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Misja

…liderem na rynku płatnej telewizji dostarczającym  
do polskich domów rozrywkę w postaci kontentu 
telewizyjnego w technologii satelitarnej przy 
jednoczesnym rozpoczęciu świadczenia usług 
telekomunikacyjnych.

Nasza misja - kim jesteśmy
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Szkoła przetrwania / Discovery Channel. © Discovery Channel.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Wizja

…liderem w dostarczaniu szeroko rozumianej rozrywki 
(w szczególności telewizyjnej) przy wykorzystaniu 
najlepszych, nowoczesnych technologii oraz poprzez 
świadczenie wysokiej jakości usług zintegrowanych 
z zachowaniem najwyższego poziomu satysfakcji klienta.

Nasza wizja - kim chcemy być
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Strategia

Naszym nadrzędnym celem jest umocnienie pozycji 
lidera na rynku płatnej telewizji, zdobycie znaczącej 
pozycji na rynku usług Internetu szerokopasmowego 
oraz pozyskanie zakładanej liczby abonentów usług 
telefonicznych.

Nasze cele strategiczne to: 
1. Zwiększenie nasycenia usługami płatnej telewizji satelitarnej przy zachowaniu udziału  

w przyłączeniach brutto. 

2. Budowanie wartości klienta. 

3. Budowanie lojalności klienta.

4. Wprowadzenie usług zintegrowanych.

5. Maksymalizowanie nasycenia naszej bazy abonentów usługami zintegrowanymi.

6. Wykorzystanie znajomości marki „Cyfrowy Polsat” oraz obecnej bazy abonentów  
do sprzedaży usług telekomunikacyjnych (telefon/Internet) i usług zintegrowanych.

7. Budowanie świadomości marki „Cyfrowy Polsat” jako operatora usług telekomunikacyjnych  
i usług zintegrowanych.

8. Sprzedaż treści multimedialnych bez względu na technologie ich przesyłu.
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Magda Sakowska / To był dzień / Polsat News. © Polsat News. 
Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Discovery Science. © Discovery Science. 
Wszystkie prawa zastrzeżone.

10 / Cyfrowy Polsat / Raport Roczny '09 Cyfrowy Polsat / Raport Roczny '09 / 11



Wydarzenia 2009
01

Kalendarium 2009

 Styczeń 2009 • Umacniamy pozycję lidera na rynku płatnej telewizji satelitarnej w Polsce i Europie, witając 
Nowy Rok 2009 z 3 milionami klientów! 2,73 miliona stanowią nasi abonenci, a 300 tysięcy 
ma dostęp do bezpłatnych kanałów niekodowanych.

• Wzbogacamy naszą ofertę hd o nowy kanał tematyczny – Discovery hD. 

 Luty 2009 • Uruchamiamy nowe promocje, w ramach których nasi nowi klienci nie wnoszą opłat abona-
mentowych za wybraną ofertę programową przez 1, 3 lub 6 miesięcy.

• Przedłużamy umowę na dystrybucję sześciu programów nadawanych przez Grupę TvN: 
TvN, TvN Siedem, TvN 24, TvN Turbo, TvN Meteo, TvN Style.

• Podczas lutowej rewizji na gpw zostajemy zakwalifikowani do indeksu wig 20!

 Marzec 2009 • Podpisujemy umowę z Eutelsat Communications na dzierżawę transpondera nr 112 na satelicie 
hot Bird 9, który ma umożliwić dalszy rozwój oferty dth.

• Podpisujemy umowę z TvP, która reguluje obecność podstawowych kanałów: TvP 1 i TvP 2 
na naszej platformie. Jednocześnie rozszerzamy naszą ofertę o programy TvP Sport i TvP INfO.

• Wprowadzamy Wielkanocne Promocje, dając naszym klientom nawet 12 miesięcy oferty 
programowej w prezencie.

• Nasze akcje wśród uczestników indeksu wig 20 pierwszy raz były notowane 23 marca 
2009 roku. Cena otwarcia wyniosła 14,18 zł, a obroty – ponad 7 milionów zł.

 Kwiecień 2009 • Wprowadzamy do oferty nowy cyfrowy dekoder familijny wyprodukowany w naszej fabryce. 
To już drugi model zaprojektowany i wykonany przez zespół naszych konstruktorów  
i programistów.

• Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu formuły 1 przygotowaliśmy gratkę dla fanów tego 
sportu. Udostępniamy mobilny serwis f 1 na wap.cyfrowypolsat.pl.

