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Inicjacja 

Pod urokiem Wiedźmina 
Wraz z wydaniem swojej ostatniej gry „Wiedźmin 3” CD Projekt dołączył do pierwszej ligi 

twórców gier. Naszym zdaniem firma ma szanse zrobić kolejne 2 duże kroki, (Gwint i 

Cyberpunk 2077) które wyniosą ją na zupełnie inny/wyższy poziom. Dostrzegając te dwie 

bardzo duże szanse wydajemy rekomendację Kupuj z ceną docelową 84 PLN. 

Gwint to gra karciana typu free-to-play z mechaniką opartą na popularnej mini-grze z 

Wiedźmina 3. Jej biznes model inspirowany jest grą Hearthstone  (wydaną przez Activision 

Blizzard) – której roczne przychody mogą sięgać USD 300 mln. Według nas jest bardzo wiele 

przesłanek że Gwint ostatecznie okaże się dużym sukcesem, co najmniej na miarę 10-15% 

wartości Hearthstone. W tym momencie Gwint właśnie kończy zamknięte beta testy i masowo 

otwiera się na graczy. Jeśli nasz scenariusz się sprawdzi, biznes model spółki diametralnie się 

zmieni, co będzie miało swoje odzwierciedlenie w wycenie – w tym bazowym scenariuszu sam 

Gwint odpowiada za około 25% obecnej rynkowej wartości spółki. 

Cyberpunk 2077 – następna gra AAA oczekiwana przez nas na przełomie 2018-2019. Spółka 

oznajmiła, że do tego projektu podchodzi bezkompromisowo (w czym na pewno pomaga PLN 0,6 

mld gotówki netto). Duży otwarty świat wzbogacony licznymi dodatkami, rozbudowany tryby 

wieloosobowe i jakość oferowana przez CD Projekt– to szansa na kolejny krok naprzód – właśnie 

tego typu gry bywały największymi hitami w przeszłości (GTA V- 75mln sztuk). Gra powinna 

wyjść w momencie, gdy obecna generacja konsol będzie już w dojrzałym stadium – co będzie 

atutem sprzedażowym. Cyberpunk 2077 wydaje się modelową grą, która może zarabiać dwa razy 

– przy sprzedaży oraz z mikro transakcji / dodatków. W bazowym scenariuszu oczekujemy 

sukcesu gry i narodzin drugiej linii gier firmy. 

Globalne rynki wierzą w sektor gier komputerowych, średnie P/E sektora na 2017 to 23.3. CD 

Projekt ze względu na brak dużej premiery w tym roku jest notowany z wyraźną premią, ale 

spodziewamy się wyraźnego wzrostu wartości wraz z rozwojem 2 najważniejszych projektów i 

wyraźnego dyskonta patrząc na mnożniki 2019 roku. Naszym zdaniem, żaden z notowanych 

dużych producentów gier nie ma szans na skokowy wzrost, który naszym zdaniem będzie 

charakteryzował CD Projekt w następnych 2 latach. 

Po Cyberpunk 2077 następna gra firmy będzie naszym zdaniem kolejną grą AAA w świecie 

Wiedźmina wydaną na przełomie 2021-2022. Sukces Wiedźmina 3 pozwolił na przyśpieszenie 

prac trzech frontach, firma jest w stanie ciągłej ekspansji. To czyni CD Projekt już całkiem dużym 

deweloperem na tle branży. 

Ciągle rozbudowująca się świadomość klienta sprawia, że rosną wymagania w stosunku do gier. 

Dzisiejsze produkcje muszą bronić się doskonałym pomysłem lub świetnym wykonaniem i 

marketingiem – nie ma miejsca na półśrodki. CD Projekt buduje swoją markę i już czasami jest 

wymieniany w gronie najlepszych deweloperów gier. 
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Kupuj, 84,00 PLN

mln PLN 2015 2016 2017P 2018P 2019P

Przychody 96 798 584 398 385

EBITDA 524 339 191 176 1 127

EBIT 424 304 180 158 896

Zysk netto 342 251 153 135 738

P/E 6,3 12,3 43,4 49,1 9,0

P/BV 4,2 4,0 8,0 7,5 4,3

EV/EBITDA 3,3 12,8 31,8 34,6 4,7

EPS 3,61 2,64 1,59 1,40 7,67

DPS 0,00 1,05 0,79 0,84 7,67

FCF 231 206 70 43 874

CAPEX 59 73 81 102 132

P - Prognozy DM PKO BP

Kurs akcji (PLN) 69,00

Upside 22%

Liczba akcji (mn) 96,12

Kapitalizacja (mln PLN) 6 632,28

Free float 67%

Free float (mln PLN) 4 417,76

Free float (mln USD) 1 179,89

EV (mln PLN) 6 060,48

Dług netto (mln PLN) -571,80

Stopa dywidendy (%) 1,5%

Odcięcie dywidendy 29.05.2017

Marcin Iwiński 12,64

Michał Kiciński 10,91

Piotr Nielubowicz 6,38

Aviva OFE 5,14
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1 miesiąc 1,9% 3,4%

3 miesiące 2,3% -2,8%

6 miesięcy 28,5% 41,8%

12 miesięcy 26,9% 158,6%

Min 52 tyg. PLN 25,90

Max 52 tyg. PLN 77,00

Średni dzienny obrót mln PLN Invalid operation
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CD PROJEKT – SZANSA NA ZMIANĘ POSTRZEGANIA SPÓŁKI 

Naszym zdaniem CD Projekt jest właśnie w trakcie rewolucji ze studia które robi bardzo  dobrą, 

klasyczna grę (z serii Wiedźmin) raz na kilka lat, w kierunku firmy posiadającej strumień 

powtarzalnych przychodów z gier free-to-play również z urządzeń mobilnych (Gwint – którego 

wartość w wycenie szacujemy na 25%) i przygotowującej kilka produkcji na raz. Klient (gracze) w 

sektorze gier komputerowych są doskonale zorientowani w produktach i nie wybaczają producentom 

gier średnich i nieciekawych. Marka i jakość są w tym segmencie wszystkim. To sprawia, że rynek się 

polaryzuje a najlepsze gry nagradzają producenta w niespotykanej dotąd skali/ Naszym zdaniem CD 

Projekt będzie w stanie utrzymać dotychczasową bardzo dobrą jakość gier (seria Wiedźmin i Gwint). 

Uważamy, że firma jest najbardziej dynamicznym, notowanym podmiotem z pośród dużych 

producentów gier. W raporcie opisujemy przesłanki, które wskazują, że najbliższe dwa duże projekty 

będą sukcesami (weryfikacja Gwinta będzie bardzo szybka bo otwarte beta testy gry ruszają 25 

maja) i zredefiniują biznes spółki. Patrząc na rosnące zainteresowanie Gwintem, potencjał e-

sportowy gry i wysoką jakość wierzymy, że CD Projekt wyrwie kawałek rynku Hearthstone’owi 

(śladem gry Shadowverse). Kolejna gra typu AAA Cyberpunk 2077, angażuje około 2 razy więcej 

czasu i środków niż Wiedźmin 3 i wydaje się niesamowicie obiecująca – w przypadku jej sukcesu 

oczekujemy, że grupa będzie równolegle rozwijać  swoje dwie główne serie tytułów. Niewysokie (w 

stosunku do firm z krajów rozwiniętych) proporcje kosztu produkcji do jakości bardzo wspierają 

rentowność projektów. Polska stała się jednym z najważniejszych zagłębi produkcji gier 

komputerowych w Europie – co pozytywnie wpływa na możliwości producentów. Jednocześnie 

doceniamy wysoką kulturę organizacyjną spółki, dbałość o jakość i klienta i dobre praktyki w spółce. 

Mnożniki wyceny w 2017 roku są wysokie ze względu na brak dużej premiery. Uśrednione P/E jest w 

okolicach mnożników rynkowych, ale potencjał nieporównanie wyższy. Głównym czynnikiem ryzyka 

w średnim terminie jest oczywiście ostateczny odbiór Gwinta i Cyberpunk 2077. Biorąc to wszystko 

pod uwagę wydajemy rekomendację Kupuj z ceną docelową 84 PLN. 

 

GWINT – CZYLI NOWY SPOSÓB ZARABIANIA NA GRACH 

Gwint to strategiczna kolekcjonerska gra karciana free-to-play z biznes modelem wyraźnie 

opartym na liderze rynku Hearthstone. Przychód z tego typu gier generowany jest przez mikro-

transakcje: zakupy przez graczy np. dodatkowych pakietów kart, dodatków oraz efektów graficznych. 

Większość tych zasobów jest teoretycznie dostępna za darmową walutę wypracowaną w samej grze 

– cześć graczy decyduje się jednak na wydanie prawdziwych pieniędzy, by oszczędzić czas i 

zbudować pełną kolekcję kart dostępnych do gry. Gry tego typu starają się unikać cechy „pay to 

win” – wydatki w grze otwierają kolejne opcje przed graczami i pozwalają na pełną dowolność w 

przygotowaniu swojej indywidualnej talii do gry, w żaden jednak sposób nie gwarantują zwycięstwa. 

Liderem tego rynku jest Hearthstone, gra wydana przez Activision Blizzard. Zamknięte beta 

testy gry pojawiła się w sierpniu 2013 i wzięło w niej udział około milion graczy. Otwarta wersja na 

komputery została wydana na początku 2014, wersja mobilna pojawiła się niemal rok później. 

Obecnie zostało założonych już ponad 70mln kont w grze a liczbę miesięcznie aktywnych graczy 

(dalej MAU (monthly active users) szacujemy na wyraźnie więcej niż 20 milionów. Szacujemy, że 

obecnie ta gra może generować około 300 mln USD rocznie. To implikuje średnioroczny przychód na 

MAU rzędu 12 USD rocznie. Przychody Hearthstone z urządzeń mobilnych są wyraźnie wyższe niż z 

komputerów. 

Przykładem na to, że Hearthstone nie ma monopolu w tej niszy jest gra Shadowverse 

japońskiego dewelopera Cygames na komputery i platformy mobilne (wydana w 2 poł 2016). Jest to 
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produkt dość podobny w mechanice gry do Hearthstone. Odróżnia się bardzo wyraźnie stylistyką 

mangi (japońskiego komiksu) – co jest niszą tej gry. Gra jest bardzo popularna w Japonii. Obecnie 

zostało założonych już 9 mln kont w grze, a MAU szacujemy na kilka milionów. Ta gra może obecnie 

generować przychody na rocznym poziomie około 60 mln USD. 

Wydaje się, że Gwint spełnia kryteria konieczne do potencjalnego sukcesu. Zachowana jest 

naczelna zasada gier karcianych tego typu „easy to play, hard to master”. W Gwinta dość łatwo 

„wejść”, ale trudno grać na wysokim poziomie. Wydaje się, że gra ma wysoki potencjał e-sportowy – 

co zawsze bardzo korzystnie wpływa na popularność tego typu gier. 

Czas jednej rozgrywki to około 10 minut, trochę krótszy niż w Hearthstone – wydaje się 

idealny. 

Doskonałym pomysłem jest wydanie gry na konsole. Tego typu gry najlepiej pasują do 

urządzeń mobilnych (gra nic nie traci, krótki czas rozgrywki) i ekranów komputerów (granie w tle). 

