%cych na 30.09.2019 30 732 762 

Bie$%ce i przeterminowane nale$no"ci handlowe na 30.09.2019 r. 

 Razem Nie-
przeterminowane 

Przeterminowane w dniach 

1 – 60 61 – 90 91 – 180 181 – 360 >360 

JEDNOSTKI POWI)ZANE      

nale'no#ci brutto 39 24 - 15 - - - 
wska*nik 
niewype"nienia 
zobowi$zania 

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

odpis aktualizuj$cy 
wynikaj$cy ze 
wska*nika 

- - - - - - - 

odpis ustalony 
indywidualnie - - - - - - - 

razem oczekiwane straty 
kredytowe - - - - - - - 

Nale$no"ci netto 39 24 - 15 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



 

!ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita"owej CD PROJEKT za okres od 1 lipca do 30 wrze#nia 2019 r. 
(wszystkie kwoty podane s$ w tys. z"otych o ile nie podano inaczej) 

Za"$czone informacje stanowi$ integraln$ cz%#& niniejszego sprawozdania finansowego 

50 

 Razem Nie-
przeterminowane 

Przeterminowane w dniach 

1 – 60 61 – 90 91 – 180 181 – 360 >360 

JEDNOSTKI POZOSTA'E      

nale'no#ci brutto 39 303 35 122 2 138 1 1 928 83 31 

wska*nik 
niewype"nienia 
zobowi$zania 

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

odpis aktualizuj$cy 
wynikaj$cy ze 
wska*nika 

- - - - - - - 

odpis ustalony 
indywidualnie 30 - - - - - 30 

razem oczekiwane straty 
kredytowe 30 - - - - - 30 

Nale$no"ci netto 39 273 35 122 2 138 1 1 928 83 1 

Ogó!em 
       

nale'no#ci brutto 39 342 35 146 2 138 16 1 928 83 31 

odpisy aktualizuj$ce 30 - - - - - 30 

Nale$no"ci netto 39 312 35 146 2 138 16 1 928 83 1 

Pozosta!e nale$no"ci 

 30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018 

Pozosta!e nale$no"ci, w tym: 42 091 36 494 19 231 
z tytu"u podatków, z wyj$tkiem podatku dochodowego od osób 
prawnych 15 702 11 803 15 311 

zaliczki na dostawy 25 262 23 589 1 085 

z tytu"u kaucji 473 446 480 

przedp"aty na zobowi$zania licencyjne 587 589 620 

zadatek na poczet nabycia nieruchomo#ci inwestycyjnych oraz prawa 
wieczystego u'ytkowania gruntu - - 1 667 

z tytu"u rozlicze( pracowniczych 55 52 29 

inne 12 15 39 

Odpisy aktualizuj%ce 732 732 732 

Pozosta!e nale$no"ci brutto 42 823 37 226 19 963 

Nota 10. Rozliczenia mi&dzyokresowe 

 30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018 

Ubezpieczenia maj$tkowe i osobowe  218 167 117 

Minimalne gwarancje, zaliczki i przedp"aty GOG 15 722 17 841 19 670 

Oprogramowanie, licencje  1 102 1 472 890 

Podró'e s"u'bowe (bilety, hotele, ubezpieczenia) 72 140 113 

Koszty transakcyjne 548 381 - 

Koszty platform marketingowych 272 328 - 

Koszty zasobów ochrony informatycznej 204 190 282 

Op"aty zwi$zane z targami 6 387 - 

Pozosta"e rozliczenia mi%dzyokresowe 305 297 430 

Czynne rozliczenia mi&dzyokresowe kosztów  18 449 21 203 21 502 
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Nota 11. Odroczony podatek dochodowy 

Ujemne ró$nice przej"ciowe b&d%ce podstaw% do tworzenia aktywa z tytu!u podatku odroczonego 

 31.12.2018* zwi&kszenia zmniejszenia 30.09.2019 

Rezerwa na pozosta"e #wiadczenia 
pracownicze 192 - - 192 

Rezerwa na koszty wynagrodze( uzale'nionych 
od wyniku 14 356 9 206 14 401 9 161 

Strata podatkowa 2 760 - 302 2 458 

Ujemne ró'nice kursowe 16 1 893 797 1 112 

Wynagrodzenia i ubezpieczenia spo"eczne 
p"atne w nast%pnych okresach 28 116 95 49 

Rozliczenia mi%dzyokresowe przychodów  
z tytu"u zasile( wirtualnego portfela i programu 
dodatkowych korzy#ci 

3 364 4 741 5 605 2 500 

Pozosta"e rezerwy 2 024 2 577 2 439 2 162 

Ulga badawczo-rozwojowa 52 532 - - 52 532 

Rezerwa na koszty leasingu - 7 - 7 

Zaliczki uj%te jako przychód podatkowy - 13 355 - 13 355 

Suma ujemnych ró$nic przej"ciowych 75 272 31 895 23 639 83 528 

Stawka podatkowa krajowa 19% 19% 19% 19% 

Aktywa z tytu!u odroczonego podatku 14 302 6 060 4 491 15 871 

* dane przekszta!cone   

Dodatnie ró$nice przej"ciowe b&d%ce podstaw% do tworzenia rezerwy z tytu!u podatku 
odroczonego 

 31.12.2018* zwi&kszenia zmniejszenia 30.09.2019 

Ró'nica mi%dzy bilansow$ i podatkow$ 
warto#ci$ netto #rodków trwa"ych i aktywów 
niematerialnych 

21 596 1 726 19 098 4 224 

Przychody bie'$cego okresu zafakturowane 
w okresie nast%pnym/naliczone przychody 30 793 66 910 75 397 22 306 

Dodatnie ró'nice kursowe 271 1 904 1 539 636 
Ró'nica mi%dzy bilansow$ i podatkow$ 
warto#ci$ nak"adów na prace rozwojowe 9 912 - 3 511 6 401 

Przekszta"cenie leasingu operacyjnego  
w leasing finansowy - 76 - 76 

Pozosta"e tytu"y 490 101 483 108 

Suma dodatnich ró$nic przej"ciowych 63 062 70 717 100 028 33 751 

Stawka podatkowa krajowa 19% 19% 19% 19% 

Rezerwy z tytu!u podatku odroczonego 11 982 13 436 19 005 6 413 

* dane przekszta!cone   

Aktywa/Rezerwy netto z tytu!u podatku odroczonego 

 30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018 

Aktywa z tytu"u podatku odroczonego 15 871 12 567 14 302 

Rezerwy z tytu"u podatku odroczonego 6 413 9 996 11 982 

Podatek odroczony netto aktywa/(rezerwy) 9 458 2 571 2 320 
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Podatek dochodowy uj&ty w rachunku zysków i strat 

 01.07.2019 –
30.09.2019 

01.01.2019 –
30.09.2019 

01.07.2018 –
30.09.2018 

01.01.2018 –
30.09.2018 

Bie'$cy podatek dochodowy  11 151 24 103 7 403 14 613 

Zmiana stanu podatku odroczonego  (6 887) (7 138) (2 742) 4 213 

Podatek dochodowy uj&ty w rachunku zysków i strat 4 264 16 965 4 661 18 826 

Nota 12. Rezerwa na "wiadczenia emerytalne i podobne 

 30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018 

Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe  192 192 192 

Razem, w tym:  192 192 192 

d"ugoterminowe  190 190 190 

krótkoterminowe  2 2 2 

W okresie od 1 stycznia do 30 wrze#nia 2019 r. nie wyst$pi"y zmiany w zakresie rezerw na #wiadczenia emerytalne i podobne. 

Nota 13. Pozosta!e rezerwy 

 30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018 

Rezerwy na naprawy gwarancyjne oraz zwroty  - 3 15 

Rezerwa na zobowi%zania, w tym:  15 535 10 782 23 149 

rezerwa na koszty badania i przegl$du sprawozda( finansowych - 50 100 

rezerwa na koszty us"ug obcych  347 355 457 

rezerwa na koszty wynagrodze( uzale'nionych od wyników 13 499 10 375 21 246 

rezerwa na pozosta"e koszty 1 689 2 1 346 

Razem, w tym:  15 535 10 785 23 164 

d"ugoterminowe  - - - 

krótkoterminowe  15 535 10 785 23 164 

Zmiana stanu pozosta!ych rezerw 

 

Rezerwy 
na naprawy 
gwarancyjne 
oraz zwroty 

Rezerwa 
na koszty 

wynagrodze( 
zale$nych 

od wyników 

Inne rezerwy Ogó!em 

Stan na 01.01.2019 15 21 246 1 903 23 164 

Utworzone rezerwy w ci$gu roku obrotowego - 13 633 3 195 16 828 

Wykorzystane rezerwy 15 21 380 3 029 24 424 

Rozwi$zane rezerwy  - - 33 33 

Stan na 30.09.2019, w tym: - 13 499 2 036 15 535 

d"ugoterminowe - - - - 

krótkoterminowe - 13 499 2 036 15 535 
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Nota 14. Pozosta!e zobowi%zania 

 30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018* 

Zobowi%zania z tytu!u pozosta!ych podatków, ce!, ubezpiecze( 
spo!ecznych i innych, z wyj%tkiem podatku dochodowego od osób 
prawnych  

5 152 9 099 6 822 

Podatek VAT  3 340 7 090 5 186 

Podatek zrycza"towany u *ród"a  64 9 17 

Podatek dochodowy od osób fizycznych  892 890 1 019 

Sk"adki na ubezpieczenie spo"eczne (ZUS)  794 1 073 571 

PFRON  30 29 26 

Rozrachunki z tytu"u PIT-8A  32 8 3 

Pozosta!e zobowi%zania  3 881 123 10 963 

Dostawy niezafakturowane 3 562 - - 

Pozosta"e rozrachunki z pracownikami  43 15 9 

Pozosta"e rozrachunki z cz"onkami zarz$du spó"ek Grupy Kapita"owej  9 13 30 

Zobowi$zania z tytu"u nabycia nieruchomo#ci inwestycyjnych - - 10 952 

Inne zobowi$zania, ZF!S  38 17 (31) 