• Przywracamy Wiosenne Promocje, a w nich 1, 3 lub 6 miesięcy bez konieczności wnoszenia 
opłat abonamentowych dla nowych klientów i promocja dla użytkowników telefonii komór-
kowej – „Startery za złotówki”.
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 Maj 2009 • Publikujemy wyniki finansowe za i kwartał. Jesteśmy dostępni w 2,8 miliona polskich domów!
• Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu s.a. podejmuje uchwałę 

o wypłacie 200 milionów dywidendy, co stanowi 74% naszego zysku netto.
• Udostępniamy naszym widzom kanał dla dorosłych – Blue hustler – który zastąpił program 

Playboy Tv.

 Czerwiec 2009 • Startują Superpromocje dla naszych abonentów. Decydując się na dodatkowe pakiety pro-
gramowe, mogą oni otrzymać nawet do 4 miesięcy w prezencie.

• „Nasza rada – Namów sąsiada”: w ramach najnowszej promocji dotychczasowy abonent, 
 polecając nasze usługi swoim znajomym, może otrzymać w podziękowaniu aktywację 
dodat kowych pakietów nawet na 6 miesięcy, a osoba decydująca się na zakup usług  
– dekoder udostępniony za 1 zł i 6 miesięcy wybranego pakietu w prezencie.

 Lipiec 2009 • Wraz z kanałem Discovery World ogłaszamy konkurs fotograficzny na łamach tygodnika 
„Wprost” na najciekawsze zdjęcia z podróży po Polsce.

• Poszerzamy naszą ofertę sprzętową o kolejny dekoder do odbioru telewizji w wysokiej roz-
dzielczości EchoStar DSB – 7200 hd.

 Sierpień 2009 • Włączamy nowe promocje, dające naszym klientom możliwość korzystania przez 4 miesiące  
z pełnej oferty platformy bez wnoszenia opłat. 

 Wrzesień 2009 • Nasza oferta powiększa się o kolejny kanał w wysokiej rozdzielczości – Polsat hD.
• 2 kanały adresowane do dzieci i młodzieży – Disney Channel i Disney xD – udostępniamy 

wszystkim naszym widzom w bezpłatnym, miesięcznym, tzw. otwartym oknie.
• Nasz pakiet tematyczny – Pakiet Sport – rozszerzamy o nowy kanał Polsat futbol, transmi-

tujący m.in. rozgrywki Ligi Europejskiej uefa. Wzbogacamy jednocześnie ofertę pakietów 
premium: Relax Mix, Relax Mix + hBO i Super film.

• Uruchamiamy specjalną stronę internetową z konkursem „Mistrzowskie rozgrywki”, gdzie 
każdy zalogowany użytkownik może wziąć udział w pojedynku na pytania i wygrać bilety 
na wybrane mecze Mistrzostw Europy Piłki Siatkowej Kobiet 2009.

• Udostępniamy naszym widzom nowy kanał dla dorosłych –  xxx xtreme – który wraz z ka-
nałem Blue hustler tworzy kolejny pakiet tematyczny – Pakiet Rozrywka.
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 Październik 2009 • Włączamy nowy kanał filmowy – Polsat film – dając naszym widzom dostęp do wyselekcjo-
nowanych produkcji z całego świata, które regularnie zajmują czołowe miejsca w rankingach 
najlepszych filmów w historii kina.

• „6 miesięcy telewizji bez opłat” – ruszają kolejne oferty promocyjne dla naszych przyszłych 
abonentów.

• Nasza oferta sprzętowa została poszerzona o następny dekoder do odbioru telewizji w wysokiej 
rozdzielczości EchoStar DvR – 7400 hd, umożliwiający nagrywanie filmów i programów 
na dysk o pojemności 320 gb.

• Wprowadzamy nowe promocje („Taniej z Telewizją”) i usługi („Wymiana Minut”)  
w Rodzinnej Telefonii Komórkowej. 

 Listopad 2009 • Publikujemy wyniki finansowe za iii kwartał 2009 roku. Nasza baza abonentów wzrasta 
do  2,9 miliona, a całkowita liczba użytkowników naszych dekoderów do 3,5 miliona. 

• Uruchamiamy pakiet kanałów hd, obejmujący kanały: Polsat Sport hD, Eurosport hD, 
 Discovery hD i MTvNhD.

• Nasza oferta programowa została poszerzona o kanał Polsat Jim Jam skierowany do dzieci 
w wieku przedszkolnym.

• Do naszej oferty dołącza trzeci kanał sportowy w wysokiej rozdzielczości – Eurosport 2 hD 
– zapewniający naszym widzom szerszy dostęp do relacji w jakości hd z ważnych wydarzeń 
sportowych, jak np. Bundesliga, do której Eurosport 2 hD dysponuje prawami na wyłączność.