Jednak brak konkurencji na konsolach, może sprawić, że Gwint będzie na nich zaskakująco 

popularny. Tym bardziej, że interfejs Gwinta (w odróżnieniu do konkurencji) dostosowany jest do 

konsol (do braku myszki). Szacujemy, że w zamkniętej Becie około 5% graczy używa X-Box One. Jeśli 

jednak weźmiemy poprawkę na to, że gracze PC są zazwyczaj bardziej aktywni w uczestnictwie w 

takich nowinkach jak zamknięte Bety i dodamy około 2x większą bazę PS4, może się okazać, że 

potencjał Gwinta, będzie według nas co najmniej o jakieś 30% większy niż na samym PC. 

Gra bardzo wyraźnie odróżnia się od konkurencji. Bazuje na swojej oryginalnej, 

odróżniającej się mechanice (w przeciwieństwie np. do Shadowverse). Jest to dużym plusem – starcie 

czołowe z największym konkurentem mogło by być bolesne. 

Jeśli gra okaże się sukcesem, bardzo prawdopodobne będzie wydanie gry na urządzenia 

mobilne. To może być trudne (jest to naszym zdaniem główna słaba strona projektu) – forma gry w 

Gwinta nie wydaje się być idealnie dostosowana do tego typu urządzeń (dużo elementów na 

ekranie). Nie jest to jednak raczej nie do przeskoczenia, szczególnie biorąc pod uwagę coraz większe 

rozmiary tabletów i smartfonów. 

Od startu zamkniętej Bety pomimo braku istotnego marketingu i utrudnionego dostępu do 

gry w Gwincie utrzymuje się duże zaangażowanie społeczności graczy. CD Projekt do tej pory 

zdradził, że udostępnił ponad milion kluczy do zamkniętej bety. Pula graczy rankingowych (zanim 

gracz wejdzie to tej puli musi pograć około 15h) wynosi obecnie według nas 180 tysięcy. Szacujemy 

obecnie MAU w zamkniętej Becie na około 300k graczy. Ze sprawozdań CD Projektu, można 

wywnioskować, że w 4Q 2016 Gwint zarobił około 5 mln PLN. To proporcjonalnie niemal 2x więcej na 

użytkownika niż Hearthsone – ale tłumaczymy to częściowo startem gry (dużo treści do odkrycia) i 

typem graczy (zaangażowani gracze PC’towi) – w każdym razie to optymistyczny sygnał. Ostatni 

turniej Gwent Challenger Finals z pulą nagród 100k USD oceniamy bardzo pozytywnie (widownia na 

Twitch’u to około 15 tys., Hearthstone w takich momentach zbliża się do 200 tys.) Ten test Gwinta 

oceniamy jako zdecydowanie zaliczony. 

Kolejną metodą śledzenia popularności gier karcianych free-to-play, jest obserwacja liczby 

użytkowników forów subreddit poświęconych danej grze (mechanizm podobny do śledzenia Google 

trends). Na wykresach poniżej obrazujemy ten parametr dla głównych konkurentów Gwinta. 
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Hearthstone jako produkcja Activision Blizzard od początku wzbudzała bardzo duże 

zainteresowanie. W momencie startu otwartej bety liczba użytkowników subreddit wynosiła 79k 

 

Shadowverse (czyli gra będąca sukcesem większym niż ten który wróżymy Gwintowi), jest 

cały czas w rozpędzie. Jednak liczba użytkowników subreddit nie jest zbyt imponująca. Po części 

tłumaczymy to specyfiką gry (popularność głównie w Japonii). 
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Gra bardzo podobna do Hearthstone (wydana przez Bethesdę). Pomimo początkowych 

niezłych recenzji, wydaje się nam, że wyraźnie wytraca pęd. 

Gwint na powyższym wykresie wygląda bardzo obiecująco. W momencie startu otwartej bety liczba 

użytkowników subreddit wyraźnie przekroczy 25k. To wróży duże zainteresowanie grą na starcie.  

Generalnie gry typu free-to-play są popularne na rynkach azjatyckich (Chiny, Japonia, 

Korea Południowa – wartość tych trzech rynków to około 45% wartości rynku gier. 

Ze strony CD Projekt’u widać determinację i wiarę w projekt. Nad Gwintem pracuje grupa 

około 100 ludzi – jest to bardzo istotne zaangażowanie. 

Podsumowując, uważamy, że Gwint ma predyspozycje na sukces, choć na razie dość ciężko 

jeszcze przewidzieć w jakiej skali. Na wykresie poniżej przedstawiamy nasze założenie 

średniorocznych MAU i przychodów z Gwinta. 
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Na wykresie poniżej zobrazowaliśmy też jak widzimy już rozpędzonego Gwinta w 2020 roku w 

stosunku do obecnego potencjału Heartshtone i Shadowverse. Oczywiście duże niespodzianki w obie 

strony są możliwe. 

 

 W naszym bazowym scenariuszu, Gwint w ciągu paru lat dojdzie do poziomu generowania 

ponad 150mln gotówki rocznie, a jego udział w wycenie spółki będzie stanowił około 25%. 

 

CYBERPUNK 2077 – GDY GTA V SPOTYKA BLADE RUNNERA 

 Następną dużą grą studia ma być Cyberpunk 2077. CD Projekt określił grę jako spotkanie 

GTA V (fabuła osadzona w dużym otwartym, „żywym” świecie) z klimatem Blade Runnera (mroczny 

cyberpunk’owy klimat).  Jest w tym momencie wiele przesłanek, że gra może okazać się dużym 

sukcesem. 

Wiadomo, że Cyberpunk 2077 ma mieć duży, otwarty i „inteligentny” świat gry oraz mocno 

rozbudowane, różnorodne tryby  dla wielu graczy. To wszystko dość mocno kojarzy się z GTA V. 
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Choć to wydaje się niesamowite, dotąd nikt nie rzucił w sposób bardzo poważny rękawicy temu 

„królowi” gier (który został  wydany już ponad 3,5 roku temu, a w momencie wydania Cyberpunka 

2077 będzie już miał około 5 lat). 

Osadzenie gry w klimatach Cyberpunka wydaje się strzałem w dziesiątkę. Aż dziw bierze, 

że dotąd żaden z gigantów nie zarezerwował sobie świata bazującego na tym systemie RPG 

(Cyberpnuk 2020). Cyberpunk to podgatunek SF, opisujący przyszłość w mrocznych barwach – 

zaawansowaną technologicznie, ale pełną ubóstwa, przemocy i niesprawiedliwości. Jest to gatunek 

popularny wśród graczy, ale naszym zdaniem niewystarczający reprezentowany na rynku gier 

komputerowych. Bazowanie na systemie RPG, pozwala na zaadoptowanie gotowych treści do gry. 

Świat z Cyberpunk 2020 wydaje się być stworzony dla gry komputerowej (np. 10 podstawowych klas 

postaci; duża rola implantów cybernetycznych zastępujących naturalne organy, pozwalające uzyskać 

np. nadnaturalną siłę lub szybkość). 

Dodatkowym plusem tego podgatunku jest jego estetyka która jest bliska rynkom 

Azjatyckim (szczególnie Japonia i Korea i będące nieco pod ich wpływem Chiny). Te rynki to obecnie 

45% wartości globalnego rynku gier a producenci zachodni mają zazwyczaj spory problem z ich 

spenetrowaniem (popularnych jest wiele lokalnych produkcji). 

Cyberpunk 2077 ma być największym, najbardziej ambitnym dziełem firmy. 

Zaangażowanie firmy (około 300  deweloperów) w projekt jest bardzo wysokie. Cd Projekt mając 

komfort finansowy (prawie 0.6mld PLN gotówki po Wiedźminie 3) nie idzie na żadne kompromisy 

jeśli chodzi o jakość i kompleksowość gry. Zakładamy, że budżet (po stronie firmy) produkcji może 

sięgnąć niemal 300mln PLN (dla porównania Wiedźmin 3 pochłonął około 140mln PLN). 

Kluczowym „sprawdzam” dla Cyberpunka 2077 będzie stworzenie dynamicznej, pełnej akcji 

rozgrywki i mechaniki walki odpowiedniej dla trybu dla wielu graczy. Będzie to też kolejny test dla 

oryginalnego silnika firmy - Redengine. Korzystanie z własnego silnika pozwala eliminować opłaty 

za używanie silnika (często około 5% przychodów projektu) lub za wsparcie techniczne właściciela 

silnika. Własny silnik pozwala też na kontrolowanie wszystkich aspektów projektu. Z drugiej strony 

silnik zewnętrzny to jednak w dużej mierze narzędzie dokładnie sprawdzone i znane. 

Oczekujemy, że gra zostanie wydana na przełomie 2018/2019 (w modelu zakładamy 

początek 2019). Wydaje się to być idealny moment na wydanie gry. Baza obecnej generacji konsol 

będzie już bardzo dojrzała (w przeciwieństwie do momentu wydania Wiedźmina 3). Ponownie 

przypomina to GTA V (które zostało wydane na pół roku przed końcem poprzedniej generacji konsol). 

Takie założenia gry, idealnie wpisują się we współczesne trendy. Naszym zdaniem CD Projekt 

idąc śladem konkurentów będzie dostarczał mnóstwo dodatkowej zawartości do gry dostępnej za 

pośrednictwem mikropłatności lub dodatków. Szacujemy, że np. GTA V z samych mikropłatności w 

trybie online mogło wygenerować 25% przychodów w relacji do sprzedaży samej gry. Trend ten 

wyraźnie narasta (GTA V ma już prawie 4 lata).  Naszym zdaniem ostrożnie zakładamy, że Cyberpnuk 

2077 może wygenerować około 15% przychodów z mikropłatności i dodatków w swoim cyklu 

życia. 

Zakładamy, że gra sprzeda się w pierwszym pełnym roku w liczbie około 12 milionów 

sztuk. To byłby duży sukces, ale chyba spokojnie osiągalna liczba w pozytywnym scenariuszu. Dla 

porównania gra Watchdogs (2014) sprzedała się w pierwszym roku w ilości 10 milionów sztuk. 

Fallout 4 (2015, wydawca Bethesda) chwalił się wysłaniem 12 mln kopii w ciągu jednego dnia.  

Nasze założenia odnośnie przychodów z tego projektu prezentujemy na wykresie poniżej.  
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GOG – NIE BĘDZIE WYZWANIEM DLA STEAMA, ALE POMOŻE SPÓŁCE 

 CD Projekt posiada platformę sprzedażową gier cyfrowych GOG.com. Oryginalnie platforma 

zaistniała dzięki sprzedaży starych klasyków (GOG – Good Old Games – Stare Dobre Gry), po 

dostosowaniu ich do współczesnego sprzętu. GOG.com idzie również w stronę sprzedaży nowych 

tytułów. Pomysłem GOG’a na rynek było sprzedawanie gier bez zabezpieczeń. Wydaje się jednak, że 

pomysł nie wypalił w stopniu gwarantującym wielki sukces serwisu. W tym momencie potencjał 

serwisu samego w sobie (tzn. sprzedaż produktów innych deweloperów niż CD Projekt) szacujemy na 

około 160 mln PLN sprzedaży i kilkanaście milionów zysku. Jest to tylko około 1% wartości sprzedaży 

lidera rynku – platformy Steam. Od tego poziomu spodziewamy się pewnych wzrostów, ale naszym 

zdaniem szansą GOG’a jest zagospodarowanie nisz a nie frontalna walka ze Steam’em. 