Zaliczki otrzymane od odbiorców zagranicznych 229 78 3 

Razem pozosta!e zobowi%zania  9 033 9 222 17 785 

* dane przekszta!cone   

Nota 15. Rozliczenia mi&dzyokresowe przychodów 

 30.09.2019 30.06.2019* 31.12.2018* 

Dotacje  9 536 7 744 6 510 

Sprzeda' przysz"ych okresów  136 015 74 028 22 614 
Nak"ady podlegaj$ce rozliczeniu w kalkulacji tantiem przysz"ych 
okresów – Wied*min 3 Switch (17 490) - - 

Wypo'yczenie telefonów s"u'bowych 16 13 18 

Inne 2 801 2 986 3 368 

Razem, w tym: 130 878 84 771 32 510 

d"ugoterminowe  185 226 6 338 

krótkoterminowe  130 693 84 545 26 172 

* dane przekszta!cone   

Nota 16. Informacja o instrumentach finansowych 

Warto"ci godziwe poszczególnych klas instrumentów finansowych 

Zarz$d Grupy dokona" analizy poszczególnych klas instrumentów finansowych, na podstawie której stwierdzono, 'e warto#& 
bilansowa instrumentów nie odbiega istotnie od ich warto#ci godziwej zarówno na dzie( 30 wrze#nia 2019 r., 30 czerwca 2019 r., 
jak i 31 grudnia 2018 r. 
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Aktywa finansowe – klasyfikacja i wycena 

 30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018 

Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 633 515 621 392 696 948 

Pozosta"e nale'no#ci d"ugoterminowe 574 574 570 

Nale'no#ci handlowe 39 312 90 308 37 008 

!rodki pieni%'ne i ekwiwalenty #rodków pieni%'nych 124 966 69 224 104 378 

Lokaty bankowe powy'ej 3 miesi%cy 468 663 461 286 554 992 

Instrumenty kapita!owe wyceniane w cenie nabycia 6 934 6 257 3 183 
Akcje i udzia"y w jednostkach podporz$dkowanych nieobj%tych 
konsolidacj$ 6 934 6 257 3 183 

Razem aktywa finansowe 640 449 627 649 700 131 

Zobowi%zania finansowe – klasyfikacja i wycena 

 30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018 

Zobowi%zania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie  54 474 57 536 50 323 

Zobowi$zania handlowe 43 916 45 812 49 914 

Pozosta"e zobowi$zania finansowe 10 558 11 724 409 

Nota 17. Przychody ze sprzeda$y 

Przychody ze sprzeda$y - struktura geograficzna 2019 r. 

 01.07.2019 – 30.09.2019 01.01.2019 – 30.09.2019 

 w PLN w % w PLN w % 

Kraj 3 374 3,63% 10 719 3,49% 

Eksport, w tym: 89 497 96,37% 297 239 96,51% 

Europa 23 310 25,10% 75 962 24,67% 

Ameryka Pó"nocna 54 721 58,92% 195 423 63,46% 

Ameryka Po"udniowa 621 0,67% 2 106 0,68% 

Azja 6 715 7,23% 15 928 5,17% 

Australia 4 011 4,32% 7 374 2,39% 

Afryka 119 0,13% 446 0,14% 

Razem 92 871 100% 307 958 100% 

Przychody ze sprzeda$y - struktura geograficzna 2018 r. 

 01.07.2018 – 30.09.2018 01.01.2018 – 30.09.2018 

 w PLN w % w PLN w % 

Kraj 2 512 3,74% 10 044 4,26% 

Eksport, w tym: 64 655 96,26% 225 557 95,74% 

Europa 20 021 29,81% 69 096 29,33% 

Ameryka Pó"nocna 38 841 57,83% 138 213 58,66% 

Ameryka Po"udniowa 427 0,64% 1 790 0,76% 

Azja 3 882 5,78% 11 015 4,68% 

Australia 1 364 2,03% 4 937 2,10% 

Afryka 120 0,17% 506 0,21% 

Razem 67 167 100% 235 601 100% 
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Przychody ze sprzeda$y - podzia! na kategorie wed!ug rodzajów produkcji 

 01.07.2019 – 
30.09.2019 

01.01.2019 – 
30.09.2019 

01.07.2018 – 
30.09.2018 

01.01.2018 – 
30.09.2018 

Produkcje w"asne 47 147 156 922 40 675 149 447 

Produkcje obce 43 343 116 798 26 455 86 092 

Inne przychody 2 381 34 238 37 62 

Razem 92 871 307 958 67 167 235 601 

Przychody ze sprzeda$y - podzia! na kategorie wed!ug kana!ów dystrybucji 

 01.07.2019 – 
30.09.2019 

01.01.2019 – 
30.09.2019 

01.07.2018 – 
30.09.2018 

01.01.2018 – 
30.09.2018 

Gry dystrybucja pude"kowa 17 644 25 386 2 904 16 606 

Gry dystrybucja cyfrowa 69 629 242 661 62 777  216 120 

Inne przychody 5 598 39 911 1 486 2 875 

Razem 92 871 307 958 67 167 235 601 

Nota 18. Koszty dzia!alno"ci operacyjnej 

 01.07.2019 – 
30.09.2019 

01.01.2019 – 
30.09.2019 

01.07.2018 – 
30.09.2018* 

01.01.2018 – 
30.09.2018* 

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwa"ych, aktywów 
niematerialnych, nak"adów na prace rozwojowe oraz 
nieruchomo#ci inwestycyjnych, w tym: 

2 171 6 135 1 114 3 464 

- amortyzacja leasingowanych budynków 570 1 684 - - 

- amortyzacja leasingowanych #rodków transportu 30 130 46 129 

Zu'ycie materia"ów i energii 584 1 743 516 1 179 

Us"ugi obce, w tym: 16 930 50 949 13 202 43 773 
- koszty leasingu krótkoterminowego i leasingu  
aktywów o niskiej warto#ci 78 263 - - 

Podatki i op"aty 187 659 162 515 
Wynagrodzenia, ubezpieczenia spo"eczne i inne 
#wiadczenia 18 027 66 230 13 197 40 756 

Podró'e s"u'bowe 1 052 2 668 741 2 244 

Koszty u'ywania samochodów s"u'bowych 22 80 28 96 

Warto#& sprzedanych towarów i materia"ów 31 518 83 081 18 821 62 559 

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i us"ug 6 362 21 423 700 791 

Pozosta"e koszty 59 121 4 133 

Razem 76 912 233 089 48 485 155 510 

Koszty sprzeda'y 27 334 82 538 20 235 66 884 

Koszty ogólnego zarz$du 11 698 46 047 8 729 25 276 

Koszt w"asny sprzeda'y 37 880 104 504 19 521 63 350 

Razem 76 912 233 089 48 485 155 510 

* dane przekszta!cone   
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Nota 19. Pozosta!e przychody i koszty operacyjne 

Pozosta!e przychody operacyjne 

 01.07.2019 – 
30.09.2019 

01.01.2019 – 
30.09.2019 

01.07.2018 – 
30.09.2018* 

01.01.2018 – 
30.09.2018* 

Dotacje  45 143 46 138 

Dochody z refakturowania  3 487 4 344 153 461 

Rozwi$zanie niewykorzystanych rezerw na koszty - 2 37 115 

Nieodp"atnie otrzymane #rodki trwa"e oraz towary  410 1 150 - 29 

Zysk na sprzeda'y maj$tku trwa"ego 5 86 - 18 

Odzyskany podatek u *ród"a - 1 - - 

Inne pozosta"e przychody operacyjne 17 74 11 67 

Sprzeda' pozosta"a 457 512 57 84 

Razem przychody operacyjne 4 421 6 312 304 912 

* dane przekszta!cone   

Pozosta!e koszty operacyjne 

 01.07.2019 – 
30.09.2019 

01.01.2019 – 
30.09.2019 

01.07.2018 – 
30.09.2018 

01.01.2018 – 
30.09.2018 

Koszty amortyzacji nieruchomo#ci inwestycyjnych 21 21 - - 

Strata ze zbycia maj$tku trwa"ego - - 23 - 

Darowizny - 6 2 43 

Koszty dotycz$ce refakturowania 3 487 4 346 153 461 

Podatek u *ród"a nie do odzyskania  3 16 8 34 

Koszty ubezpieczenia - - 1 1 

Koszty kasacji materia"ów i towarów (zniszczenia) 8 8 4 73 

Rozliczenie niedoborów w inwentaryzacji - - 3 3 

Straty z tytu"u aktualizacji warto#ci akcji w"asnych - - - 96 

Spisanie VAT - - 244 244 

Koszt w"asny sprzeda'y pozosta"ej 37 82 200 313 

Pozosta"e podatki i op"aty - - - 315 

Aktualizacja warto#ci zapasów 1 1 - - 

Pozosta"e  1 8 - 17 

Razem koszty operacyjne 3 558 4 488 638 1 600 

Nota 20. Przychody i koszty finansowe 

Przychody finansowe 

 01.07.2019 – 
30.09.2019 

01.01.2019 – 
30.09.2019 

01.07.2018 –
30.09.2018 

01.01.2018 – 
30.09.2018 

Przychody z tytu!u odsetek: 2 214 7 415 1 553 7 333 

od krótkoterminowych depozytów bankowych 2 214 7 411 1 553 7 328 

od rozrachunków handlowych - 4 - 5 

Pozosta!e przychody finansowe, w tym: 269 - 393 7 

nadwy'ka dodatnich ró'nic kursowych 269 - 386 - 

inne pozosta"e przychody finansowe - - 7 7 

Razem przychody finansowe 2 483 7 415 1 946 7 340 
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Koszty finansowe 

 01.07.2019 – 
30.09.2019 

01.01.2019 – 
30.09.2019 

01.07.2018 – 
30.09.2018 

01.01.2018 – 
30.09.2018 

Koszty z tytu!u odsetek:  147 496 92 125 

od umów leasingu 136 464 4 9 

od zobowi$za( bud'etowych 11 32 88 116 

Inne koszty finansowe, w tym:  - 216 - 54 

nadwy'ka ujemnych ró'nic kursowych - 216 - 54 

Razem koszty finansowe  147 712 92 179 

Dzia!alno"+ finansowa netto 2 336 6 703 1 854 7 161 

Nota 21. Umowy leasingu aktywów o niskiej warto"ci oraz leasingu 
krótkoterminowego 

Grupa zawar"a umowy najmu sprz%tu biurowego (wielofunkcyjne kserokopiarki, urz$dzenia kuchenne) oraz lokali mieszkalnych, 
które potencjalnie spe"niaj$ kryteria uznania ich za leasing zgodnie z regulacjami nowego MSSF 16. Grupa uzna"a jednak te umowy 
za leasing krótkoterminowy oraz leasing aktywów o niskiej warto#ci bazowej i zdecydowa"a nie stosowa& w odniesieniu do nich 
nowych wymogów dotycz$cych leasingu, zgodnie z mo'liwo#ci$ przewidzian$ w paragrafie 5 standardu. Op"aty leasingowe w tych 
przypadkach ujmuje si% jako koszty w okresie którego dotycz$, metod$ liniow$ lub w inny systematyczny sposób, który 
odzwierciedla rozk"ad kosztów w czasie trwania umowy (informacje o kosztach z tytu"u tych leasingów poniesionych w okresie od 
1 stycznia do 30 wrze#nia 2019 r. zawarte s$ w nocie 18). 