• Rozpoczyna się ogólnopolski test konsumencki nowej usługi – szerokopasmowego dostępu 
do Internetu – co jest kolejnym krokiem w kierunku budowy pakietu usług zintegrowanych 
(telewizja, Internet, telefon), którego uruchomienie planujemy na ii kwartał 2010 roku.

• Rusza nowa usługa: vod Domowa Wypożyczalnia filmowa Cyfrowego Polsatu, która z naszego 
dowolnego dekodera daje dostęp do kilkuset filmów rocznie na 15 kanałach satelitarnych.

• Poszerzamy pakiet Relax Mix i propozycję „Bajeczka” o nowy kanał dziecięcy – Nickelodeon.

 Grudzień 2009 • Z okazji świąt uruchamiamy nowe, atrakcyjne promocje dla wszystkich widzów zaintere-
sowanych odbiorem telewizji satelitarnej, a wraz z nimi wyjątkowe prezenty – nasi klienci 
otrzymują w prezencie drugi dekoder w opcji użyczenia za 0 zł wraz z opłaconym pakietem 
Mini Max na 29 lub 13 miesięcy.

• Odnotowujemy ponad 100 tysięcy wypożyczeń filmów w usłudze vod Domowa Wypożyczal-
nia filmowa.

• Rok 2009 zamykamy z ponad 3,2 miliona abonentów.
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Niebezpieczne związki / TCM. © TCM. 
Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Nagrody

 Luty 2009 • Otrzymujemy nagrodę „Byki i Niedźwiedzie” w kategorii „Debiut 2008 roku – spółki na gpw" 
przyznaną przez „Gazetę Giełdy Parkiet”.

• Plasujemy się na iii miejscu w rankingu 100 najlepszych giełdowych spółek roku ogłoszonym 
przez „Puls Biznesu”. Najwyższe noty zbieramy w kategoriach „Kompetencje Zarządu”  
i „Sukces w 2008 roku”, zajmując w obu przypadkach pierwszą pozycję.

• Od magazynu „Mobile Internet” otrzymujemy nagrodę „Wirtualny Telefon” w kategorii „Sukces 
Roku 2008” za stworzenie w pełni funkcjonalnego infrastrukturalnego operatora wirtualnej 
sieci komórkowej.
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Wydarzenia 2009
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ASP Men’s Word Championship Surfing Tour 2009 / Extreme Sports Channel. © Extreme Sports Channel. 
Wszystkie prawa zastrzeżone.
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 Marzec 2009 • W rankingu 100 najdynamiczniejszych i największych polskich firm magazynu „home & Market” 
uplasowaliśmy się na wysokiej, 24 pozycji. Zajęliśmy też v miejsce pod względem rentowności 
kapitałów własnych oraz vii miejsce w kategorii bezwzględnego przyrostu wyniku finansowego.

• Podczas uroczystej, 11 Gali „Świata Telekomunikacji”, towarzyszącej ix Sympozjum, zostajemy 
uhonorowani Złotą Anteną w kategorii „firma Roku”.

 Listopad 2009 • Otrzymujemy tytuł „Perły Wielkiej" w vii edycji rankingu zorganizowanego przez redakcję 
maga zynu ekonomicznego „Polish Market”, przy współpracy merytorycznej Instytutu Nauk 
 Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zostajemy uznani za najlepszą firmę polskiej gospo-
darki, zajmując I miejsce wśród wszystkich spółek odnotowujących przychody przekraczające 
1 miliard zł.
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List Przewodniczącego Rady Nadzorczej
02

Szanowni Państwo,

ubiegły rok był kolejnym bardzo udanym w historii Cyfrowego Polsatu, jeżeli chodzi o liczbę pozy skanych abonentów. Spółka niezmiennie 
od kliku lat pozostaje zdecydowanym liderem rynku telewizji satelitarnej w Polsce, kończąc 2009 rok ze świetnym wynikiem ponad 3,2 mln 
abonentów.

Podsumowując ubiegły rok, szczególną uwagę chciałbym zwrócić na konsekwentną realizację strategii spółki, polegającej na zapewnianiu 
klientom Cyfrowego Polsatu dostępu do coraz szerszego wachlarza usług. Cyfrowy Polsat z dostawcy płatnej telewizji satelitarnej staje się 
obecnie operatorem wielu usług, który obok oferty telewizyjnej, dostarcza także telekomunikacyjną. Szczególnie istotnym wydarzeniem jest 
wprowadzenie do oferty usługi dostępu do najszybszego obecnie na rynku bezprzewodowego, szerokopasmowego Internetu, korzystającej 
z najnowocześniejszej w Polsce sieci budowanej w technologii Evolved hspa – hspa + (High Speed Packet Access – Szybka Pakietowa Trans
misja Danych).