 Pozycja lidera wydaje się nie do ruszenia. Steam staje się coraz bardziej dominującym 

serwisem, a każda kolejna wychodząca gra ten trend umacnia– poprzez funkcje społeczne serwisu 

(pełna biblioteka gier w jednym miejscu, zapraszanie znajomych do gier). Tylko najwięksi giganci byli 

w stanie rzucić wyzwanie Steam’owi, ale w zasadzie koncentruje się to głównie na sprzedawaniu 

własnych produkcji przez własny serwis. Tak postąpił Activision Blizzard (serwis Battle.net), Ubisoft 

(UPlay) i Electronic Arts (Origin). W ten sposób nie dzielą się 30% prowizją z platformą Steam ze 

sprzedaży gier online. 

 To, że w naszych założeniach rozwój GOG’a traktujemy w sposób konserwatywny, nie neguje 

faktu, że serwis dodaje ogromną wartość do grupy. GOG jest platformą do obsługi mikropłatności z 

Gwinta na PC’tach. Potencjalny sukces Gwinta może spopularyzować GOG’a. Wraz ze wzrostem całej 

grupy może również rosnąć udział GOG’a w sprzedaży produktów CD Projekt (tak jak w przypadku 

podmiotów największych na rynku). To oznacza istotnie wyższe przychody spółki ze sprzedaży 

cyfrowej.  W scenariuszu sukcesu, GOG.com może stanowić bardzo istotny element układanki grupy 

CD Projekt. Na wykresie poniżej przedstawiamy nasze założenia dotyczące sprzedaży serwisu 

GOG.com (zarówno zewnętrznej jak i własnych produktów). 
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SERIA WIEDŹMIN 

Seria gier trzech gier o Wiedźminie jest źródłem sukcesu grupy – wśród trzech wydanych 

części najbardziej spektakularny sukces odniosła część trzecia sprzedana w ilości ponad 12 milionów 

sztuk. 

Seria jest oparta na książkach z gatunku fantasy napisanych przez Andrzeja Sapkowskiego 

(pierwsze z nich wychodziły w połowie lat ’90) i koncentrujących się wokół Wiedźmina (najemnego 

zabójcy potworów) Geralta – cynicznego ale szlachetnego bohatera, który ma wyjątkowego pecha do 

wpadania w tryby wielkich wydarzeń.  Akcja osadzona jest w szczegółowo opracowanym, dość 

klasycznym świecie fantasy. Jest to świat dość mroczny, eksponujący ludzkie przywary. Andrzej 

Sapkowski napisał w sumie 3 tomy opowiadań o Wiedźminie, 5 tomów sagi o Wiedźminie i jedną 

osobną powieść. Książki o Wiedźminie zostały przetłumaczone na niemal 20 języków. Pierwszy zbiór 

opowiadań trafił w 2015 roku na listę Bestseller’ów New York Times’a. W 2017 roku serwis Netflix 

zapowiedział wydanie serialu o Wiedźminie. To ważne wydarzenie – wydaje się, że świat 

przedstawiony w grach staje się coraz bardziej popularny. Wyłączne prawa do wydawania gier w 

świecie Wiedźmina CD Projekt nabył za zryczałtowaną stawkę. 

Na wykresach poniżej przedstawiamy nasze szacunki (oparte na cyklicznie pojawiających się 

wzmiankach oraz wynikach spółki) dotyczące wolumenu sprzedaży oraz wartości sprzedaży gier 

Wiedźmin 2 i Wiedźmin 3. Nie prezentujemy takich danych dla Wiedźmina 1 – to już zamierzchła 

historia (2007 rok), rynek gier wyglądał wtedy zupełnie inaczej a CD Projekt nie był notowany na 

giełdzie.  
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Porównywalna sprzedaż w dwóch pierwszych latach wynika z faktu, że Wiedźmin 2 został wydany 

najpierw tylko na PC a dopiero rok później na konsole Xbox360. Wiedźmin 2 sprzedawał się dobrze 

również przez kolejne lata. Naszym zdaniem wynika to z faktu, że była to bardzo dobra gra, ale 

wydana przez mało znane studio – marketing szeptany utrzymywał sprzedaż w kolejnych latach na 

wysokim poziomie. Wyraźny jest też efekt bardzo dobrej sprzedaży w 2015 (4 lata po premierze) – 

sprzedaż została napędzona wydaniem kolejnej części gry. 

 

 

Na wykresie prezentujemy wolumen samej głównej gry (bez dodatków), za to przychody 

uwzględniają wydane dodatki. Ze względu na fakt, że sprzedaż Wiedźmina 3 ma cały czas duży wpływ 

na wyniki spółki, załączmy nasze prognozy na kolejne lata. Sprzedaż jest pomniejszona (zgodnie z 

metodą raportowania przez CD Projekt) o wydatki marketingowe poniesione przez partnerów, koszty 

pudełkowych wersji gry (płyta+pudełko) na rynkach gdzie CD Projekt ma partnera wydawcę 

(zdecydowana większość sprzedaży) oraz oczywiście prowizje potrącone przez partnerów (np. Steam) 

za sprzedaż cyfrową. Rewelacyjna sprzedaż w następnym roku po premierze tłumaczymy 

rozpędzającym się „marketingiem szeptanym” (rewelacyjny odbiór gry, bardzo wysokie recenzje – 

850

900

950

1000

1050

1100

1150

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2011E 2012E 2013E 2014E 2015E

Wiedźmin 2 - wolumen sprzedaży i przychody 

Przychody ze sprzedaży (mln PLN) Wolumen sprzedaży (k, prawa oś)

Źródło: szacunki DM PKO BP 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

0

100

200

300

400

500

600

700

2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P

Wiedźmin 3 - wolumen sprzedaży i przychody 

Przychody ze sprzedaży (mln PLN) Wolumen sprzedaży (k, prawa oś)

Źródło: szacunki DM PKO BP  



Media i rozrywka 

 

 

11 

przy relatywnie mało znanym wydawcy), wydawanymi dodatkami oraz budżetem marketingowym 

gry, który jest potrącany ze sprzedaży w pierwszym roku (w tym przypadku około 100 mln PLN). 

Osobną sprawą jest marketing prowadzony bezpośrednio przez spółkę – w przypadku Wiedźmina 3 te 

wydatki sięgnęły około 35mln PLN. 

Prezentujemy również nasze założenia odnośnie pierwszego pełnego roku sprzedaży kolejnej gry w 

świecie Wiedźmina, którą roboczo nazywamy „Wiedźmin 4”.  

 

 

ROSNĄ SZANSE NA WEJŚCIE DO PRESTIŻOWYCH INDEKSÓW 

Wysokie obroty oraz rosnąca wycena sprawiają, że rosną szanse spółki na wejście do prestiżowych 

indeksów: MSCI Standard Index oraz WIG20. W przypadku MSCI szacujemy, wejście do indeksu 

dużych spółek, możliwe by było, gdyby kapitalizacja spółki przekroczyła poziom 8 mld PLN. W 

przypadku WIG20, CD projekt jest obecnie na najwyższy miejscu na liście rezerwowej. Wejście do 

warszawskiego indeksu blue-chipów były by możliwe w przypadku wzrostu obrotów o ok. 18% lub 

wzroście kapitalizacji o 25% albo wypadnięcia jednej ze spółkę obecnie wchodzących w skład 

indeksu (na obecną chwilę Assecco Poland jest blisko poziomów, przy których mógłby wypaść z 

indeksu).  
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BIZNES MODEL 

Firma 

Grupa CD projekt zajmuje się produkcją gier typu AAA (tym terminem charakteryzuje się gry o 

najwyższych budżetach, skoncentrowanym marketingu  i o oczekiwanej dobrej jakości i wysokiej 

sprzedaży) i (od niedawna) również typu free-to-play. W produkcje gier według naszej wiedzy 

obecnie zaangażowanych jest ponad 400 osób co czyni CD Projekt już dość dużym studiem. Drugim 

ramieniem spółki jest dystrybucja cyfrowa gier PC, realizowana poprzez serwis GOG.com. W ramach 

GOG.com powstała również platforma GOG Galaxy umożliwiająca zakupy gier, update gier oraz 

rozgrywkę w sieci pomiędzy różnymi platformami (PC i konsole). 

Zarząd 

Nasza merytoryczna ocena zarządu jest bardzo wysoka. Nie jest to oczywiści jakieś wielki odkrycie 

biorąc pod uwagę w jakim punkcie CD Projekt znajduje się teraz, a jak zaczynał. Tą opinię chcemy 

jednak uzupełnić bardzo wysoką jakością Corporate Governance w spółce i  dużą dbałością zarządu 

o utrzymanie odpowiednich standardów. 

Prezes - Adam Kiciński: Związany ze spółą od początku jej istnienia. Brał aktywny udział w tworzeniu 

i rozwijaniu dystrybucji gier w Polsce. Kierował pracami nad stworzeniem Wiedźmina 1 i Wiedźmina 

2. W zarządzie koordynuje wyznaczanie strategii grupy i wspiera jej realizację. Kieruje również 

działaniami związanymi z relacjami inwestorskimi. 

Wiceprezes Zarządu ds. międzynarodowych – Marcin Iwiński: Współzałożyciel i współwłaściciel, 

odpowiedzialny rozwój biznesu, kontakty międzynarodowe i strategię. W zarządzie koordynuję 

politykę spółki na globalnej arenie oraz nadzoruje i kieruje zagranicznymi spółkami zależnymi. 

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych – Piotr Nielubowicz: W spółce od 1999 jako współwłaściciel. W 

zarządzie odpowiada za finanse oraz sprawozdawczość. Współuczestniczy w relacjach inwestorskich. 

Członek zarządu – Adam Badowski: Karierę zawodową zaczynał jako projektant i rysownik, zajmując 

się głównie tworzeniem storyboardów do spotów i reklam telewizyjnych i jako wolny strzelec grafiki 

reklamowej i wideoklipów. W spółce od 2002. Współtworzył pierwszy skład pracujący nad projektem 

„Wiedźmin”. Współodpowiedzialny za koncepcję i wizję artystyczną gier „Wiedźmin” i „Wiedźmin 2”.  

W zarządzie pełni funkcje szefa studia developerskiego CD PROJEKT RED oraz koordynuje 

realizowane przez Spółkę procesy produkcji gier. 

Członek zarządu – Michał Nowakowski: W przeszłości współpracował przy tworzeniu czasopism z 

sektora gier komputerowych oraz odpowiadał za zakup licencji gier publikowanych na płytach CD 

dołączanych do miesięczników. W zarządzie odpowiada za kształtowanie i realizację polityki 

sprzedażowej i wydawniczej Spółki. 

Członek zarządu – Piotr Karwowski: W przeszłości odpowiadał mi.in za powstanie i rozwój serwisów 

oraz sklepów internetowych CD PROJEKT oraz gram.pl. Pracował także przy projektowaniu platform 

online wspierających takie produkcje jak World of Warcraft (Battle.net) oraz Wiedźmin 3 (GOG 

Galaxy). Jest jednym z twórców GOG.com - uruchomionej w 2008 platformy cyfrowej dystrybucji 

gier, gdzie od samego początku kierował pracami projektowymi i programistycznymi oraz był 

współodpowiedzialny za funkcjonowanie serwisu. 
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Akcjonariat 

Wykres poniżej przedstawia obecną strukturę akcjonariatu. Założyciele i zarząd kontrolują w sumie 

33% akcji spółki. 

 

Prawa głosu pojedynczego akcjonariusza jest ograniczone maksymalnie do 20%. Ograniczenie to nie 

obowiązuje względem podmiotu, które przekroczą próg 50% w wyniku nabycia akcji w publicznym 

wezwaniu na wszystkie akcje spółki. 

Udział funduszy emerytalnych w akcjonariacie CD Projekt Red jest relatywnie dość niski i wynosi 

około 21%. 