Na dzie( 30 czerwca 2019 r. oraz 30 wrze#nia 2019 r. przysz"e minimalne op"aty z tytu"u umów nieodwo"alnego leasingu 
krótkoterminowego oraz leasingu aktywów o niskiej warto#ci bazowej przedstawiaj$ si% nast%puj$co: 

 30.09.2019 30.06.2019 

do 1 roku  261 269 

od 1 roku do 5 lat 272 867 

powy'ej 5 lat - - 

Razem 533 1 136 

Nota 22. Emisja, wykup i sp!ata d!u$nych i kapita!owych papierów 
warto"ciowych 

Emisja d!u$nych papierów warto"ciowych 

Nie dotyczy. 

Emisja kapita!owych papierów warto"ciowych 

Wyszczególnienie 30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018 
Liczba akcji w tys.  96 120 96 120 96 120 

Warto#& nominalna akcji w z"  1 1 1 

Kapita! zak!adowy 96 120 96 120 96 120 

Nota 23. Dywidendy wyp!acone (lub zadeklarowane) i otrzymane 

W dniu 23 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. podj%"o decyzje o przeznaczeniu cz%#ci 
wypracowanego zysku Spó"ki dominuj$cej z roku 2018 do podzia"u mi%dzy akcjonariuszy w formie dywidendy. Zgodnie z przyj%t$ 
tre#ci$ uchwa"y, w dniu 13 czerwca 2019 r., Spó"ka dominuj$ca dokona"a wyp"aty "$cznej kwoty 100.926.000 z", tj. 1,05 z" na jedn$ 
akcj%. Do dywidendy uprawnionych by"o 96 120 000 akcji Spó"ki dominuj$cej. 
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Nota 24. Transakcje z podmiotami powi%zanymi 

Warunki transakcji z podmiotami powi%zanymi 

Warunki transakcji wewn$trzgrupowych zosta"y ustalone w oparciu o zasad% ceny rynkowej, tzw. arm’s length principle. Istota tej 
zasady opiera si% na za"o'eniu, 'e warunki ustalone w transakcjach pomi%dzy podmiotami powi$zanymi nie powinny odbiega& od 
warunków, jakie ustali"yby mi%dzy sob$ niezale'ne podmioty w porównywalnej sytuacji. 

W procesie ustalania cen w ramach transakcji wewn$trzgrupowych podmioty powi$zane nale'$ce do Grupy Kapita"owej 
CD PROJEKT odwo"uj$ si% do metod przewidzianych w Wytycznych OECD, jak i w ustawodawstwie krajowym. Wybór odpowiedniej 
metody weryfikacji ceny transferowej poprzedzony jest szczegó"ow$ analiz$ ka'dej transakcji, w ramach której uwzgl%dnia si% m.in. 
rozk"ad funkcji pomi%dzy strony transakcji, zaanga'owane przez nie aktywa, podzia" ryzyka oraz kosztów. Ceny ustalane s$ zatem 
metod$ najbardziej w"a#ciw$ dla danego typu transakcji, w taki sposób, aby warunki ustalone w transakcjach pomi%dzy spó"kami 
Grupy Kapita"owej CD PROJEKT odpowiada"y warunkom, jakie ustali"yby niezale'ne podmioty. 

Podmioty wchodz$ce w sk"ad Grupy Kapita"owej CD PROJEKT spe"niaj$ dyspozycj% ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych dotycz$c$ cen transferowych, tj. s$ zobligowane do przygotowania dokumentacji podatkowej.
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Transakcje z podmiotami powi%zanymi po wy!%czeniach konsolidacyjnych 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Sprzeda$ na rzecz podmiotów powi%zanych Zakupy od podmiotów powi%zanych 

01.07.2019 – 
30.09.2019 

01.01.2019 – 
30.09.2019 

01.07.2018 – 
30.09.2018 

01.01.2018 – 
30.09.2018 

01.07.2019 – 
30.09.2019 

01.01.2019 – 
30.09.2019 

01.07.2018 – 
30.09.2018 

01.01.2018 – 
30.09.2018 

JEDNOSTKI ZALE,NE 

CD PROJEKT Co., Ltd. - - - 29 1 464 3 119 889 2 934 

Spokko sp. z o.o. 61 206 694 694 - - - - 

CD PROJEKT RED STORE 
sp. z o.o. - - - - - - - - 

CZ'ONKOWIE ZARZ)DÓW SPÓ'EK Z GRUPY 

Marcin Iwi(ski  2 12 4 8 - - - - 

Adam Kici(ski  1 6 1 2 - - - - 

Piotr Nielubowicz  3 6 1 4 - - - - 

Micha" Nowakowski  5 10 2 7 - - - - 

Adam Badowski 1 3 - 1 - - - - 

Oleg Klapovskiy - 1 - 1 - - - - 
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Nale$no"ci od podmiotów powi%zanych Zobowi%zania wobec podmiotów powi%zanych 

30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018 30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018 

JEDNOSTKI ZALE,NE 

CD PROJEKT Co., Ltd. - - - 281 281 625 

Spokko sp. z o.o. 39 58 28 - - - 

CZ'ONKOWIE ZARZ)DÓW SPÓ'EK Z GRUPY 

Marcin Iwi(ski  9 19 - 4 - 2 

Adam Kici(ski  - - - 2 3 28 

Piotr Nielubowicz - - - 2 9 - 

Micha" Nowakowski  1 - 3 1 - - 

Adam Badowski  - - - - 1 - 
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Nota 25. Niesp!acone po$yczki, kredyty lub naruszenia postanowie( umów 
po$yczkowych i kredytowych, w sprawach w których nie podj&to $adnych 
dzia!a( naprawczych do dnia bilansowego 

Nie dotyczy. 
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Nota 26. Zmiana zobowi%za( warunkowych lub aktywów warunkowych, które nast%pi!y od czasu zako(czenia 
ostatniego roku obrotowego 

Zobowi%zania warunkowe z tytu!u udzielonych gwarancji i por&cze( 

 

 Tytu!em Waluta 30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018 

mBank S.A. 

Dobrowolne poddanie si% egzekucji  Umowa dot. kart p"atniczych PLN 920 920 920 

Deklaracja wekslowa Umowa ramowa o wspó"pracy w zakresie transakcji terminowych 
i pochodnych PLN 7 710 7 710 7 710 

Deklaracja wekslowa Gwarancja bankowa zabezpieczaj$ca umow% najmu PLN 667 667 667 

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

Por%czenie umowne Por%czenie zobowi$za( GOG sp. z o.o. EUR 155 155 155 

Narodowe Centrum Bada( i Rozwoju 
     

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

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

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

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

Deklaracja wekslowa Umowa o dofinansowanie POIR.01.02.00-00-0120/16 PLN 1 234 1 234 1 234 
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Santander Leasing S.A. (poprzednio: BZ WBK Leasing S.A.) 

Deklaracja wekslowa Umowa leasingu CZ5/00013/2017 PLN 138 - 115 

Deklaracja wekslowa Umowa leasingu CZ5/00036/2017 PLN 60  - 50 

Deklaracja wekslowa Umowa leasingu CR1/01390/2018 PLN 212 241 299 

Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: BZ WBK S.A.) 

Deklaracja wekslowa Umowa ramowa w zakresie transakcji skarbowych PLN 6 500 6 500 6 500 
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Nota 27. Zmiany w strukturze Grupy Kapita!owej i jednostek gospodarczych 
wchodz%cych w jej sk!ad dokonane w ci%gu okresu sprawozdawczego 

W dniu 14 stycznia 2019 r. w ramach Grupy Kapita"owej powo"ano now$ spó"k% dzia"aj$c$ pod firm$ CD PROJEKT RED STORE 
sp. z o.o. CD PROJEKT S.A. obj%"a w tym podmiocie 100% udzia"ów. Celem dzia"alno#ci nowego podmiotu jest sprzeda' online 
produktów zwi$zanych z grami wideo wyprodukowanymi przez CD PROJEKT RED. 

Nota 28. Umowy, w wyniku których mog% w przysz!o"ci nast%pi+ zmiany 
w proporcjach akcji posiadanych przez akcjonariuszy i obligatariuszy 

W dniu 24 maja 2016 r. Walne Zgromadzenie Spó"ki dominuj$cej podj%"o uchwa"% o wprowadzeniu programu motywacyjnego na 
lata 2016-2021. Zgodnie z przyj%tymi za"o'eniami, w ramach realizacji programu przyznanych mo'e zosta& maksymalnie 6 000 000 
uprawnie(. Program motywacyjny realizowany b%dzie alternatywnie poprzez emisje i przydzia" osobom uprawnionym warrantów 
subskrypcyjnych serii B, uprawniaj$cych do obj%cia odr%bnie emitowanych w ramach warunkowego podwy'szenia kapita"u 
zak"adowego akcji Spó"ki dominuj$cej lub poprzez zaoferowanie osobom uprawnionym akcji nabytych przez Spó"k% w ramach 
przeprowadzonego w tym celu skupu akcji w"asnych. Warunkiem obj%cia oraz wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych lub 
odpowiednio nabycia przez osoby uprawnione od Spó"ki dominuj$cej jej akcji w"asnych, b%dzie stwierdzenie przez Spó"k% 
dominuj$c$ spe"nienia celów i kryteriów programu. Program przewiduje cele wynikowe (80% uprawnie(), rynkowe (20% uprawnie() 
oraz w ka'dym przypadku zastosowanie kryterium lojalno#ciowego obowi$zuj$cego do dnia stwierdzenia spe"nienia celu 
wynikowego lub celu rynkowego. 

