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Treść raportu:

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości w formie 
raportu bieżącego informacje o korekcie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CD 
PROJEKT za 2021 rok, będącego elementem opublikowanego 14 kwietnia 2022 r. skonsolidowanego raportu 
rocznego za 2021 r. 

Na skutek niezamierzonej omyłki na str. 8 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CD 
PROJEKT za 2021 rok niewłaściwie przyporządkowano elementy taksonomii do pozycji sprawozdawczych:

1. Pozycja „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”

Pierwotnie pozycja ta została oznakowana jako „DeferredTaxLiabilities”. 
Skorygowane oznaczenie za pomocą elementu taksonomii to „DeferredlncomeClassifiedAsNoncurrent”;

2. Pozycja „Pozostałe rezerwy”

Pierwotnie pozycja ta została oznakowana jako „NoncurrentProvis ionsForEmployeeBenefits”.
Skorygowane oznaczenie za pomocą elementu taksonomii to „OtherlongtermProvisions”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 3/2023

Subject: Rectification concerning taxonomy elements presented in the consolidated annual report for 2021

Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Offering Act - Current and periodic information

The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw (“the Company”) hereby 
discloses, in the form of a current report, an errata to the Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy 
Kapitałowej CD PROJEKT za 2021 (Consolidated Financial Statement of the CD PROJEKT Group for 2021) 
which is part of the consolidated annual earnings report for 2021, published on 14 April 2022.

As a result of an unintended mistake, on page 8 of the Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy 
Kapitałowej CD PROJEKT za 2021 (Consolidated Financial Statement of the CD PROJEKT Group for 2021), 
taxonomy elements were erroneously assigned to the following line items:

1.The „Deferred revenues” line item:

This line item was originally tagged as „DeferredTaxLiabilities”.

Following rectification this line item is tagged with the „DeferredlncomeClassifiedAsNoncurrent” taxonomy 
element;

2. The „Other provisions” line item:

This line item was originally tagged as „NoncurrentProvisionsForEmployeeBenefits”.

Following rectification it is tagged with the „OtherlongtermProvisions” taxonomy element.

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking 
readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may 
exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD 
PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard.
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