 

Historia 

Historia grupy CD Projekt zaczęła się w latach 90-tych gdy dwóch kolegów z licealnej ławki 

(Marcin Iwiński i Michał Kiciński) zaczęło ściągać gry do polski i handlować grami na giełdzie 

komputerowej. 

 Ich przygoda z biznesem zaczęła się od założenia CDP.pl w 1994– małej firmy importującej 

oprogramowanie na płytach CD ze Stanów Zjednoczonych. Wtedy dołączył do nich Adam Kiciński. 

Wkrótce podpisali pierwszą umowę na autoryzowaną dystrybucję gier.  

W 1996 CD Projekt jako pierwszy zaczął wydawać gry z polskimi instrukcjami i w polskich 

pudełkach.  

Kolejnym krokiem milowym było stworzenie pierwszej pełnej polskiej lokalizacji gry – 

Baldur’s Gate. Zarówno sama gra jaki i polska lokalizacja stały się kultowe. Sprzedaż tytułu 

przekroczyła rekordowe 100 tys. egzemplarzy. Sukces umożliwił poszerzenie oferty CDP.pl o kolejne 

hity.  

W 2002 powstaje CD Projekt Red Studio SP. z o.o. – ucieleśnienie dążeń twórców do 

stworzenia własnej gry.  Grupa zaczęła tworzyć swój pierwszy projekt – grę RPG Wiedźmin, osadzoną 

w realiach świata Andrzeja Sapkowskiego. Była to najdroższa rodzima produkcja tamtych lat, z 

budżetem PLN 20 mln. W stworzenie Wiedźmina zaangażowano blisko 100 osób przez pięć lat. Debiut 
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Wiedźmina (wydanego na PC i Linux) w 2007 był sukcesem, tylko w Polsce sprzedano 35 tys.  

egzemplarzy w ciągu trzech dni od premiery. Gra zdobyła ponad 100 międzynarodowych nagród i 

ma wysoką cenę na serwisie Metacritic (81%). Do końca 2011 gra sprzedała się w około 2 milionach 

egzemplarzy. Po sukcesie Wiedźmina, grupa rozpoczęła pracę nad kolejną częścią gry. 

W 2008 grupa uruchomiła serwis Good Old Games, który początkowo sprzedawał kultowe, 

klasyczne gry na PC dostosowane do współczesnych wymagań systemowych. Serwis stawiał też na 

gry pozbawione zabezpieczeń DRM. 

Od 2010 akcje grupy CD Projekt są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów 

Wartościowych. 

W 2011 roku odbyła się premiera Wiedźmina 2 na komputery PC. Rok później gra została 

wydana na konsole PS3 i Xbox 360. W październiku 2012 spółka poinformowała o sprzedaży 2mln 

egzemplarzy Wiedźmina 2 – blisko dwa razy lepszy wynik niż osiągnięty przez pierwszą część. Gra ma 

bardzo wysoką ocenę na serwisie Metacritic (około 88%). 

W 2012 spółka ogłosiła rozpoczęcie prac nad swoim drugim dużym tytułem (i potencjalnie 

drugą serią) – grą Cyberpunk 2077. 

W 2014 grupa sprzedała swoją lokalną polską spółkę dystrybucyjną, zachowując w niej 

jedynie nieco ponad 8% udziału. 

W 2015 zadebiutowało największe dotychczasowe dzieło CD Projektu - Wiedźmin 3, wydany 

na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Do tej pory sprzedało się według naszych szacunków ponad 12 

milionów egzemplarzy gry.  Do końca 2015 gra zdobyła ponad 300 nagród na całym świecie. 

Osiągnęła też bardzo wysoką ocenę na serwisie Metacritic (około 92%). Gra została wzbogacona o 

dwa duże płatne dodatki: Serce z Kamienia oraz Krew i Wino. 

Mini gra z Wiedźmina 3 dała początek grze free-to-play Gwint. Jej zamknięte beta testy 

zaczęły się w drugiej połowie 2016 i właśnie startują otwarte beta testy gry. 

Według naszej wiedzy obecnie CD Projekt pracuje nad Gwintem, Cyberpunkiem 2077 i kolejną grą w 

świecie Wiedźmina. 

 

Strategia i program motywacyjny 

Ogólną strategią Grupy jest produkcja najwyższej klasy gier komputerowych (CD Projekt stawia 

głównie na gry fabularne) oraz cyfrowa sprzedaż gier w ramach serwisu GOG.  

W 2016 roku Grupa opublikowała swoja strategię na następne 5 lat (lata 2017-2021). W tym czasie 

strategia zakłada: 

Dla studia CD PROJEKT RED: 

 wydanie gry Cyberpunk 2077 (naszym zdaniem na przełomie 2018/2019) 

 premierę kolejnej gry fabularnej kategorii AAA (naszym zdaniem kolejna gra w świecie 

Wiedźmina) 

 rozszerzenie marek grupy na obszarach innych mediów i produktów (CD Projekt jest 

aktywny na polu wydawania innych produktów – takich jak gry planszowe, komiksy – które 

naszym zdaniem będą miały wartość głównie marketingową) 
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 stałe wspieranie sprzedaży i aktywne zarządzanie tytułami już wydanymi 

 ponad dwukrotne powiększenie zespołu  studia CD Projekt Red, rozwój czterech niezależnych 

zespołów, w tym pracujących nad grami z nowych dla studia segmentów (zakładamy, że w 

tym punkcie na razie chodzi o Gwinta) 

 otworzenie kolejnych lokalnych przedstawicielstw CD PROJEKT RED w kluczowych 

terytoriach. 

Dla GOG.com: 

 Rozbudowa oferty gier premierowych (stworzonych poza Grupą), wraz z pełnym wsparciem 

GOG Galaxy 

 Wspieranie technologiczne kolejnych tytułów produkowanych przez CD PROJEKT RED (w 

tym obsługa rozgrywki sieciowej) 

 Uruchomienie kolejnych lokalnych wersji językowych serwisu 

Od strony finansowej ambicje CD PROJEKT są w jakimś stopniu ilustrowane programem 

motywacyjnym Grupy. W maksymalnym wariancie program motywacyjny zakłada osiągnięcie zysku 

netto w wysokości: 618 mln PLN w latach 2016-2018 lub 856 mln PLN w latach 2016-2019 lub 1093 

mln PLN w latach 2016-2020 lub 1329 mln PLN w latach 2016-2021. Dodatkowe ambitne cele 

postawione są przed serwisem GOG.com. 

Przy pełnym spełnieniu celu wynikowego (według naszych prognoz będzie spełniony w pełnym 

wymiarze) oraz po spełnieniu celu rynkowego (zwrot z akcji CD Projekt od początku 2016 do 2020 

lepszy o 100p.p. niż indeksu WIG) kluczowe osoby w firmie będą uprawnione do objęcia w sumie 6 

milionów akcji po cenie 22,35 PLN za akcję. To oznacza rozwodnienie w wysokości około 4%. 

Naszym zdaniem objęcie kluczowych pracowników programem motywacyjnym to bardzo dobry 

pomysł. Samo potencjalne rozwodnienie jest niewysokie, a program adresuje potencjalnie ogromny 

problem – odejścia kluczowych ludzi z firmy. Z tego typu problemami borykali się w przeszłości 

najwięksi w branży (np. Take-Two Interactive Software Inc). 
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FINANSE 

Nakłady na produkcję gier i ich amortyzacja 

Produkcja gier komputerowych z finansowego punku widzenia (który nieco odziera proces z 

koniecznej kreatywności, umiejętności i genialnych pomysłów twórców) to głównie praca ludzka. W 

trakcie produkcji gry firma regularnie ponosi nakłady (w ponad 80% koszty pracy twórców), które są 

kapitalizowane. Tak wiec budżet produkcji (pomijając marketing) jest w największym stopniu zależny 

od ilości zaangażowanych osób i czasu produkcji. W niektórych studiach duża część prac podlega 

outsourcing’owi – ale nie jest to praktyką CD Projekt’u. Dodatkowo w końcowej fazie procesu spółka 

podnosi dodatkowe nakłady na lokalizację językową produktu – np. szacujemy, że wydanie 

Wiedźmina 3 w 15 językach (w tym kilka dużych lokalizacji z pełnym dubbingiem) kosztowało 

kilkanaście milionów PLN.  Nakłady na grę kumulują się aż do momentu wydania produkcji. 

Następnie wraz ze sprzedażą gry następuje amortyzacja nakładów (według założonego 

wewnętrznego planu sprzedaży). CD Projekt dość konserwatywnie podchodzi to tej kwestii. 

Rewelacyjnie sprzedający się Wiedźmin 3 amortyzował się bardzo dynamicznie i jest już oczywiście w 

pełni zamortyzowany. Biorąc pod uwagę same nakłady w bilansie CD Projektu (bez marketing’u) – 

proces produkcyjny Wiedźmina 3 (wraz z dodatkami) zamknął się w kwocie około 130 mln PLN. Na 

wykresie poniżej przedstawiamy nasze założenia odnośnie nakładów i tempa amortyzacji gier 

wydanych przez grupę. 

 

Duża punktowa amortyzacja nakładów pojawia się w momencie startu sprzedaży gier. Amortyzacja 

Gwinta ma charakter bardziej liniowy 

 

Całkowite przychody grupy 

Na wykresie poniżej przedstawiamy całkowite przychody grupy: ze sprzedaży własnych gier i ze 

sprzedaży obcych gier przez serwis GOG.com. Sprzedaż własnych gier przez serwis GOG.com jest 

wyłączona w konsolidacji. 
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Przychód z gry waha się w zależności od platformy i rynku – co prezentujemy na wykresie poniżej. 

CD Projekt prezentuje przychód netto z gier – pomniejszony o wydatki marketingowe partnerów i 

wydatki poniesione przez partnerów na pudełka i tłoczenie płyt. 

 

Prezentacja na wykresie ma charakter przybliżony i opiera się na założeniu że cena nowej gry na PC 

niezależnie od kanału dystrybucji wynosi 50 EUR lub 50 USD (zależnie od rynku) a cena nowej gry na 

konsole (niezależnie od kanału dystrybucji) wynosi 60 EUR lub 60 USD (zależnie od rynku). 

Oczywiście najbardziej dochodowa (z punktu widzenia producenta jest sprzedaż cyfrowa). Ponadto, 

należy pamiętać, że na rynku amerykańskim nie ma podatku VAT. Przy sprzedaży pudełkowej 

przychód jest zmniejszony przez marże sklepu, rabaty, prowizje pośredników i dystrybutora, logistykę 

i koszt tłoczenia płyt i wyprodukowania pudełka. W tym momencie, należy wspomnieć, że ze względu 

na rosnącą popularność sprzedaży cyfrowej (opisane w podrozdziale Rynek) średni przychód dla 

producentów gier z jednego egzemplarza będzie rósł średnio w tempie około 2% rocznie. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2016 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P

Segmentacja przychodów 

GOG.com (z wyłączeniem Gwinta) Wiedźmin 3 Gwint Cyberpunk 2077 Wiedźmin 4

Źródło:  CD Projekt, szacunki DM PKO BP 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

USA Europa

Przychody jednostkowe ze sprzedanego egzemplarza w zależności od 
rynku, platformy i sposobu dystrybucji 

sprzedaż cyfrowa, PC sprzedaż cyfrowa, konsole sprzedaż pudełkowa PC sprzedaż pudełkowa, konsole

Źródło:  szacunki DM PKO BP na bazie danych z CD Projekt i CI Games  



Media i rozrywka 

 

 

18 

 

Globalna sprzedaż 

Oczywiście grupa działa w skali globalnej, sprzedaż w Polsce to tylko mały ułamek (proporcjonalny 

do wielkości polskiego rynku gier na tle rynku światowego). Na wykresie poniżej przedstawiamy 

strukturę geograficzną sprzedaży grupy. 