Spó"ka dominuj$ca jest upowa'niona do z"o'enia posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B ograniczonej w czasie oferty 
odp"atnego nabycia przedmiotowych warrantów w ca"o#ci lub cz%#ci w celu ich umorzenia. 

Nota 29. Rozliczenia podatkowe 

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary dzia"alno#ci podlegaj$ce regulacjom prawa podatkowego mog$ by& przedmiotem 
kontroli organów administracyjnych, które uprawnione s$ do nak"adania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych 
regulacji prawnych w Polsce powoduje wyst%powanie w obowi$zuj$cych przepisach niejasno#ci i niespójno#ci. Cz%sto wyst%puj$ce 
ró'nice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewn$trz organów pa(stwowych, jak i pomi%dzy 
organami pa(stwowymi i przedsi%biorstwami, powoduj$ powstawanie obszarów niepewno#ci i konfliktów. Zjawiska te powoduj$, 
'e ryzyko podatkowe w Polsce jest znacz$co wy'sze ni' istniej$ce zwykle w krajach o bardziej rozwini%tym systemie podatkowym. 

Zgodnie z ogóln$ zasad$, rozliczenia podatkowe mog$ by& przedmiotem kontroli przez okres pi%ciu lat, pocz$wszy od ko(ca roku 
kalendarzowego, w którym up"yn$" termin p"atno#ci podatku. 

Z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji Podatkowej zosta"y wprowadzone zmiany w celu uwzgl%dnienia postanowie( Ogólnej Klauzuli 
Zapobiegaj$cej Nadu'yciom (GAAR). GAAR ma zapobiega& powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych 
tworzonych w celu unikni%cia zap"aty podatku w Polsce. Klauzul% GAAR nale'y stosowa& w odniesieniu do transakcji dokonanych 
po jej wej#ciu w 'ycie oraz do transakcji, które zosta"y przeprowadzone przed wej#ciem w 'ycie klauzuli GAAR, ale dla których po 
dacie wej#cia klauzuli w 'ycie korzy#ci by"y lub s$ nadal osi$gane. Wdro'enie powy'szych przepisów umo'liwi"o polskim organom 
kontroli podatkowej kwestionowanie realizowanych przez podatników prawnych ustale( i porozumie(, takich jak restrukturyzacja 
i reorganizacja grupy, a tak'e, w pewnych przypadkach, odmow% wydania wi$'$cych interpretacji zabezpieczaj$cych rozliczenia 
podatkowe.
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Nota 30. Obja"nienia do skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
z przep!ywów pieni&$nych 

 01.07.2019 – 
30.09.2019 

01.01.2019 – 
30.09.2019 

01.07.2018 – 
30.09.2018* 

01.01.2018 – 
30.09.2018* 

#rodki pieni&$ne i ekwiwalenty "rodków pieni&$nych 
wykazane w sprawozdaniu z przep!ywów pieni&$nych 124 966 124 966 48 182 48 182 

!rodki pieni%'ne w bilansie 124 966 124 966 48 182 48 182 

Amortyzacja 2 192 6 156 1 114 3 464 

Amortyzacja aktywów niematerialnych 437 1 152 329 1 136 

Amortyzacja nak"adów na prace rozwojowe 74 223 74 161 

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwa"ych 1 650 4 750 711 2 167 

Amortyzacja nieruchomo#ci inwestycyjnych 31 31 - - 

Odsetki i udzia!y w zyskach sk!adaj% si& z: (2 078) (6 947) (1 549) (7 319) 

Odsetki otrzymane (2 214) (7 411) (1 553) (7 328) 

Odsetki od umów leasingu 136 464 4 9 

Zysk/(strata) z dzia!alno"ci inwestycyjnej wynika z: (415) (1 236) 23 322 
Przychody ze sprzeda'y rzeczowych aktywów 
trwa"ych (6) (136) (179) (220) 

Warto#& netto sprzedanych rzeczowych aktywów 
trwa"ych 1 50 210 210 

Nieodp"atnie otrzymane #rodki trwa"e (410) (1 150) - (29) 

Straty z tytu"u aktualizacji warto#ci akcji w"asnych - - - 96 
Dodatkowe koszty nabycia przedsi%biorstwa 
obci$'aj$ce koszty ogólnego zarz$du - - - 273 

Rozliczenie z tytu"u zako(czenia leasingu - - (8) (8) 

Zmiana stanu rezerw wynika z nast&puj%cych pozycji: 3 699 (6 412) 2 068 (34 666) 

Zmiana stanu rezerw na zobowi$zania 4 750 (7 629) 3 276 (29 581) 
Zmiana stanu rezerw na koszty wynagrodze( 
uzale'nionych od wyniku 
uj%tych w pozycji nak"ady na prace rozwojowe 

(1 051) 1 217 (1 208) (5 085) 

Zmiana stanu zapasów wynika z nast&puj%cych pozycji: (9 835) (10 664) (97) (26) 

Zmiana stanu zapasów (9 835) (10 664) (97) (26) 
Zmiana stanu nale$no"ci wynika z nast&puj%cych 
pozycji: 45 399 (26 829) 11 210 20 409 

Zmiana stanu nale'no#ci krótkoterminowych 
wynikaj$ca z bilansu 48 156 (24 561) 11 643 10 718 

Zmiana stanu nale'no#ci d"ugoterminowych 
wynikaj$ca z bilansu - (4) - (11) 

Zadatek na poczet nabycia nieruchomo#ci 
inwestycyjnych oraz prawa wieczystego u'ytkowania 
gruntu 

- (1 667) 4 000 4 727 

Podatek dochodowy rozliczony z podatkiem u *ród"a - 8 249 - 11 263 

Korekta o bie'$cy podatek dochodowy (2 757) (8 838) (4 433) (6 332) 
Nale'no#ci przej%te w wyniku nabycia 
przedsi%biorstwa - - - 44 

Zmiana stanu nale'no#ci wynikaj$cych z odst$pienia 
od umowy nabycia #rodków trwa"ych - (8) - - 
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Zmiana stanu zobowi%za( krótkoterminowych, 
z wyj%tkiem zobowi%za( finansowych, wynika 
z nast&puj%cych pozycji: 

(768) (6 377) (7 394) (6 884) 

Zmiana stanu zobowi$za( krótkoterminowych 
wynikaj$ca z bilansu 483 (6 947) (7 653) (10 270) 

Korekta o bie'$cy podatek dochodowy (3 282) (3 301) 272 3 428 

Zmiana stanu zobowi$za( finansowych 714 (4 502) (30) (84) 
Korekta o zmian% stanu zobowi$za(, których koszty 
odniesiono w ci%'ar niepodzielonego wyniku 
finansowego 

- - - 251 

Zmiana stanu zobowi$za( z tytu"u nabycia 
rzeczowych aktywów trwa"ych (8) 119 (646) (414) 

Zmiana stanu zobowi$za( z tytu"u nabycia aktywów 
niematerialnych 1 277 (761) 663 206 

Zmiana stanu zobowi$za( z tytu"u nabycia 
nieruchomo#ci inwestycyjnych 48 9 015 - - 

Zobowi$zania przej%te w wyniku nabycia 
przedsi%biorstwa - - - (1) 

Zmiana stanu pozosta!ych aktywów i pasywów: 48 861 101 421 3 077 5 833 
Zmiana stanu rozlicze( mi%dzyokresowych wynikaj$ca 
z bilansu 2 754 3 053 1 791 1 689 

Zmiana stanu rozlicze( mi%dzyokresowych 
przychodów wynikaj$ca z bilansu 46 107 98 368 1 286 4 121 

Rozliczenia mi%dzyokresowe przej%te w wyniku 
nabycia przedsi%biorstwa - - - 23 

Na warto"+ pozycji "inne korekty" sk!adaj% si&: 5 120 26 170 2 728 7 278 

Koszty programu motywacyjnego 5 015 25 968 2 725 7 165 
Amortyzacja uj%ta w koszcie w"asnym sprzeda'y  
i rozliczeniu konsorcjum 52 165 10 60 

Ró'nice kursowe z przeliczenia 53 37 (7) 53 

* dane przekszta!cone   

Nota 31. Przep!ywy pieni&$ne i zmiany niepieni&$ne wynikaj%ce ze zmian 
zobowi%za( w dzia!alno"ci finansowej 

 01.07.2019 Przep!ywy 
pieni&$ne 

Zmiany niepieni&$ne 

30.09.2019 
Przyj&cie 
"rodków 
trwa!ych 

w leasingu 

Zmiany 
ró$nic 

kursowych 

Naliczenie 
odsetek 

Podj&cie 
uchwa!y 

o wyp!acie 
dywidendy 

Zobowi$zania 
z tytu"u 
leasingu 

11 724 (1 730) 176 252 136 - 10 558 

Razem 11 724 (1 730) 176 252 136 - 10 558 

        

        

 01.01.2019 Przep!ywy 
pieni&$ne 

Zmiany niepieni&$ne 

30.09.2019 
Przyj&cie 
"rodków 
trwa!ych 

w leasingu 

Zmiany 
ró$nic 

kursowych 

Naliczenie 
odsetek 

Podj&cie 
uchwa!y 

o wyp!acie 
dywidendy 

Zobowi$zania 
z tytu"u 
leasingu 

409 (5 160) 14 692 153 464 - 10 558 

Zobowi$zania 
w stosunku do 
akcjonariuszy 
z tytu"u 
wyp"aty 
dywidendy 

- (100 926) - - - 100 926 - 

Razem 409 (106 086) 14 692 153 464 100 926 10 558 
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 01.07.2018 Przep!ywy 
pieni&$ne 

Zmiany niepieni&$ne 

30.09.2018 
Przyj&cie 
"rodków 
trwa!ych 

w leasingu 

Zmiany 
ró$nic 

kursowych 

Naliczenie 
odsetek 

Podj&cie 
uchwa!y 

o wyp!acie 
dywidendy 

Zobowi$zania 
z tytu"u 
leasingu 

318 (408) 547 - 4 - 461 

Razem 318 (408) 547 - 4 - 461 

        

        