Jestem przekonany, że wprowadzenie usług zintegrowanych (Telewizja, Internet, Telefon) będzie przewagą konkurencyjną Cyfrowego 
 Polsatu – nie tylko na rynku dth, ale także w całym sektorze płatnej telewizji. Wierzę, że świadczenie usług zintegrowanych sprawi, że Cyfrowy 
Polsat stanie się operatorem nowej generacji, dzięki czemu ogólna satysfakcja klientów wzrośnie i w konsekwencji spółka odnotuje niższy 
współczynnik odpływu abonentów, wzrost bazy użytkowników i wzrost przychodów. 

Chciałbym podziękować akcjonariuszom oraz abonentom Cyfrowego Polsatu za okazane zaufanie. Dziękuję także Zarządowi oraz wszyst
kim pracownikom za zaangażowanie i skuteczną realizację strategii spółki. Jestem pewien, że dzięki wspólnym wysiłkom akcjonariuszy, 
Rady Nadzorczej, Zarządu i pracowników firmy w przyszłości będziemy w stanie w jeszcze lepszy sposób zapewnić satysfakcję klientom 
Cyfrowego Polsatu.

 Z wyrazami szacunku 

  
 

 Zygmunt SolorzŻak  
 Przewodniczący Rady Nadzorczej 
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List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością i satysfakcją oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat s.a. za 2009 rok, który upłynął 
nam pod znakiem konsekwentnego wzrostu i poszerzania portfolio usług.

Niesłabnące zainteresowanie usługami telewizyjnymi przełożyło się na wzrost liczby naszych abonentów o 475 tysięcy, co stanowi jeden 
z najlepszych wyników w historii naszej platformy. Dzięki osiągniętym wynikom operacyjnym umocniliśmy pozycję lidera płatnej telewizji 
satelitarnej, kończąc zeszły rok z 3,2 milionami abonentów.

Uruchomienie stacji Polsat Film, Polsat Futbol, Polsat Jim Jam, Nickelodeon, Comedy Central, Nat Geo Wild, Polsat HD, Eurosport 2 HD, 
Discovery HD Showcase i Nat Geo Wild HD zauważalnie zwiększyło liczbę oferowanych przez nas kanałów polskojęzycznych. Dodatkowo, 
na 15 kanałach satelitarnych uruchomiliśmy usługę z kategorii vod, udostępniając na nich 320 filmów rocznie.

Z bardzo dobrym przyjęciem przez polskich widzów spotkały się dekodery produkowane przez Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. Z naszej 
taśmy produkcyjnej zeszło już ponad milion nowoczesnych odbiorników cyfrowych, a w 2010 roku uruchomiliśmy także produkcję dekode
rów hd, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem abonentów.

W 2009 roku podjęliśmy kolejne działania, których celem był regularny rozwój kompetencji operatora usług zintegrowanych. W grudniu 
rozpoczęliśmy ogólnopolski test konsumencki usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, a już 1 lutego 2010 roku zaoferowaliśmy ją 
 komercyjnie dla 40% naszych abonentów. W drugim kwartale 2010 roku planujemy wprowadzić docelowy produkt, zintegrowany pakiet 
usług dla domu – telewizji, Internetu i telefonii komórkowej – w ramach jednej umowy, jednego abonamentu i jednej faktury.

W obszarze finansowym, mimo trwającego spowolnienia gospodarczego oraz osłabienia złotego wobec euro i dolara, mamy powody 
do zadowolenia. Skonsolidowane przychody naszej firmy wzrosły o 14% do 1,279 miliona zł. Wynik ebitda, czyli zysk operacyjny powiększony 
o amortyzację, wyniósł 318 milionów zł, a zysk netto spadł o 15% do 230 milionow, co jest wynikiem przede wszystkim niekorzystnych 
 uwarunkowań kursowych.

Wierzę, że dzięki jasnej wizji przyszłych działań i precyzyjnie realizowanej strategii rozwoju zbudujemy pełnowartościowego operatora usług 
zintegrowanych, dbając jednocześnie o umacnianie pozycji lidera na rynku płatnej telewizji. W mojej ocenie taki profil działalności przyczyni 
się do wzrostu liczby użytkowników naszych usług, średniego przychodu z jednego abonenta oraz lojalności naszych klientów, co w połącze
niu z dyscypliną w zarządzaniu finansami wpłynie pozytywnie na budowanie wartości firmy dla naszych akcjonariuszy.