 

Rynki azjatyckie generują proporcjonalnie mało (w stosunku do swojej wielkości) sprzedaży. Seria 

Wiedźmin nie jest idealnym produktem na specyficznym rynku azjatyckim (konwencja fantasy w 

świecie przypominającym średniowieczną Europę). Liczymy, że to może się zmienić wraz z rosnącymi 

przychodami z Gwinta (popularność strategicznych gier free-to-play w Azji) i premierą Cyberpunk 

2077 (klimat cyberpunka jest popularny w Azji). 

 

Marża brutto na sprzedaży 

Marża brutto na sprzedaży z produkcji gier jest głównie funkcją przychodów i amortyzacji nakładów 

na gry. Do tego dochodzą dodatkowe koszty (np. produkcja pudełek we własnym zakresie itp.) ale są 

to niewielki pozycje, mieszczące się w kilku procentach sprzedaży. Do marży z produkcji gier należy 

doliczyć marżę generowaną przez serwis GOG.com która wynosi około 27-37% wartości sprzedaży 

serwisu (zależnie od tytułów – nowe premierowe tytuły sprzedawane są z niższą marża). W raporcie 

zdecydowaliśmy się nie pokazywać wyników (poniżej przychodów) według dwóch segmentów. 

Wynika to z faktu coraz większego cross-selling’u między GOG.com a studiem CD Projekt Red. 

GOG.com uczestniczy też np. w wydatkach marketingowych Gwinta – więc obraz oddzielnych 

segmentów jest coraz mniej przejrzysty. Marża brutto nie jest dobrym parametrem do śledzenia w 

spółce – bardzo mocno fluktuuje zależnie od wielkości amortyzacji nakładów na gry. Śledząc 

rentowność poszczególnych projektów znacznie lepiej porównać skumulowane przychody z gry z 

wielkością skapitalizowanych nakładów na grę. Przykładowo Wiedźmin 3 do końca 2016 roku 

wygenerował około 1040 mln przychodów przy skapitalizowanych nakładach około 130 mln PLN. 

Tak rozumiana rentowność tej gry, wynosi na razie około 87%. 

 

Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży  

Polska UE Rosja USA Azja Pozostałe

Źródło: CD Projekt 
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Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu 

Koszty ogólnego zarządu w grupie wynoszą obecnie około 20 mln PLN w skali roku.  Bardziej 

skomplikowana jest kwestia kosztów sprzedaży i marketingu. Koszty te fluktuują w zależności od 

podejmowanych wysiłków marketingowych (ta pozycja nie uwzględnia wydatków marketingowych 

partnerów dystrybucyjnych, które są odejmowane bezpośrednio od sprzedaży). Dodatkowo w tej 

pozycji CD projekt rozpoznaje bonusy dla twórców gier – które są bezpośrednio powiązane z 

generowanymi wynikami. Dlatego też, przy okazji każdej większej udanej premiery widoczny będzie 

bardzo wyraźny wzrost tych kosztów (marketing + bonusy). 

 Nasze założenia odnośnie poziomu kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży przedstawione są 

na wykresie poniżej. Gwałtowny wzrost kosztów jest zawsze powiązany z dużą premierą. 

Kapitał obrotowy 

 Kapitał obrotowy w spółce oscyluje wokół zera (potrafi się istotnie wahać wokół dat 

ważnych premier) i w dłuższym terminie nie jest czynnikiem w sposób istotny wpływającym na 

wycenę. 
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RYNEK 

Rynek gier komputerowych 

Wartość rynku gier w 2016 roku wyniosła około 100mld USD. Jest to rynek, który w ostatnich latach 

rósł bardzo szybko i oczekuje się, że dalej będzie rósł w bardzo szybkim tempie. 

 

Rynek gier zmienia się bardzo szybko i trzeba dobrze zrozumieć jego strukturę (i regularnie 

aktualizować), żeby wiedzieć na czym firmy zarabiają pieniądze na tym rynku. Ze względu na różną 

segmentację i systematykę w dostępnych na rynku źródłach zdecydowaliśmy się przedstawić własną 

systematykę rynku – oczywiście bazując na głównych dostępnych źródłach. 

Na pierwszy rzut oka rynek gier komputerowych wydaje się stabilnie rosnącym rynkiem o 

prostej systematyce podzielonym na 3 główne segmenty: gry na ekrany komputerów, gry na konsole 

i gry mobilne (tablety + telefony komórkowe). 
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Na tym etapie prosta segmentacja rynku się kończy. Poniżej postaramy się przedstawić segmentację 

rynku (według platform) opartą na bazie zebranej wiedzy i dostępnych wybranych źródłach. 

 

Gry na ekrany komputerów 

 

Szacujemy, że sprzedaż klasycznych gier (płatnych z góry) to tylko około 27% wartości rynku gier 

PC. W tą część rynku celuje CD Projekt wydając grę typu AAA (np. Wiedźmina 3). Z tej części tylko 

niecałe 20% to gry pudełkowe, reszta to sprzedaż on-line. To nie znaczy, że typowa gra AAA 

sprzedaje się w ponad 80% w wersji cyfrowej na PC. Należy pamiętać, że ta statystyka zakłócona jest 

np. licznymi produkcjami typu „indie” (od „independent video game”) sprzedawanymi wyłącznie w 

wersji cyfrowej. Niemniej, sprzedaż cyfrowa gier cały czas rośnie, kosztem gier pudełkowych.  

Największą część rynku gier na PC stanowi szeroka kategoria: gry free to play, mikro-transakcje, gry 

na portalach społecznościach i stronach internetowych. Mieszczą się tu wydatki na gry teoretycznie 

dostępne za darmo a w praktyce, kuszące graczy do impulsowych wydatków na nabycie nowych 

treści, dodatków i.t.p. To kategoria podlegająca dynamicznym zmianom, trudna do 

usystematyzowania i szybko rosnąca. Przykładami tego typu gier są League of Legends, Hearthstone 

i tysiące innych. Wydając Gwinta, CD Projekt mierzy właśnie w ten rynek.  

Dodatkowo wyodrębniliśmy dosyć charakterystyczną grupę gier typu MMO  opartych o abonament 

(massively multiplayer online game). Są to gry, w których tysiące graczy na raz bawi się w otwartym 

świecie w różnych formach rozgrywki. Ta forma biznesowa została spopularyzowana przez grę World 

of Warcraft (Activision Blizzard), którego udział przekracza 1/3 w tej kategorii. Przychody z tego typu 

gier generowane są głównie przez abonamenty (np. miesięczne) płacone przez graczy. Według naszej 

wiedzy, CD Projekt na razie nie rozwija gry adresowanej w ten segment. 
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Gry na konsole 

 

Rynek gier na konsole jest w tym momencie podobnej wielkości do rynku gier na ekrany 

komputerów. Struktura tego rynku jest znacznie bardziej klasyczna. Klasyczne gry (płatne z góry) to 

aż 56% wartości tego rynku. Proporcje między sprzedażą cyfrową i pudełkową wyglądają tu 

odwrotnie niż w przypadku ekranów komputerów. Gry pudełkowe to ciągle aż 83% „klasycznych gier 

konsolowych”. Proporcje te jednak będą się bardzo szybko zmieniać – konsole nowej generacji 

bardzo wspierają  cyfrową sprzedaż gier (co jest oczywiście na rękę Sony i Microsoft’owi – firmy te 

zarabiają prowizję na sprzedaży cyfrowej). W tą cześć rynku celuje CD Projekt wydając typową grę 

typu AAA (np. Wiedźmin 3) 

Rosnący kawałek rynku to abonamenty i mikropłatności (przede wszystkim abonamenty). Są to 

usługi typu PS Plus czy Xbox One Gold – abonamenty płacone przez graczy (średnio około 4-5 USD 

miesięcznie) – udostępniające możliwość grania on-line i gwarantujące zestaw darmowych gier co 

miesiąc. Przychody z tego źródła (jako zryczałtowana opłata) mogą się w przyszłości pojawić w CD 

Projekt w przypadku darmowego dla graczy udostępnienia jakiegoś starszego tytułu w abonamencie. 

Ponadto Gwint będzie zarabiał na mikropłatnościach z konsol. 

Dość dziwnym standardem przy analizowaniu tego rynku jest uwzględnianie sprzedaży sprzętu przy 

analizie rynku gier na konsole (sprzedaż konsol i akcesoriów). To spory kawałek tego rynku (około 

23%). 

Ostatnią (dość małą) cześć rynku konsol stanowią konsole przenośne i dedykowane na nie gry 

(rynek poza kręgiem zainteresowania CD Projekt). 
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Rynek gier mobilnych 

Obecnie największa cześć rynku gier.  Szybko rozwijający się i podlegający dynamicznym zmianom, 

na którym przychody generowane są z reklam, mikropłatności i zwykłej sprzedaży gier. 

 

W kontekście dystrybucji rynek jest oczywiście zdominowany przez sklepy Google Play i App Store. 

Liczymy, że CD Projekt zaistnieje na tym rynku poprzez wydanie Gwinta na urządzenia mobilne (co 

według naszych założeń stanie się w 2018 roku). 

 

Baza graczy i sprzętu 

Według różnych szacunków baza graczy na ekranach komputerów wynosi obecnie ponad 700 

milionów. Jest to środowisko mocno zróżnicowane i trudne do systematyzacji.  

Znacznie bardziej jednorodna jest baza graczy na konsolach, ze względu na dwóch dominujących 

graczy. Na wykresie poniżej przedstawiamy zainstalowaną bazę konsol i prognozy na przyszłość.  
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W tym zestawieniu umyślnie pominęliśmy konsole Nintendo, ze względu na odrębne – całkowicie 

zamknięte środowisko gier dla tych konsol (Nintendo same produkuje gry na swoje konsole). 

Konsola Nintendo WII U sprzedała się od końca 2012 do końca 2013 w ilości około 13.5 miliona 

sztuk. Z kolei hybrydowa konsola Nintendo Switch, która zadebiutowała w 2017 roku zdążyła już się 

sprzedać w ilości ponad 3.5 miliona.  

Jako, że Wiedźmin 3 był wydany na początku obecnej generacji konsol – jego wysoka sprzedaż może 

się utrzymywać przez długi czas (wraz z wzrostem bazy zainstalowanej). Z kolei Cyberpunk 2077 

powinien zadebiutować w środowisku bardzo dojrzałej bazy zainstalowanej, co wróży inny rozkład 

sprzedaży (duża prognozowana sprzedaż tuż po premierze). 

Debiut ulepszonej wersji konsoli PS4 – PS4 Pro pod koniec 2016 roku i zaplanowany na koniec 2017 

debiut ulepszonej wersji Xbox One – Xbox Scorpio to dobre wiadomości dla twórców gier. Dzięki 

wypuszczeniu tych w pełni kompatybilnych konsol z grami na wcześniejsze wersje, wydaje się że 

obecna generacja konsol może mieć dłuższą żywotność. Proces projektowania i sprzedaży gier 

powinien napotykać mniej niespodzianek wynikających z cyklu życia generacji konsol. 

 

Sprzedaż cyfrowa gier 

Dystrybucja cyfrowa gier na ekrany komputerów jest zdominowana przez Steam. 