 01.01.2018 Przep!ywy 
pieni&$ne 

Zmiany niepieni&$ne 

30.09.2018 
Przyj&cie 
"rodków 
trwa!ych 

w leasingu 

Zmiany 
ró$nic 

kursowych 

Naliczenie 
odsetek 

Podj&cie 
uchwa!y 

o wyp!acie 
dywidendy 

Zobowi$zania 
z tytu"u 
leasingu 

338 (649) 764 - 8 - 461 

Razem 338 (649) 764 - 8 - 461 

Nota 32. Zdarzenia po dacie bilansu  

W dniu 31 pa*dziernika 2019 r. Spó"ka naby"a nieruchomo#& po"o'on$ w Warszawie przy ul. Jagiello(skiej 74, sk"adaj$c$ si% 
z dzia"ki o powierzchni ok. 2,1 ha oraz kompleksu posadowionych na niej budynków, o "$cznej powierzchni u'ytkowej ponad 
15 tys. mkw. (w tym w wi%kszo#ci powierzchni biurowych). Przed transakcj$, Spó"ka wynajmowa"a cze#& zakupionej nieruchomo#ci, 
inwestuj$c przez lata #rodki w siedzib% nie stanowi$c$ jej w"asno#ci. Nabycie jej pozwoli nie tylko zabezpieczy& potrzeby lokalowe 
zwi$zane z dynamicznym rozwojem Grupy Kapita"owej, ale tak'e pozwoli kompleksowo przystosowa& posiadan$ nieruchomo#& na 
potrzeby prowadzonej dzia"alno#ci. 
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Informacje dodatkowe 
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Sprawy s%dowe  

W prezentowanym okresie nie zosta"y wszcz%te nowe istotne post%powania s$dowe, arbitra'owe lub administracyjne, których 
stron$ by"aby Spó"ka dominuj$ca lub jej spó"ki zale'ne. W zakresie pozosta"ych spraw spornych ujawnionych w sprawozdaniu za 
pierwsze pó"rocze 2019 r. nie zasz"y istotne zmiany. 

Struktura akcjonariatu 

Akcjonariusze posiadaj%cy bezpo"rednio lub po"rednio przez podmioty zale$ne co najmniej 
5% ogólnej liczby g!osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jednostki dominuj%cej na dzie( 
publikacji raportu kwartalnego 

 Liczba g!osów na WZ % udzia! g!osów na WZ 

Marcin Iwi(ski 12 150 000 12,64% 

Micha" Kici(ski 1 10 486 106 10,91% 

Piotr Nielubowicz 6 135 197 6,38% 

Pozosta"y akcjonariat 67 348 697 70,07% 

1 Stan zgodny z raportem bie(#cym nr 49/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. 

 

Udzia" procentowy w kapitale zak"adowym jednostki dominuj$cej wy'ej wymienionych akcjonariuszy jest zgodny z procentowym 
udzia"em w liczbie g"osów na Walnym Zgromadzeniu. 

Zmiany w strukturze akcjonariatu jednostki dominuj%cej 

Nie wyst$pi"y. 

Akcje Spó!ki w posiadaniu cz!onków Zarz%du i Rady Nadzorczej  

Zmiany w stanie posiadania akcji przez Cz!onków Zarz%du i Rady Nadzorczej 

Imi& i nazwisko Stanowisko Stan na 01.01.2019 Stan na 30.09.2019 Stan na 21.11.2019 

Adam Kici(ski Prezes Zarz$du 3 322 481 3 322 481 3 322 481 

Marcin Iwi(ski Wiceprezes Zarz$du 12 150 000 12 150 000 12 150 000 

Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarz$du 6 135 197 6 135 197 6 135 197 

Adam Badowski Cz"onek Zarz$du 150 000 150 000 150 000 

Micha" Nowakowski Cz"onek Zarz$du 37 650 37 650 37 650 

Piotr Karwowski Cz"onek Zarz$du 8 000 3 100 3 100 

Katarzyna Szwarc Przewodnicz$ca Rady 
Nadzorczej 10 10 10 

Maciej Nielubowicz Cz"onek Rady 
Nadzorczej 51 51 51 

 

Raportem bie'$cym nr 16/2019 z dnia 3 wrze#nia 2019 r. Spó"ka przekaza"a do publicznej wiadomo#ci informacj% o transakcji zbycia 
akcji Spó"ki, dokonanej przez Cz"onka Zarz$du. Zgodnie z otrzymanym w dniu 3 wrze#nia 2019 r. zawiadomieniem, Pan Piotr 
Karwowski zby" na rynku regulowanym Gie"dy Papierów Warto#ciowych w Warszawie S.A. 4.900 akcji Spó"ki. !rednia cena 
jednostkowa zbycia wynosi"a 255,44 z" za jedn$ akcj%. 
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Odniesienie do publikowanych szacunków 
Grupa nie publikowa"a danych szacunkowych dotycz$cych prezentowanego okresu.



 

 

#ródroczne skrócone jednostkowe 
sprawozdanie finansowe 
CD PROJEKT S.A. 

6
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#ródroczny skrócony jednostkowy rachunek zysków 
i strat 

 Nota 01.07.2019 – 
30.09.2019 

01.01.2019 – 
30.09.2019 

01.07.2018 – 
30.09.2018 

01.01.2018 – 
30.09.2018 

Przychody ze sprzeda$y  61 033 198 714 40 358 147 564 

Przychody ze sprzeda'y produktów  45 400 149 860 39 529 144 211 

Przychody ze sprzeda'y us"ug  2 453 34 992 461 1 395 
Przychody ze sprzeda'y towarów 
i materia"ów  13 180 13 862 368 1 958 

Koszty sprzedanych produktów, us!ug, 
towarów i materia!ów  15 411 28 391 1 385 3 656 

Koszty wytworzenia sprzedanych 
produktów i us"ug  4 813 17 132 1 042 1 843 

Warto#& sprzedanych towarów i materia"ów  10 598 11 259 343 1 813 

Zysk/(strata) brutto na sprzeda$y  45 622 170 323 38 973 143 908 

Koszty sprzeda'y  18 358 55 319 12 388 43 559 

Koszty ogólnego zarz$du  9 200 38 636 6 684 19 017 

Pozosta"e przychody operacyjne  4 357 6 654 572 1 566 

Pozosta"e koszty operacyjne  3 924 5 293 983 2 038 

(Utrata warto#ci)/odwrócenie utraty warto#ci 
instrumentów finansowych  1 4 (50) 171 

Zysk/(strata) na dzia!alno"ci operacyjnej  18 498 77 733 19 440 81 031 

Przychody finansowe  3 077 7 946 1 544 7 301 

Koszty finansowe  96 355 73 103 

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem   21 479 85 324 20 911 88 229 

Podatek dochodowy A 4 625 16 924 4 607 18 372 

Zysk/(strata) netto  16 854 68 400 16 304 69 857 

Zysk/(strata) netto na jedn% akcj& (w z!)      

Podstawowy za okres obrotowy  0,18 0,71 0,17 0,73 

Rozwodniony za okres obrotowy  0,17 0,68 0,16 0,68 
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#ródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie 
z ca!kowitych dochodów 

 01.07.2019 – 
30.09.2019 

01.01.2019 – 
30.09.2019 

01.07.2018 – 
30.09.2018 

01.01.2018 – 
30.09.2018 

Zysk/(strata) netto 16 854 68 400 16 304 69 857 
Inne ca"kowite dochody, które zostan$ 
przekwalifikowane na zyski lub straty po  
spe"nieniu okre#lonych warunków 

- - - - 

Inne ca"kowite dochody, które nie zostan$ 
przekwalifikowane na zyski lub straty - - - - 

Suma dochodów ca!kowitych 16 854 68 400 16 304 69 857 

#ródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie 
z sytuacji finansowej 

 Nota 30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018 

AKTYWA TRWA'E  481 009 432 956 369 328 

Rzeczowe aktywa trwa"e  25 932 26 493 16 507 

Aktywa niematerialne  101 513 101 365 99 848 

Nak"ady na prace rozwojowe  307 808 266 892 218 795 

Nieruchomo#ci inwestycyjne  9 688 9 640 9 553 

Prawo wieczystego u'ytkowania gruntu  3 482 3 478 3 478 

Inwestycje w jednostkach podporz$dkowanych F 24 986 24 033 20 279 

Pozosta"e aktywa finansowe  26 95 298 

Aktywa z tytu"u odroczonego podatku dochodowego A 7 000 386 - 

Pozosta"e nale'no#ci d"ugoterminowe F 574 574 570 

AKTYWA OBROTOWE  654 245 619 182 676 398 

Zapasy  7 862 348 258 

Aktywa trwa"e przeznaczone do sprzeda'y  - - 49 

Nale'no#ci handlowe E,F 36 553 95 075 31 397 

Nale'no#ci z tytu"u bie'$cego podatku dochodowego  - 3 171 1 396 

Pozosta"e nale'no#ci E 39 158 34 880 45 474 

Pozosta"e aktywa finansowe  2 086 784 421 

Rozliczenia mi%dzyokresowe  1 497 2 332 1 262 

!rodki pieni%'ne i ekwiwalenty #rodków pieni%'nych F 98 426 21 306 41 149 

Lokaty bankowe powy'ej 3 miesi%cy F 468 663 461 286 554 992 

AKTYWA RAZEM  1 135 254 1 052 138 1 045 726 
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 Nota 30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018* 

KAPITA' W'ASNY  965 208 943 861 971 515 

Kapita" zak"adowy 22** 96 120 96 120 96 120 

Kapita" zapasowy  748 324 748 324 739 799 

Pozosta"e kapita"y  52 364 47 871 26 145 

Wynik finansowy bie'$cego okresu  68 400 51 546 109 451 

ZOBOWI)ZANIA D'UGOTERMINOWE  3 873 4 394 6 853 

Pozosta"e zobowi$zania finansowe F 3 685 4 166 163 

Rezerwy z tytu"u odroczonego podatku dochodowego A - - 204 

Rozliczenia mi%dzyokresowe przychodów  4 44 6 302 

Rezerwa na #wiadczenia emerytalne i podobne  184 184 184 

ZOBOWI)ZANIA KRÓTKOTERMINOWE  166 173 103 883 67 358 

Pozosta"e zobowi$zania finansowe F 3 684 4 358 246 

Zobowi$zania handlowe F 18 119 10 879 10 429 

Zobowi$zania z tytu"u bie'$cego podatku dochodowego  3 250 - - 

Pozosta"e zobowi$zania   5 200 1 796 12 357 

Rozliczenia mi%dzyokresowe przychodów  121 230 76 813 22 790 

Rezerwa na #wiadczenia emerytalne i podobne  2 2 2 

Pozosta"e rezerwy  14 688 10 035 21 534 

PASYWA RAZEM  1 135 254 1 052 138 1 045 726 

* dane przekszta!cone   

** Szczegó!owe informacje dotycz#ce zmian w pozycji zosta!y przedstawione w odpowiednich notach do %ródrocznego 
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
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#ródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale w!asnym 