 

Pozornie udział Steam’a nie wydaje się aż tak oszałamiający – to tylko 15% z całego rynku gier 

cyfrowych na ekrany komputerów. Należy jednak pamiętać, że najwięksi gracze sprzedają tytuły za 

pośrednictwem własnych platform. Tak postępują najwięksi w tym: Activision Blizzard (serwis 

Battle.net), Electronic Arts (Origin) i Ubisoft (UPlay) . Gry dwóch giantów (Activision Blizzard i 

Electronic Arts) nie są dostępne w serwisie Steam. Największy tytuł z segmentu free-to-play – gra 

League of Legends (która rocznie generuje około 1,6mld USD sprzedaży czyli ma prawie 6% udział w 

całej sprzedaży cyfrowej gier na ekrany komputerów) – również generuje przychody tylko poza 

Steam’em. Biorąc więc pod uwagę tylko tytuły nie objęte wyłącznością, udział Steama byłby kilka 

razy większy – a jego pozycja jest zdecydowanie dominująca. Serwis Grupy – GOG.com jest 

konkurentem Steam’a ale jego sprzedaż stanowi tylko około 1% sprzedaży lidera i w sporej mierze 

15% 

85% 

Sprzedaż cyfrowa gier na ekrany komputerów 

Stream Pozostała sprzedaż cyfrowa gier

Źródło: DM PKO BP na bazie Steamspy 2015  
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koncentruje się na niszy klasycznych, starszych tytułów dopasowanych do wymogów 

współczesnych systemów operacyjnych. 

Trend zastępowania sprzedaży pudełkowej będzie naszym zdaniem kontynuowany. Poniżej 

przedstawiamy nasze założenia odnośnie przyszłego tempa sprzedaży gier pudełkowych i sprzedaży 

cyfrowej gier wg poszczególnych platform.  

 

Sprzedaż gier geografia 

Według serwisu Newzoo największym rynkiem gier w 2017 roku będzie rynek Chiński. Należy przy 

tym zaznaczyć, że jest to rynek specyficzny – dużą popularnością na tym rynku cieszą się gry free-to-

play, gry mobilne. Innymi cechami typowymi dla tego rynku jest duża popularność gier 

17,0% 

7,0% 

-4,5% 
-6,6% 

-8%

-3%

2%

7%

12%

17%

gry na konsole gry na komputery gry na konsole gry na komputery

CAGR 2016-2020 

Źródło: Założenia DM PKO BP, Newzoo, PwC 

Sprzedaż pudełkowa 

Sprzedaż cyfrowa 

25,6% 

24,9% 

11,5% 

18,4% 

3,9% 

1,4% 

5,0% 

3,6% 
1,9% 

0,7% 1,2% 
2,0% 

Geograficzna segmentacja sprzedaży gier (2017e) 

Chiny

USA + Kanada

Japonia

Europa

Korea Południowa

Rosja

Pozostałe - Azja

Ameryka Łacińska

Środkowy Wschód

Afryka

Australia

Kraje WNP

Źródło: DM PKO BP na bazie Newzoo 
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strategicznych oraz gier nie mających zbyt wygórowanych oczekiwań rynkowych. Estetyka i 

konwencja gier w Azji różni się znacząco od upodobań świata zachodniego. Najbardziej jaskrawym 

przykładem jest olbrzymi rynek Japoński – bardzo hermetyczny i skoncentrowany na rodzimych 

produkcjach. W naszej ocenie Wiedźmin 3 był typową grą stworzoną dla gracza z  „Zachodu”. 

Zarówno Gwint jak i Cyberpunk 2077 mogą lepiej odnaleźć się w Azji. 

 

Globalna konkurencja 

CD Projekt konkuruje bezpośrednio z globalnymi producentami gier i naszym zdaniem lokalizacja 

firmy w Polsce na pewno nie powinna być powodem do przykładania dyskonta o wyceny (w 

stosunku do spółek porównywalnych z krajów rozwiniętych). Wręcz przeciwnie, wydaje się, że w 

Polsce panują wyjątkowo dobre warunki do produkcji gier. Szacujemy, że koszty osobowe twórców 

są średnio prawie dwa razy niższe niż w krajach rozwiniętych (choć należy zauważyć, że najwięksi 

gracze, mają studia rozsiane po całym świecie). Polska branża firm produkujących gry komputerowe 

rozwija się bardzo dobrze. Szacuje się, że działa w niej obecnie kilkaset firm zatrudniających kilka 

tysięcy pracowników. Na tle Europy jest to jeden z najsilniejszych rynków. Klimat dla branży od 

strony władz publicznych jest również bardzo sprzyjający. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 

2016 roku wsparło twórców gier programem GameINN. W pierwszej edycji programu 38 projektów 

producentów gier komputerowych zostało wspartych na kwotę 116mln PLN. W tej sumie znalazło się 

pięć projektów CD Projekt (w sumie 30mln PLN). Druga edycja programu planowana jest jeszcze w 

2017.  

W rozdziale Wycena Porównawcza porównujemy Spółkę do najważniejszych notowanych 

producentów gier. 
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RYZYKA 

Niewielka dywersyfikacja:  CD Projekt jest wciąż relatywnie niewielkim studiem, bazującym na 

generowaniu przychodów z jednej serii gier (Wiedźmin). Brak zdywersyfikowanego portfolia zwiększa 

ryzyko inwestycyjne. Liczymy, że to ryzyko istotnie się zmniejszy wraz z popularyzacją Gwinta i 

wydaniem Cyberpunk 2077 

Odbiór gier i dynamicznie zmieniający się rynek: Ocena gier przez graczy jest zawsze dużą 

niewiadomą, a proces produkcyjny jest skomplikowany. Nawet finalne produkty, często obarczone 

są błędami, które rzutują na oceną gier (i związaną z nią sprzedaż). Harmonogramy często są 

przesuwane. Rynek dynamicznie się zmienia wraz z gustami graczy. Na sprzedaż gier mogą istotnie 

wpłynąć gry wydane przez konkurencję. Rynek (gracze) jest bardzo dobrze zorientowany i dość 

bezlitosny dla słabych/średnich produkcji. CD Projekt ma do tej pory bardzo dobrą (ale dosyć 

krótką) historię jeśli chodzi o oceny gier. Firma jest jednak wciąż na tyle mała, że słaba ocena 

kolejnej gry mogłaby mieć bardzo duży negatywny wpływ na wycenę. 

Ryzyko walutowe: CD Projekt jest graczem globalnym, generującym sprzedaż głównie w walutach 

obcych (najważniejsza waluta to USD). Umocnienie złotówki wpływa wprost na sprzedaż i odbija się 

negatywnie w wynikach. 

Ryzyko odejścia kluczowej kadry: Bardzo duże ryzyko w segmencie gier komputerowych. Produkcja 

gier zależy głównie od umiejętności/geniuszu poszczególnych ludzi. Z tym problemem borykali się 

najwięksi globalni gracze w branży, dotknął on już również firmy CD Projekt. Firma adresuje problem 

organizując program motywacyjny dla kluczowej kadry. 

Ryzyko zmieniającej się bazy zainstalowanej: Znacząca cześć sprzedaży adresowana jest na rynek 

konsol. Zmieniające się generacje konsol wpływają na bazę sprzętu i graczy, mogą rzutować na 

wyniki sprzedaży gier i utrudniają proces produkcji. Wydaje nam się, że obecnie problem jest 

mniejszy, gdyż nowe konsole mają architekturę coraz bardziej zbliżoną do komputerów PC. 
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WYCENA 

Nasza wycena bazuje na modelu DCF. Dodatkowo zaprezentowaliśmy wycenę porównawczą  

uwzględniając najważniejszych notowanych producentów gier na świecie. Model DCF jest złożony z 

dwóch faz. W fazie pierwszej w latach 2017P-2022P szczegółowo prognozujemy wszystkie kluczowe 

parametry potrzebne do wyceny spółki, w szczególności przychody z poszczególnych gier, nakłady 

inwestycyjne ponoszone na gry i koszty działalności operacyjnej. bilansu. Faza druga trwa od 2022P. 

W drugiej fazie zakładamy stałą stopę wzrostu wolnych przepływów pieniężnych (bazowo średnia z 

ostatnich 4 lat powiększona średnim tempem wzrostu) na poziomie 2,5% rocznie. Uważamy, że jest to 

odpowiednie tempo do bardzo szybko rosnącej branży. Używamy stopy dyskontowej opartej na 

WACC. Stopa wolna od ryzyka jest przyjęta na poziomie 3,4%, co odzwierciedla nasze oczekiwania co 

do rentowności 10-letnich obligacji rządowych. Zlewarowana Beta jest założona na poziomie 1,1x. Z 

jednej strony uważamy, że do spółek z segmentu gier komputerowych należy zastosować dość 

wysoką Betę. Z drugiej strony wskazujemy na potężną pozycję gotówkową spółki, która wydatnie 

zmniejsza ryzyko operacyjne i pozwala na komfortową pracę nad kolejnymi tytułami. Premia za 

ryzyko rynkowe przyjęliśmy na poziomie 5,0%. Dyskontujemy wszystkie wolne przepływy pieniężne 

dla firmy na dzień 31 grudnia 2016 i dodajemy gotówkę netto.  

Założenia 

- Nasze założenia dotyczące sprzedaży z poszczególnych gier (i ich momentu debiutu) szczegółowo 

opisaliśmy w raporcie. 

- Zakładamy pełną realizację programu motywacyjnego i związane z nim pełne rozwodnienie akcji 

(4%) 

- Zakładamy kurs walutowy na poziomie: USDPLN: 3,8 i EURPLN 4,2 
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Model DCF

mln PLN 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2022P<

EBIT 179,9 158,3 896,4 493,2 358,0 879,8

Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19%

NOPLAT 145,7 128,3 726,1 399,5 290,0 712,7

CAPEX 81,0 101,6 132,1 117,7 128,4 144,0

Amortyzacja 11,0 17,5 231,1 31,7 32,3 238,1

Zmiany w kapitale obrotowym -5,7 -1,6 48,7 -7,8 -11,2 15,6

FCF 69,9 42,6 873,7 305,6 182,7 822,3 560,0

WACC 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9%

Współczynnik dyskonta 0,92 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60

DFCF 64,23 35,92 676,77 217,40 119,38 493,44

Wzrost w fazie II 2,5%

Suma DFCF - Faza I 1 607,1

Suma DFCF - Faza II 5 262,8

Wartość Firmy (EV) 6 870,0

Dług netto -597,3

Wartość godziwa 7 467,2

Rozwodniona liczba akcji (mln szt.) 100,1

Wartość godziwa na akcję na 31.12.2016 74,6

Cena docelowa za 12 miesięcy  (PLN) 84,0

Cena bieżąca 69,0

Oczekiwana stopa zwrotu 21,7%

Źródło: prognozy DM PKO BP
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WACC

2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2022P<

Stopa wolna od ryzyka 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4%

Premia rynkowa 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Beta 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

Premia za ryzyko długu 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%

Koszt kapitału własnego 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9%

Koszt długu 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4%

Waga kapitału własnego 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Waga długu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

WACC 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9%

Źródło: prognozy DM PKO BP

Analiza wrażliwości

83,96 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5%

7,9% 84,0 89,0 95,0 102,1 111,0

8,4% 79,7 84,0 89,0 95,0 102,1

WACC 8,9% 76,0 79,7 84,0 89,0 95,0

9,4% 72,7 76,0 79,7 84,0 89,0

9,9% 69,8 72,7 76,0 79,7 84,0

Źródło: DM PKO BP

Wzrost w fazie II
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Wycena porównawcza 

 

Porównujemy CD Projekt to notowanych producentów gier (umyślnie pomijając podmioty z mniej 

klasycznym biznes modelem – np. Nintendo produkujące konsole). 

Według wyceny porównawczej CD Projekt jest wyceniany z wyraźną premią na lata 2017-2018. Są 

to jednak lata specyficzne dla CD Projekt, gdyż nie zakładamy w tym okresie żadnej premiery 

(oczekujemy wydanie Cyberpunk 2077 na początku 2019) a wyniki są generowane głównie przez 

sprzedaż Wiedźmina 3 (ponad 2 lata po premierze). Patrząc na 2 poprzednie lata CD Projekt byłby 

notowany z niewielkim dyskontem wobec spółek porównywalnych. Patrząc na rok 2019, CD Projekt 

jest notowany ze znaczącym dyskontem. Naszym zdaniem żadna z porównywanych spółek nie ma 

szansy na tak dynamiczny wzrost jak CD Projekt, który w przypadku sukcesu dwóch najbliższych 

projektów ma szansę na duży skok do przodu. Wskazujemy też, że według naszej analizy firma ma 

najwyższą średnią ocenę (na serwisie Metacritic) swych najważniejszych gier.  

 

  

Spółki porównywalne: wskaźniki

P/E EV/EBITDA

Spółka 2017P 2018P 2019P 2017P 2018P 2019P

Activision Blizzard 28,2 23,1 20,4 18,6 15,4 14,6 10 000 42,1 83

Call of Duty: Infinite Warfare, Skylanders: 

Imaginators, Call of Duty: Black OPS III, 

Overwatch, Heroes of the Storm, Hearthstone, 

Diablo III

Electronic Arts 25,5 25,3 21,7 16,2 16,2 14,1 9 000 33,2 78

Fifa 2017, Madden NFL 2017, NBA Live 16, 

Battlefield 1, Need for Speed, Dragon Age 

Inquisition, Mass Effect: Andromeda, Crysis 3, 

Titanfall

Take-Two Interactive Software 33,3 24,0 24,1 18,0 12,5 11,8 3 000 6,9 83
Sid Meier's Civilization VI, WWE 2K17, Mafia III, 

XCOM 2, NBA 2K17, BioShock 2, Grand Theft 

Auto V, Battleborn, Borderlands 2

Ubisoft Entertainment 29,5 19,7 16,6 6,9 5,8 5,6 10 000 5,4 76

For Honor, Tom Clancy's Ghost Recon 

Wildlands, Far CRY Primal, Just Dance 2017, 

Watch Dogs 2,  Assassin's Creed Syndicate, 

Child of Light, Far Cry 4, Might & Magic X: 

Legacy, Valiant Hearts: The Great War, Call of 

Juarez: Gunslinger

11 bit studios 22,4 21,5 16,0 12,6 12,0 9,3 80 0,1 83 This War of Mine

NCsoft 23,3 16,8 15,7 14,1 10,5 9,9 3 000 7,5 80 Blade & Soul, Guild Wars 2, WildStar

Konami Holdings 23,3 22,5 20,2 9,8 9,2 8,8 5 000 6,6 86
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Pro 

Evolution Soccer 2017

CAPCOM 14,0 13,2 12,6 7,7 7,7 7,3 3 000 1,5 80
Street Fighter V, Resident Evil 7: Biohazard, 

Dragon's Dogma: Dark Arisen

Square Enix 17,0 15,6 13,6 6,8 6,6 5,8 4 000 3,9 80
Final Fantasy XV, World of Final Fantasy, Deus 

Ex: Mankind Divided, Rise of the Tomb Raider, 

Hitman, Thief

Mediana 23,3 21,5 16,6 12,6 10,5 9,3

CD Projekt 43,4 49,1 9,0 31,6 34,3 5,4 440 1,7 87 Witcher, Witcher 2, Witcher 3, Gwent

premia / dyskonto 86% 128% -46% 151% 227% -42%

Źródło: w oparciu o konsensus Bloomberga; DM PKO BP, spólki

Ostatnio wydane główne produkcje

Średnia ocena 

najważniejszych 

ostatnich tytułów 

na portalu 

Metacritic

Kapitalizacja 

(mln USD)

Szacowana 

liczba 

pracowników
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Źródło: prognozy DM PKO BP 
 

Rachunek zysków i strat 2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P 2019P 2020P

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 136 164 142 96 798 584 398 385 1 489

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -93 -89 -63 -211 -114 -99 -101 -389 -139

Zysk brutto ze sprzedaży 71 53 33 587 470 299 284 1 100 667

EBITDA 31 18 9 524 339 191 176 1 127 525

Koszty sprzedaży -22 -22 -18 -147 -142 -97 -101 -177 -145

Koszty ogólnego zarządu -13 -13 -11 -15 -21 -22 -24 -27 -29

Pozostałe przychody operacyjne -11 -7 -1 -4 -6 0 0 0 0

Pozostałe koszty operacyjne 3 3 5 2 2 0 0 0 0

Zysk z działalności operacyjnej 28 14 6 424 304 180 158 896 493

Saldo działalności finansowej 0 2 3 -3 8 9 8 14 17

Zysk przed opodatkowaniem 28 17 9 422 312 189 167 911 510

Podatek dochodowy 0 -2 0 -79 -61 -36 -32 -173 -97

Zysk (strata) netto 28 14 5 342 251 153 135 738 413

Bilans 2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P 2019P 2020P

Aktywa Trwałe 94 95 93 138 171 241 325 226 312

Wartości niematerialne i prawne 81 83 86 128 156 223 304 202 284

Rzeczowe aktywa trwałe 11 11 5 9 14 17 20 24 27

Pozstałe aktywa długoterminowe 2 1 2 1 1 1 1 1 1

Aktywa Obrotowe 109 123 156 521 704 650 620 1 520 1 029

Zapasy 33 52 97 1 0 1 1 1 1

Należności 36 22 17 114 92 63 61 156 85

Pozostałe aktywa krótkoterminowe 12 8 5 13 15 15 15 15 15

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28 40 37 394 597 572 544 1 348 929

Aktywa razem 203 218 249 659 875 890 945 1 745 1 341

Kapitał Własny 152 167 168 514 777 828 887 1 543 1 218

Kapitały mniejszości 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Zobowiązania 51 51 81 146 98 62 58 203 123

Zobowiązania długoterminowe 8 5 2 4 8 7 7 7 7

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 7 5 2 3 7 7 7 7 7

Zobowiązania krótkoterminowe 44 45 79 142 90 55 51 196 116

Kredyty i pożyczki 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 5 4 9 111 59 35 32 136 76

Zobowiązania handlowe i pozostałe 34 41 69 31 31 20 19 60 40

Pasywa razem 203 218 249 659 875 890 945 1 745 1 341

Rachunek Przepływów Pieniężnych 2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P 2019P 2020P

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 27 22 -3 412 259 148 142 1 002 419

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0 -4 0 -92 -60 -81 -101 -132 -117

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -10 -5 2 0 5 -92 -68 -67 -720

Wskaźniki (%) 2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P 2019P 2020P

ROE 20,5% 9,1% 2,8% 100,5% 38,8% 19,0% 15,7% 60,7% 29,9%

Dług netto -22,5 -40,0 -36,5 -393,1 -597,3 -571,8 -544,3 -1 348,0 -929,4

Prognozy finansowe 
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INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA 

DOTYCZĄCE CHARAKTERU REKOMENDACJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JEJ SPORZĄDZENIE, TREŚĆ I UDOSTĘPNIENIE  
 

Niniejsza rekomendacja (dalej: „Rekomendacja”) została opracowana przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (dalej: „DM PKO BP”), firmę rekomendującą (dalej: 
Rekomendującego), działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 
9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących 
środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz 
ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, wyłącznie na potrzeby klientów DM PKO BP i podlega utajnieniu w okres ie siedmiu następnych dni 
kalendarzowych po dacie udostępnienia.  
 

Rekomendacja adresowana jest do Klientów, którzy zawarli umowę o sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w 
zakresie instrumentów finansowych przez DM PKO BP.  
 

Ilekroć w rekomendacji mowa jest o „Emitencie” należy przez to rozumieć spółkę, do której bezpośrednio lub pośrednio odnosi się rekomendacja. W przypadku, gdy rekomendacja 
dotyczy kilku spółek, pojęcie „Emitenta” będzie odnosić się do wszystkich tych spółek. 
 

DM PKO BP przysługują prawa autorskie do Rekomendacji. Punkt widzenia wyrażony w rekomendacji odzwierciedla opinię Analityka/Analityków DM PKO BP na temat 
analizowanej spółki i emitowanych przez spółkę instrumentów finansowych. Opinii zawartych w niniejszej rekomendacji nie należy traktować jako autoryzowanych lub 
zatwierdzonych przez Emitenta. Powielanie bądź publikowanie Rekomendacji w całości lub części bez zgody DM PKO BP jest zabronione. 
 

Rekomendacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty i informacje powszechn ie uznawane za wiarygodne (w szczególności 
sprawozdania finansowe i raporty bieżące spółki), jednak DM PKO BP nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania Rekomendacji były 
informacje na temat spółki, jakie były publicznie dostępne do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez DM PKO BP i 
opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. DM PKO BP nie udziela żadnego zapewnienia, że  podane prognozy się sprawdzą. DM PKO BP nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Rekomendacji. DM PKO BP jako podmiot 
profesjonalny nie uchyla się od odpowiedzialności za produkt niedokładny lub niekompletny lub za szkody poniesione przez Klienta w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na 
podstawie nierzetelnej Rekomendacji. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności, jeśli przygotował Rekomendację z należytą starannością oraz rzetelnością. DM PKO BP nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne wady Rekomendacji w szczególności za niekompletność lub niedokładność, jeżeli wad tych nie można było uniknąć ani przewidzieć w momencie 
podejmowania standardowych czynności przy sporządzaniu Rekomendacji. DM PKO BP może wydać w przyszłości inne rekomendacje, przedstawiające inne wnioski, niespójne z 
przedstawionymi w niniejszej Rekomendacji. Takie rekomendacje odzwierciedlają różne założenia, punkty widzenia oraz metody analityczne przyjęte przez przygotowujących je 
analityków. DM PKO BP informuje, że trafność wcześniejszych rekomendacji nie jest gwarancją ich trafności w przyszłości. 
 

DM PKO BP informuje, iż inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. DM PKO BP zwraca uwagę, iż 
na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od Emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. 
zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Decyzja o zakupie wszelkich instrumentów finansowych powinna być podjęta wyłącznie na podstawie 
prospektu, oferty lub innych powszechnie dostępnych dokumentów i materiałów opublikowanych zgodnie z obowiązującymi przepisam i polskiego prawa. 
 

Niniejsza rekomendacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu oraz dokonania transakcji na instrumentach finansowych, ani nie ma na celu nakłaniania do 
nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.  
 

Za wyjątkiem wynagrodzenia ze strony DM PKO BP, Analitycy nie otrzymują żadnych innych świadczeń od Emitenta, ani innych osób trzecich za sporządzane rekomendacje. 
Analitycy sporządzający rekomendacje otrzymują wynagrodzenie zmienne, zależne pośrednio od wyników finansowych DM PKO BP, które mogą zależeć m.in. od wyniku 
osiągniętego przez DM PKO BP w zakresie świadczonych usług maklerskich. 
 