 Kapita! zak!adowy Kapita! zapasowy  Akcje w!asne Pozosta!e kapita!y Niepodzielony 
wynik finansowy 

Wynik finansowy 
bie$%cego okresu 

Kapita! w!asny 
ogó!em 

01.01.2019 – 30.09.2019 
Kapita! w!asny 
na 01.01.2019 96 120 739 799 - 26 145 109 451 - 971 515 

Koszty programu 
motywacyjnego - - - 26 219 - - 26 219 

Podzia" zysku 
netto/pokrycie straty - 8 525 - - (8 525) - - 

Wyp"ata dywidendy - - - - (100 926) - (100 926) 
Suma dochodów 
ca"kowitych - - - - - 68 400 68 400 

Kapita! w!asny 
na 30.09.2019 96 120 748 324 - 52 364 - 68 400 965 208 
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 Kapita! zak!adowy Kapita! zapasowy  Akcje w!asne Pozosta!e kapita!y Niepodzielony 
wynik finansowy 

Wynik finansowy 
bie$%cego okresu 

Kapita! w!asny 
ogó!em 

01.01.2018 – 30.09.2018 
Kapita! w!asny 
na 01.01.2018 96 120 539 294 - 15 212 201 054 - 851 680 

Koszty programu 
motywacyjnego - - - 7 795 - - 7 795 

Utworzenie kapita"u 
rezerwowego na zakup 
akcji w"asnych 

- (3 600) - 3 600 - - - 

Zakup akcji w"asnych - - 3 051 (3 051) - - - 
Przeniesienie akcji 
w"asnych w celu 
wykonania zobowi$zania 
do zap"aty cz%#ci ceny 
nabycia 
przedsi%biorstwa 

- 3 051 (3 051) - - - - 

Podzia" zysku 
netto/pokrycie straty - 201 054 - - (201 054) - - 

Suma dochodów 
ca"kowitych - - - - - 69 857 69 857 

Kapita! w!asny 
na 30.09.2018 96 120 739 799 - 23 556  - 69 857 929 332 

 



 

!ródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe CD PROJEKT S.A. za okres od 1 lipca do 30 wrze#nia 2019 r. 
(wszystkie kwoty podane s$ w tys. z"otych o ile nie podano inaczej) 

Za"$czone informacje stanowi$ integraln$ cz%#& niniejszego sprawozdania finansowego 

77 

#ródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie 
z przep!ywów pieni&$nych 

 01.07.2019 – 
30.09.2019 

01.01.2019 – 
30.09.2019 

01.07.2018 – 
30.09.2018* 

01.01.2018 – 
30.09.2018* 

DZIA'ALNO#* OPERACYJNA 

Zysk/(strata) netto 16 854 68 400 16 304 69 857 

Korekty razem: 115 738 106 627 19 584 (11 040) 
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwa"ych, aktywów 
niematerialnych, nak"adów na prace rozwojowe oraz 
nieruchomo#ci inwestycyjnych 

1 392 3 806 614 1 934 

Amortyzacja prac rozwojowych uj%ta jako koszt 
w"asny sprzeda'y 4 445 14 401 - - 

Zysk (straty) z tytu"u ró'nic kursowych (74) (63) (5) 4 

Odsetki i udzia"y w zyskach (2 012) (6 733) (1 434) (6 974) 

Zysk/(strata) z dzia"alno#ci inwestycyjnej (410) (1 231) 23 322 

Zmiana stanu rezerw 3 602 (5 629) 2 169 (32 677) 

Zmiana stanu zapasów (7 514) (7 604) (97) (26) 

Zmiana stanu nale'no#ci 54 244 (16 626) 14 234 19 502 
Zmiana stanu zobowi$za( z wyj$tkiem po'yczek 
i kredytów 11 921 8 910 868 (1 630) 

Zmiana stanu pozosta"ych aktywów i pasywów 45 212 91 907 703 1 972 

Inne korekty 4 932 25 489 2 509 6 533 

Gotówka z dzia!alno"ci operacyjnej 132 592 175 027 35 888 58 817 
Podatek dochodowy od zysku (straty) 
przed opodatkowaniem 4 625 16 924 4 607 18 372 

Podatek dochodowy (zap"acony)/otrzymany (4 816) (19 496) (2 968) (21 233) 

Przep!ywy pieni&$ne netto z dzia!alno"ci operacyjnej 132 401 172 455 37 527 55 956 

DZIA'ALNO#* INWESTYCYJNA 

Wp!ywy 202 368 726 868 477 191 787 417 
Nak"ady na prace rozwojowe przekazane w ramach 
konsorcjum - 16 122 - - 

Zwrot zadatku na nieruchomo#ci inwestycyjne oraz 
prawo wieczystego u'ytkowania gruntu - 1 667 - - 

Zbycie aktywów niematerialnych oraz rzeczowych 
aktywów trwa"ych - 130 187 228 

!rodki pieni%'ne przej%te w ramach nabycia 
przedsi%biorstwa - - - 26 

Sp"ata udzielonych po'yczek 199 10 069 166 371 

Wyga#ni%cie lokat bankowych powy'ej 3 miesi%cy 200 061 691 804 475 400 779 809 

Inne wp"ywy inwestycyjne  2 108 7 076 1 438 6 983 
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Wydatki 256 338 737 039 586 079 849 274 
Nabycie aktywów niematerialnych oraz rzeczowych 
aktywów trwa"ych 4 524 10 070 2 376 11 763 

Nak"ady na prace rozwojowe 41 671 97 394 24 307 67 278 

Nabycie nieruchomo#ci inwestycyjnych oraz prawa 
wieczystego u'ytkowania gruntu 147 9 201 - - 

Nabycie przedsi%biorstwa - - - 10 550 

Wp"aty na podwy'szenie kapita"u spó"ki zale'nej 1 200 3 500 2 000 2 000 

Zadatek na nieruchomo#ci inwestycyjne oraz prawo 
wieczystego u'ytkowania gruntu - - 4 000 4 727 

Udzielone po'yczki 1 358 11 399 - 280 

Za"o'enie lokat bankowych powy'ej 3 miesi%cy 207 438 605 475 553 396 752 676 

Przep!ywy pieni&$ne netto z dzia!alno"ci inwestycyjnej (53 970) (10 171) (108 888) (61 857) 

DZIA'ALNO#* FINANSOWA     

Wp!ywy 146 435 - - 
P"atno#ci nale'no#ci z tytu"u umów leasingu 
finansowego 140 412 - - 

Odsetki 6 23 - - 

Wydatki 1 457 105 442 408 649 

Dywidendy i inne wp"aty na rzecz w"a#cicieli - 100 926 - - 

P"atno#ci zobowi$za( z tytu"u umów leasingu 1 356 4 158 404 640 

Odsetki 101 358 4 9 

Przep!ywy pieni&$ne netto z dzia!alno"ci finansowej (1 311) (105 007) (408) (649) 

Przep!ywy pieni&$ne netto razem 77 120 57 277 (71 769) (6 550) 

Bilansowa zmiana stanu "rodków pieni&$nych 77 120 57 277 (71 769) (6 550) 

#rodki pieni&$ne na pocz%tek okresu 21 306 41 149 83 718 18 499 

#rodki pieni&$ne na koniec okresu 98 426 98 426 11 949 11 949 

* dane przekszta!cone   

Obja"nienia do skróconego jednostkowego sprawozdania z przep!ywów pieni&$nych 

 01.07.2019 – 
30.09.2019 

01.01.2019 – 
30.09.2019 

01.07.2018 – 
30.09.2018 

01.01.2018 – 
30.09.2018 

Na warto"+ pozycji "inne korekty" sk!adaj% si&: 4 932 25 489 2 509 6 533 

Koszty programu motywacyjnego 4 740 25 012 2 442 6 379 
Amortyzacja uj%ta w koszcie w"asnym sprzeda'y 
i rozliczeniu konsorcjum 192 477 67 154 
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Za!o$enie porównywalno"ci sprawozda( finansowych 
i zmiany polityk rachunkowo"ci 
Zastosowana w niniejszym #ródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym polityka ksi%gowa, dokonane 
przez Zarz$d istotne os$dy w zakresie stosowanych przez Spó"k% zasad rachunkowo#ci i g"ówne *ród"a szacowania niepewno#ci 
s$ we wszystkich istotnych aspektach zgodne z polityk$ przyj%t$ do sporz$dzenia rocznego sprawozdania finansowego Spó"ki 
CD PROJEKT S.A. za 2018 r., za wyj$tkiem poni'ej opisanych zmian polityki rachunkowo#ci i zmian prezentacyjnych. 
Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe powinno by& czytane "$cznie ze sprawozdaniem finansowym za rok zako(czony 
31 grudnia 2018. 

Zmiana polityki rachunkowo"ci 

Zmiany polityki rachunkowo#ci odnosz$ce si% do Spó"ki s$ analogiczne jak zmiany opisane w cz%#ci Za"o'enie porównywalno#ci 
sprawozda( finansowych i zmiany polityk rachunkowo#ci skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 
30 wrze#nia 2019 r. 

Zastosowanie nowych regulacji wynikaj$cych z MSSF 16 ma nast%puj$cy wp"yw na jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 
od 1 stycznia do 30 wrze#nia 2019 r.: 

 Stan na 31.12.2018 r. 
Zmiany zwi%zane 

z wdro$eniem 
 MSSF 16 

Stan na 01.01.2019 r. 