DM PKO BP informuje, że świadczy usługę maklerską w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, na 
podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2010 r. Jednocześnie DM PKO BP informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom 
zgodnie z obowiązującym „Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie 
instrumentów finansowych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego”, jak również umową o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz 
finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym przez DM PKO BP. Podmiotem sprawującym nadzór nad DM PKO BP w ramach  prowadzonej działalności 
maklerskiej jest Komisja Nadzoru Finansowego. 
 

Objaśnienie używanej terminologii fachowej 

KONTAKTY 

Biuro Analiz Rynkowych 

Artur Iwański (dyrektor BAR, sektor wydobywczy) (022) 521 79 31 artur.iwanski@pkobp.pl 

Robert Brzoza (sektor finansowy, strategia) (022) 521 51 56 robert.brzoza@pkobp.pl 

Tomasz Kasowicz (sektor paliwowy, sektor chemiczny) (022) 521 79 41 tomasz.kasowicz@pkobp.pl 

Piotr Łopaciuk (przemysł, budownictwo, inne) (022) 521 48 12 piotr.lopaciuk@pkobp.pl 

Stanisław Ozga (sektor energetyczny, sektor deweloperski) (022) 521 79 13 stanislaw.ozga@pkobp.pl 

Adrian Skłodowski (handel hurtowy i detaliczny) (022) 521 87 23 adrian.sklodowski@pkobp.pl 

Jaromir Szortyka (sektor finansowy) (022) 580 39 47 jaromir.szortyka@pkobp.pl 

Alicja Zaniewska (analizy rynkowe) (022) 580 33 68 alicja.zaniewska@pkobp.pl 

Małgorzata Żelazko (telekomunikacja, media)  (022) 521 52 04 malgorzata.zelazko@pkobp.pl 

    

Emil Łobodziński  (Doradca Inwestycyjny) (022) 521 89 13 emil.lobodzinski@pkobp.pl 

Paweł Małmyga (analiza techniczna) (022) 521 65 73 pawel.malmyga@pkobp.pl 

Przemysław Smoliński (analiza techniczna) (022) 521 79 10 przemyslaw.smolinski2@pkobp.pl 

Biuro Klientów Instytucjonalnych 

Wojciech Żelechowski  

Robert Noworyta 

Michał Sergejev  

(director) 

(sales) 

(sales) 

(022) 521 79 19 

(022) 521 52 46  

(022) 521 82 14 

wojciech.zelechowski@pkobp.pl 

robert.noworyta@pkobp.pl 

michal.sergejev@pkobp.pl 

Krzysztof Kubacki (head of sales trading) (022) 521 91 33 krzysztof.kubacki@pkobp.pl 

Marcin Borciuch (sales trader) (022) 521 82 12 marcin.borciuch@pkobp.pl 

Piotr Dedecjus (sales trader) (022) 521 91 40 piotr.dedecjus@pkobp.pl 

Tomasz Ilczyszyn (sales trader) (022) 521 82 10 tomasz.ilczyszyn@pkobp.pl 

Igor Szczepaniec (sales trader) (022) 521 65 41 igor.szczepaniec@pkobp.pl 

Maciej Kałuża (trader) (022) 521 91 50 maciej.kaluza@pkobp.pl 

Joanna Wilk (trader) (022) 521 48 93 joanna.wilk@pkobp.pl 
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min (max) 52 tyg - minimum (maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni 
kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji 
EV - suma kapitalizacji i długu netto spółki 
free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie 
akcji 
śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12 
ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych 
ROA - stopa zwrotu z aktywów 
EBIT - zysk operacyjny 
EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja 
EPS - zysk netto na 1 akcję 
DPS - dywidenda na 1 akcję 
CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję 
P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS 
P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji 
EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług netto spółki oraz EBITDA 
marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży 
marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży 
marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży 
rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży 
 

Stosowane metody wyceny 
Rekomendacja DM PKO BP opiera się na co najmniej dwóch z czterech metod wyceny: DCF (model zdyskontowanych przepływów pieniężnych), metoda  wskaźnikowa 
(porównanie wartości podstawowych wskaźników rynkowych z podobnymi wskaźnikami dla innych firm reprezentujących dany sektor), metoda sumy poszczególnych aktywów 
(SOTP) oraz model zdyskontowanych dywidend. Wadą metody DCF oraz modelu zdyskontowanych dywidend jest duża wrażliwość na przyjęte założenia, w szczególności te, które 
odnoszą się do określenia wartości rezydualnej. Modelu zdyskontowanych dywidend nie można ponadto zastosować w przypadku wyceny spółek nie mających ukształtowanej 
polityki dywidendowej. Zaletami obydwu wymienionych metod jest ich niezależność w stosunku do bieżących wycen rynkowych porównywalnych spółek. Zaletą metody 
wskaźnikowej jest z kolei to, że bazuje ona na wymiernej wycenie rynkowej danego sektora. Jej wadą jest zaś ryzyko, że w danej chwili rynek może nie wyceniać prawidłowo 
porównywalnych spółek. Metoda sumy poszczególnych aktywów (SOTP) jest dodaniem do siebie wartości różnych aktywów spółki, wyliczonych przy pomocy jednej z powyższych 
metod. 
 

Rekomendacje stosowane przez DM PKO BP 

Rekomendacja KUPUJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają co najmniej 10% potencjał wzrostu kursu 

Rekomendacja TRZYMAJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają potencjał wzrostu kursu w przedziale od 0 do 10%  

Rekomendacja SPRZEDAJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają potencjał spadku kursu 

Rekomendacje mogą być opatrzone dodatkiem SPEKULACYJNIE oznaczającym, że horyzont inwestycji jest skrócony do 3 miesięcy, a inwestycja jest obarczona podwyższonym 
ryzykiem.  
 

Rekomendacje wydawane przez DM PKO BP obowiązują przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie 
zostaną zaktualizowane. DM PKO BP dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków. Częstotliwość takich 
aktualizacji nie jest określona. 
 

W ciągu 12 ostatnich miesięcy DM PKO BP wydał:   

Rekomendacja: Liczba rekomendacji:  

Kupuj 22 (33%) 

Trzymaj 36 (54%) 

Sprzedaj 9 (13%) 
 

 

 

Powiązania, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzonej Rekomendacji 

Podmioty powiązane z DM PKO BP mogą, w zakresie dopuszczonym prawem, uczestniczyć lub inwestować w transakcje finansowe w relacjach z Emitentem, świadczyć usługi na 
rzecz lub pośredniczyć w świadczeniu usług przez Emitenta lub mieć możliwość lub realizować transakcje Instrumentami finansowymi emitowanymi przez Emitenta („instrumenty 
finansowe”). DM PKO BP może, w zakresie dopuszczalnym prawem polskim przeprowadzać transakcje Instrumentami finansowymi, zanim niniejszy materiał zostanie 
przedstawiony odbiorcom. 
 

DM PKO BP ma następujące powiązanie z Emitentem: 

Emitent: Zastrzeżenie 

CD Projekt 3 
 

Objaśnienia: 

1. W ciągu ostatnich 12 miesięcy DM PKO BP był stroną umów mających za przedmiot oferowanie instrumentów finansowych emitowanych  przez Emitenta lub mających 
związek z ceną instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta. W ciągu ostatnich 12 miesięcy DM PKO BP był członkiem konsorcjum oferującego instrumenty 
finansowe emitowane przez Emitenta. 

2. DM PKO BP nabywa i zbywa instrumenty finansowe emitowane przez Emitenta na własny rachunek celem realizacji umów o subemisje inwestycyjne lub usługowe. 
3. DM PKO BP pełni rolę animatora rynku dla instrumentów finansowych Emitenta na zasadach określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 
4. DM PKO BP pełni rolę animatora Emitenta dla instrumentów finansowych Emitenta na zasadach określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 
5. DM PKO BP oraz PKO Bank Polski, którego jednostką organizacyjną jest DM PKO BP są stronami umowy z Emitentem dotyczącej sporządzania rekomendacji. 
6. DM PKO BP oraz PKO Bank Polski, którego jednostką organizacyjną jest DM PKO BP posiadają akcje Emitenta będące przedmiotem niniejszej rekomendacji, w łącznej liczbie 

stanowiącej co najmniej 5% kapitału zakładowego. 
 

Nie  można wykluczyć, że DM PKO BP lub PKO Bank Polski lub osoby zaangażowane w przygotowywanie raportu mogą mieć długą lub krótką pozycję netto w akcjach Emitenta 
lub w finansach Instrumenty, których wartość jest związana z wartością instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta w wysokości co najmniej 0,5% kapitału 
zakładowego Emitenta. 

Poza wspomnianymi powyżej, Emitenta nie łączą żadne inne stosunki umowne z DM PKO BP, które mogłyby wpłynąć na obiektywność n iniejszej Rekomendacji.  
 

Ujawnienia 

Rekomendacja dotyczy Emitenta/Emitentów : CD Projekt.  
 

Rekomendacja nie została ujawniona Emitentowi.  
 
 

Pozostałe ujawnienia 
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Żadna z osób zaangażowanych w przygotowanie raportu ani bliska im osoba nie pełni funkcji w organach Emitenta, nie zajmuje stanowiska kierowniczego w tym podmiocie oraz 
żadna z tych osób, jak również ich bliscy nie są stroną jakiejkolwiek umowy z Emitentem, która byłaby zawarta na warunkach odmiennych niż inne umowy, których stroną jest 
Emitent i konsumenci. Wśród osób, które brały udział w sporządzeniu rekomendacji, jak również tych, które nie uczestniczyły w przygotowaniu, ale miały lub mogły mieć do niej 
dostęp, nie ma osób, które posiadają akcje Emitenta lub instrumenty finansowe, których wartość jest w sposób istotny związana z wartością instrumentów finansowych 
emitowanych przez Emitenta. 

PKO Bank Polski, jego podmioty zależne, przedstawiciele lub pracownicy mogą okazjonalnie przeprowadzać transakcje, lub mogą być zainteresowani nabyciem instrumentów 
finansowych spółek bezpośrednio lub pośrednio związanych z analizowaną spółką.  
 

W DM PKO BP obowiązują regulacje wewnętrzne służące zarządzaniu konfliktami interesów, w których w szczególności określone zostały wewnętrzne rozwiązania organizacyjne 
oraz ograniczenia w zakresie przepływu informacji uniemożliwiające niekontrolowany przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi lub 
pracownikami DM PKO BP, w celu zapobiegania i unikania konfliktów interesów dotyczących rekomendacji, w szczególności wdrożona została tzn. polityka „chińskich murów”. 
Wewnętrzna struktura organizacyjna DM PKO BP zapewnia rozdzielenie wykonywania poszczególnych rodzajów działalności maklerskiej. 

Rekomendacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z najlepszą wiedzą Rekomendującego, pomiędzy DM PKO BP oraz analitykiem sporządzającym 
niniejszą rekomendację a Emitentem, nie występują jakiekolwiek inne powiązania.  
  

Data i godzina podana na pierwszej stronie raportu jest datą i godziną zakończenia sporządzenia rekomendacji. 

Data i godzina pierwszego rozpowszechnienia rekomendacji jest tożsama z datą i godziną przekazania rekomendacji w formie elektronicznej klientom. 

Ilekroć w treści rekomendacji podaje się cenę instrumentu finansowego  należy przyjąć, że jest to cena z [DATA] z godziny zamknięcia notowań. 

Wykaz wszystkich rekomendacji sporządzonych przez DM PKO BP w okresie ostatnich 12 miesięcy zamieszczony jest w treści przekazywanego klientom materiału zatytułowanego 
„Dziennik”.  

 
 