Aktywa trwa!e    

Rzeczowe aktywa trwa"e, w tym: 16 507 10 674 27 181 

- leasing budynków - 10 674 10 674 

Zobowi%zania d!ugoterminowe    

Pozosta"e zobowi$zania finansowe, w tym: 163 5 932 6 095 

- leasing budynków - 5 932 5 932 

Zobowi%zania krótkoterminowe    

Pozosta"e zobowi$zania finansowe, w tym: 246 4 742 4 988 

- leasing budynków - 4 742 4 742 

Zmiany prezentacyjne 

W niniejszym #ródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 lipca do 30 wrze#nia 2019 r. 
wprowadzono zmiany w prezentacji wybranych danych finansowych. W celu zapewnienia porównywalno#ci danych finansowych 
w okresie sprawozdawczym dokonano zmiany prezentacji danych za okres od 1 lipca do 30 wrze#nia 2018 r. oraz za okres od 
1 stycznia do 30 wrze#nia 2018 r., a tak'e na dzie( 31 grudnia 2018 r. Dane prezentowane s$ po nast%puj$cych korektach: 

� W sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzie( 31 grudnia 2018 r. oraz w sprawozdaniu z przep"ywów pieni%'nych za okres od 
1 lipca do 30 wrze#nia 2018 r. oraz za okres od 1 stycznia do 30 wrze#nia 2018 r. zmieniono prezentacj% sprzeda'y przysz"ych 
okresów. W wyniku powy'szej korekty zmianie uleg"y nast%puj$ce pozycje: 

� Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzie( 31 grudnia 2018 r. 

- Pozosta"e zobowi$zania – zmniejszenie o kwot% 22 603 tys. z" 

- Rozliczenia mi%dzyokresowe przychodów – zwi%kszenie o kwot% 22 603 tys. z". 

� Sprawozdanie z przep"ywów pieni%'nych za okres od 1 lipca do 30 wrze#nia 2018 r. 

- Zmiana stanu zobowi$za( z wyj$tkiem po'yczek i kredytów – zmniejszenie o kwot% 90 tys. z" 

- Zmiana stanu pozosta"ych aktywów i pasywów – zwi%kszenie o kwot% 90 tys. z". 

� Sprawozdanie z przep"ywów pieni%'nych za okres od 1 stycznia do 30 wrze#nia 2018 r. 

- Zmiana stanu zobowi$za( z wyj$tkiem po'yczek i kredytów – zwi%kszenie o kwot% 135 tys. z" 

- Zmiana stanu pozosta"ych aktywów i pasywów – zmniejszenie o kwot% 135 tys. z". 

Zmiana nie wp"yn%"a na warto#& Wyniku finansowego oraz Kapita"u w"asnego. 
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� W sprawozdaniu z przep"ywów pieni%'nych za okres od 1 lipca do 30 wrze#nia 2018 r. oraz od 1 stycznia do 30 wrze#nia 2018 r. 
zmieniono prezentacj% zaliczek na nieruchomo#ci inwestycyjne. W wyniku powy'szej korekty zmianie uleg"y nast%puj$ce 
pozycje: 

� Sprawozdanie z przep"ywów pieni%'nych za okres od 1 lipca do 30 wrze#nia 2018 r. 

- Zadatek na nieruchomo#ci inwestycyjne oraz prawo wieczystego u'ytkowania gruntu – zwi%kszenie o kwot% 
4 000 tys. z" 

- Nabycie aktywów niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwa"ych – zmniejszenie o kwot% 4 000 tys. z". 

� Sprawozdanie z przep"ywów pieni%'nych za okres od 1 stycznia do 30 wrze#nia 2018 r. 

- Zadatek na nieruchomo#ci inwestycyjne oraz prawo wieczystego u'ytkowania gruntu – zwi%kszenie o kwot% 
4 727 tys. z" 

- Nabycie aktywów niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwa"ych – zmniejszenie o kwot% 4 727 tys. z". 

� W sprawozdaniu z przep"ywów pieni%'nych za okres od 1 lipca do 30 wrze#nia 2018 r. oraz od 1 stycznia do 30 wrze#nia 2018 r. 
zmieniono prezentacj% rezerw na premie aktywowanych na nak"adach na prace rozwojowe. W wyniku powy'szej korekty 
zmianie uleg"y nast%puj$ce pozycje: 

� Sprawozdanie z przep"ywów pieni%'nych za okres od 1 lipca do 30 wrze#nia 2018 r. 

- Zmiana stanu rezerw – zmniejszenie o kwot% 1 208 tys. z" 

- Nak"ady na prace rozwojowe – zmniejszenie o kwot% 1 208 tys. z". 

� Sprawozdanie z przep"ywów pieni%'nych za okres od 1 stycznia do 30 wrze#nia 2018 r. 

- Zmiana stanu rezerw – zmniejszenie o kwot% 5 085 tys. z" 

- Nak"ady na prace rozwojowe – zmniejszenie o kwot% 5 085 tys. z". 

Informacje dodatkowe dotycz%ce sprawozdania 
jednostkowego CD PROJEKT S.A. 
Zmiany odpisów i rezerw w #ródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym CD PROJEKT S.A. w okresie 
od 1 lipca do 30 wrze#nia 2019 r. przedstawia"y si% nast%puj$co: 

- 1 tys. z" – rozwi$zanie odpisów aktualizuj$cych w zwi$zku ze sp"at$ nale'no#ci, 

- 146 tys. z" – rozwi$zanie odpisów aktualizuj$cych w zwi$zku ze spisaniem nale'no#ci nie#ci$galnych, 

- 2 302 tys. z" – utworzenie innych rezerw, 

- 673 tys. z" – zmniejszenie innych rezerw w zwi$zku z ich wykorzystaniem, 

- 3 024 tys. z" – utworzenie rezerw na koszty wynagrodze( zale'nych od wyników. 
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A. Podatek odroczony 

Ujemne ró$nice przej"ciowe b&d%ce podstaw% do tworzenia aktywa z tytu!u podatku odroczonego 

 31.12.2018* zwi&kszenia zmniejszenia 30.09.2019 

Rezerwa na pozosta"e #wiadczenia pracownicze  185 - - 185 
Rezerwa na koszty wynagrodze( uzale'nionych  
od wyniku 13 411 8 716 13 461 8 666 

Ujemne ró'nice kursowe 9 439 230 218 
Wynagrodzenia i ubezpieczenia spo"eczne p"atne  
w nast%pnych okresach 26 106 80 52 

Pozosta"e rezerwy  1 128 1 952 1 289 1 791 

Zaliczki uj%te jako przychód podatkowy - 13 355 - 13 355 

Ulga badawczo-rozwojowa 43 745 - - 43 745 

Suma ujemnych ró$nic przej"ciowych 58 504 24 568 15 060 68 012 

Stawka podatkowa krajowa 19% 19% 19% 19% 

Aktywa z tytu!u odroczonego podatku 11 116 4 668 2 861 12 923 

* dane przekszta!cone   

Dodatnie ró$nice przej"ciowe b&d%ce podstaw% do tworzenia rezerwy z tytu!u podatku 
odroczonego 

 31.12.2018* zwi&kszenia zmniejszenia 30.09.2019 

Ró'nica mi%dzy bilansow$ i podatkow$ warto#ci$ 
netto #rodków trwa"ych i aktywów niematerialnych 22 752 1 415 18 818 5 349 

Przychody bie'$cego okresu zafakturowane 
w okresie nast%pnym/naliczone przychody 29 545 65 612 73 137 22 020 

Dodatnie ró'nice kursowe 60 512 208 364 
Ró'nica mi%dzy bilansow$ i podatkow$ warto#ci$ 
nak"adów na prace rozwojowe 6 735 - 3 403 3 332 

Pozosta"e tytu"y 489 101 483 107 

Suma dodatnich ró$nic przej"ciowych 59 581 67 640 96 049 31 172 

Stawka podatkowa krajowa 19% 19% 19% 19% 

Rezerwa z tytu!u podatku odroczonego 11 320 12 852 18 249 5 923 

* dane przekszta!cone   

Aktywa/Rezerwy netto z tytu!u podatku odroczonego 

 30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018 

Aktywa z tytu"u podatku odroczonego 12 923 9 652 11 116 

Rezerwy z tytu"u podatku odroczonego 5 923 9 266 11 320 

Podatek odroczony netto aktywa/(rezerwy) 7 000 386 (204) 

Podatek dochodowy uj&ty w rachunku zysków i strat 

 01.07.2019 –
30.09.2019 

01.01.2019 –
30.09.2019 

01.07.2018 –
30.09.2018 

01.01.2018 –
30.09.2018 

Bie'$cy podatek dochodowy  11 238 24 128 7 476 14 488 

Zmiana stanu podatku odroczonego  (6 613) (7 204) (2 869) 3 884 

Podatek dochodowy uj&ty w rachunku zysków i strat 4 625 16 924 4 607 18 372 
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B. Warto"+ firmy 

W okresie od 1 lipca do 30 wrze#nia 2019 r. nie wyst$pi"y zmiany w zakresie warto#ci firmy. 

C. Po!%czenia jednostek gospodarczych 

W okresie od 1 lipca do 30 wrze#nia 2019 r. nie nast$pi"o po"$czenie Spó"ki z 'adnym innym podmiotem. 

D. Dywidendy wyp!acone (lub zadeklarowane) i otrzymane 

W okresie od 1 lipca do 30 wrze#nia 2019 r. Spó"ka nie otrzyma"a dywidendy. 

W dniu 23 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. podj%"o uchwa"% o przeznaczeniu cz%#ci 
wypracowanego zysku z roku 2018 do podzia"u mi%dzy akcjonariuszy w formie dywidendy. Zgodnie z przyj%t$ tre#ci$ uchwa"y, 
w dniu 13 czerwca 2019 r., Spó"ka dokona"a wyp"aty "$cznej kwoty 100.926.000 z", tj. 1,05 z" na jedn$ akcj%. Do dywidendy 
uprawnionych by"o 96 120 000 akcji Spó"ki. 

E. Nale$no"ci handlowe i pozosta!e 

Zmiana warto"ci nale$no"ci 

 30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018 

Nale$no"ci handlowe i pozosta!e 75 711 129 955 76 871 

od jednostek powi$zanych  4 278 12 563 29 288 

od pozosta"ych jednostek 71 433 117 392 47 583 

Odpisy aktualizuj%ce 762 909 912 

Nale$no"ci handlowe i pozosta!e brutto 76 473 130 864 77 783 

Zmiana stanu odpisów aktualizuj%cych warto"+ nale$no"ci 

 Nale$no"ci 
handlowe 

Pozosta!e 
nale$no"ci 

JEDNOSTKI POZOSTA'E 

Stan odpisów aktualizuj%cych na 01.01.2019 180 732 

Zwi&kszenia - - 

Zmniejszenia, w tym: 150 - 

rozwi$zanie odpisów aktualizuj$cych w zwi$zku ze sp"at$ nale'no#ci 4 - 

rozwi$zanie odpisów aktualizuj$cych (spisanie) 146 - 

Stan odpisów aktualizuj%cych na 30.09.2019 30 732 



 

!ródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe CD PROJEKT S.A. za okres od 1 lipca do 30 wrze#nia 2019 r. 
(wszystkie kwoty podane s$ w tys. z"otych o ile nie podano inaczej) 

Za"$czone informacje stanowi$ integraln$ cz%#& niniejszego sprawozdania finansowego 

83 

Bie$%ce i przeterminowane nale$no"ci handlowe na 30.09.2019 r. 

 Razem Nie-
przeterminowane 

Przeterminowane w dniach 

1 – 60 61 – 90 91 – 180 181 – 360 >360 

JEDNOSTKI POWI)ZANE 

nale'no#ci brutto 2 050 2 032 3 15 - - - 
wska*nik 
niewype"nienia 
zobowi$zania 

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

odpis aktualizuj$cy 
wynikaj$cy ze 
wska*nika 

- - - - - - - 

odpis ustalony 
indywidualnie - - - - - - - 

razem oczekiwane straty 
kredytowe - - - - - - - 

Nale$no"ci netto 2 050 2 032 3 15 - - - 

        

        
 
 
 

Razem Nie-
przeterminowane 

Przeterminowane w dniach 

1 – 60 61 – 90 91 – 180 181 – 360 >360 

JEDNOSTKI POZOSTA'E 

nale'no#ci brutto 34 533 30 758 1 739 - 1 924 82 30 

wska*nik 
niewype"nienia 
zobowi$zania 

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

odpis aktualizuj$cy 
wynikaj$cy ze 
wska*nika 

- - - - - - - 

odpis aktualizuj$cy 
ustalony 
indywidualnie 

30 - - - - - 30 

razem oczekiwane straty 
kredytowe 30 - - - - - 30 

Nale$no"ci netto 34 503 30 758 1 739 - 1 924 82 - 

Ogó!em        

nale'no#ci brutto 36 583 32 790 1 742 15 1 924 82 30 

odpisy aktualizuj$ce 30 - - - - - 30 

Nale$no"ci netto 36 553 32 790 1 742 15 1 924 82 - 

Pozosta!e nale$no"ci  

 30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018 

Pozosta!e nale$no"ci, w tym: 39 158 34 880 45 474 
z tytu"u podatków z wyj$tkiem podatku dochodowego od osób 
prawnych 11 874 8 858 14 272 

zaliczki na dostawy 24 892 23 306 1 047 

rozliczenie konsorcjum 2 217 2 540 28 308 

z tytu"u kaucji 133 128 160 

zadatek na poczet nabycia nieruchomo#ci inwestycyjnych oraz 
prawa wieczystego u'ytkowania gruntu - - 1 667 

z tytu"u rozlicze( pracowniczych 38 41 16 

inne 4 7 4 

Odpisy aktualizuj%ce 732 732 732 

Pozosta!e nale$no"ci brutto 39 890 35 612 46 206 
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F. Informacja o instrumentach finansowych 

Warto"ci godziwe poszczególnych klas instrumentów finansowych 

Zarz$d Spó"ki dokona" analizy poszczególnych klas instrumentów finansowych, na podstawie której stwierdzono, 'e warto#& 
bilansowa instrumentów nie odbiega istotnie od ich warto#ci godziwej zarówno na dzie( 30 wrze#nia 2019 r., 30 czerwca 2019 r., 
jak i 31 grudnia 2018 r. 

Aktywa finansowe – klasyfikacja i wycena 

 30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018 

Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie  604 216 578 241 628 108 

Pozosta"e nale'no#ci d"ugoterminowe 574 574 570 

Nale'no#ci handlowe 36 553 95 075 31 397 

!rodki pieni%'ne i ekwiwalenty #rodków pieni%'nych 98 426 21 306 41 149 

Lokaty bankowe powy'ej 3 miesi%cy 468 663 461 286 554 992 

Instrumenty kapita!owe wyceniane w cenie nabycia 24 986 24 033 20 279 

Inwestycje w jednostkach podporz$dkowanych 24 986 24 033 20 279 

Razem aktywa finansowe 629 202 602 274 648 387 

Zobowi%zania finansowe – klasyfikacja i wycena 

 30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018 

Zobowi%zania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie  25 488 19 403 10 838 

Zobowi$zania handlowe 18 119 10 879 10 429 

Pozosta"e zobowi$zania finansowe 7 369 8 524 409 
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G. Transakcje z podmiotami powi%zanymi 

 
Sprzeda$ na rzecz podmiotów powi%zanych Zakupy od podmiotów powi%zanych 

01.07.2019 – 
30.09.2019 

01.01.2019 – 
30.09.2019 

01.07.2018 – 
30.09.2018 

01.01.2018 – 
30.09.2018 

01.07.2019 – 
30.09.2019 

01.01.2019 – 
30.09.2019 

01.07.2018 – 
30.09.2018 

01.01.2018 – 
30.09.2018* 

JEDNOSTKI ZALE,NE 

GOG sp. z o.o. 1 811 6 590 1 666 5 529 162 202 29 112 

CD PROJEKT Inc. 76 76 - 8 1 232 3 341 617 3 223 

CD PROJEKT Co., Ltd. - - - 29 1 464 3 099 819 2 544 

Spokko sp. z o.o. 61 206 694 694 - - - - 

CD PROJEKT RED STORE  
sp. z o.o. 234 492 - - 2 2 - - 

ZARZ)D SPÓ'KI 

Marcin Iwi(ski  2 12 4 8 - - - - 

Adam Kici(ski  1 6 1 2 - - - - 

Piotr Nielubowicz  3 6 1 4 - - - - 

Micha" Nowakowski  5 10 2 7 - - - - 

Adam Badowski 1 3 - 1 - - - - 

* Spó!ka dokona!a korekty oczywistej omy!ki pisarskiej. W %ródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 lipca do 30 wrze%nia 2018 r. Spó!ka wykaza!a zakupy od 

Spó!ki CD Projekt Co., Ltd. za okres od 1 stycznia do 30 wrze%nia 2018 w wysoko%ci 12 544 tys. z!. 
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Nale$no"ci od podmiotów powi%zanych Zobowi%zania wobec podmiotów powi%zanych 

30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018 30.09.2019 30.06.2019 31.12.2018 

JEDNOSTKI ZALE,NE 

GOG sp. z o.o. 4 239 12 793 29 257 56 8 48 

CD PROJEKT Inc. 2 188 880 719 438 303 482 

CD PROJEKT Co., Ltd. - - - 281 281 603 

Spokko sp. z o.o. 39 58 28 - - - 

CD PROJEKT RED STORE 
sp. z o.o. 233 147 - - - - 

ZARZ)D SPÓ'KI 

Marcin Iwi(ski  9 19 - 4 - 2 

Adam Kici(ski  - - - 2 3 28 

Piotr Nielubowicz - - - 2 9 - 

Micha" Nowakowski  1 - 3 1 - - 

Adam Badowski  - - - - 1 - 
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O"wiadczenie Zarz%du jednostki dominuj%cej 

W sprawie rzetelno"ci sporz%dzenia "ródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego 

Zgodnie z wymogami rozporz$dzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bie'$cych i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów warto#ciowych oraz warunków uznawania za równowa'ne informacji wymaganych 
przepisami prawa pa(stwa nieb%d$cego pa(stwem cz"onkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), Zarz$d Spó"ki dominuj$cej o#wiadcza, 
'e wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze #ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne 
sporz$dzone zosta"y zgodnie z obowi$zuj$cymi Grup% Kapita"ow$ CD PROJEKT zasadami rachunkowo#ci oraz 'e odzwierciedlaj$ 
w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj% maj$tkow$ i finansow$ Grupy Kapita"owej oraz jej wynik finansowy. 

Niniejsze #ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz$dzono zgodnie z Mi%dzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczo#ci Finansowej (MSSF), zatwierdzonymi przez Uni% Europejsk$, które zosta"y opublikowane i wesz"y w 'ycie na 
1 stycznia 2019 r., a w zakresie nieuregulowanym powy'szymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 wrze#nia 1994 r. 
o rachunkowo#ci (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z pó*n. zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz 
w zakresie wymaganym przez rozporz$dzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bie'$cych 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto#ciowych oraz warunków uznawania za równowa'ne informacji 
wymaganych przepisami prawa pa(stwa nieb%d$cego pa(stwem cz"onkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757). 

W sprawie podmiotu uprawnionego do przegl%du rzetelno"ci sporz%dzenia "ródrocznego skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

W dniu 14 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Spó"ki dominuj$cej dokona"a wyboru rekomendowanej przez Komitet Audytu firmy 
Grant Thornton Polska spó"ka z ograniczon$ odpowiedzialno#ci$ spó"ka komandytowa z siedzib$ w Poznaniu na audytora 
dokonuj$cego przegl$du pó"rocznych oraz badaj$cego roczne sprawozdania finansowego Spó"ki i jej Grupy Kapita"owej za 2018 
i 2019 r. Grant Thornton Polska spó"ka z ograniczon$ odpowiedzialno#ci$ spó"ka komandytowa wpisana jest na list% podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozda( finansowych przez Krajow$ Izb% Bieg"ych Rewidentów pod poz. 4055. 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 
Niniejszy raport za okres od 1 lipca do 30 wrze#nia 2019 r. zosta" podpisany i zatwierdzony do publikacji przez Zarz$d 
CD PROJEKT S.A. w dniu 21 listopada 2019 r. 

 

Warszawa, 21 listopada 2019 r. 
 
 

 

 

 
 

 

 
        

 
Adam Kici(ski Marcin Iwi(ski Piotr Nielubowicz Adam Badowski 

 
Prezes Zarz$du Wiceprezes Zarz$du Wiceprezes Zarz$du Cz"onek Zarz$du 

  

   

  

Micha" Nowakowski Piotr Karwowski Rafa" Zuchowicz 

Cz"onek Zarz$du Cz"onek Zarz$du G"ówny Ksi%gowy 
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