  Z wyrazami szacunku  
  

 Dominik Libicki,  
 Prezes Zarządu Cyfrowy Polsat s.a.
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Chirurdzy / FOX Life. © ABC INC. 
Wszystkie prawa zastrzeżone.
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04
Charakterystyka działalności

Nasza działalność Jesteśmy operatorem największej płatnej cyfrowej platformy satelitarnej w Polsce i czwartym 
co do wielkości operatorem w Europie. Naszą podstawową działalnością jest udostępnianie 
programów telewizyjnych i radiowych drogą satelitarną w ramach płatnych pakietów 
programowych (dth). Na koniec 2009 roku liczba naszych abonentów wyniosła 3,2 miliona 
(2008: 2,7 miliona abonentów).

Abonentom usług dth umożliwiamy odbiór ponad 80 polskojęzycznych kanałów telewizyj-
nych w jakości sd i hd, wśród których znajdują się kanały sportowe, muzyczne, rozrywkowe, 
informacyjne, dla dzieci, edukacyjne oraz filmowe.

Jesteśmy jedyną płatną cyfrową platformą satelitarną oferującą swoim klientom wszystkie 
główne stacje naziemne dostępne w Polsce, w tym Polsat, TvP 1, TvP 2 i TvN.

Wśród udostępnianych kanałów w technologii wysokiej rozdzielczości (high definition, hd) 
znajdują się: Polsat hD, Polsat Sport hD, Eurosport hD, Eurosport 2 hD, hBO hD, MTvNhD, 
Discovery hD Showcase, fOx Life hD, National Geographic Wild hD i filmbox hD. 

Ponadto, nasi klienci mają dostęp do ponad 500 niekodowanych (fta) kanałów telewizyjnych 
i radiowych dostępnych drogą satelitarną na terenie Polski.

Wszyscy użytkownicy naszych dekoderów od listopada 2009 roku mają do dyspozycji usługę 
vod Domowa Wypożyczalnia filmowa.

Jesteśmy pierwszym operatorem cyfrowej telewizji satelitarnej, który zaoferował dekoder 
z twardym dyskiem (dvr), umożliwiający nagrywanie i pauzowanie programów telewizyjnych. 
W listopadzie 2007 roku uruchomiliśmy własną fabrykę dekoderów, a w marcu 2008 roku 
wprowadziliśmy na rynek nowoczesny cyfrowy dekoder Mini, o niespotykanie małych wy-
miarach. Ponad 60% dekoderów – sprzedanych lub udostępnionych klientom w 2009 roku 

– stanowiły nasze autorskie produkty. Kolejny odbiornik, który opuścił już linię produkcyjną, 
to własny dekoder hd.
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Dzika Rosja / Nat Geo Wild. Copyright © National Geographic Channel. 
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Od 8 września 2008 roku, wykorzystując silną markę oraz istniejącą bazę abonentów, roz-
poczęliśmy świadczenie usług telekomunikacyjnych jako operator wirtualnej sieci telefonii 
komórkowej. Na koniec ubiegłego roku z naszych usług telekomunikacyjnych korzystało 
ponad 29 tysięcy klientów.

1 lutego 2010 roku poszerzyliśmy nasze portfolio usług, rozpoczynając świadczenie usług 
dostępu do szerokopasmowego Internetu. Naszym głównym celem strategicznym jest 
budowa oferty usług zintegrowanych (telewizja, Internet, telefon komórkowy).

Sprzedaż naszych usług odbywa się za pośrednictwem sieci sprzedaży obejmującej 
swym zasięgiem całą Polskę. Składa się ona z naszego własnego magazynu centralnego, 
29 dystry butorów regionalnych oraz sieci ponad 1100 autoryzowanych punktów sprzedaży. 
W 2010 roku kupiliśmy 94%* udziałów w M.Punkt holdings Ltd., spółce posiadającej sieć 
dystrybucji mPunkt, która specjalizuje się w sprzedaży usług i towarów telefonii komórkowej. 
mPunkt posiada ponad 200 punktów sprzedaży w przeszło 150 miastach oraz centrum szko-
leniowe. Mamy nadzieję, że rozbudowa sieci sprzedaży pozwoli nam efektywnie sprzedawać 
nasze usługi płatnej telewizji satelitarnej, jak również usługi zintegrowane, które wejdą do 
naszej oferty.

* stan na 31 maja 2010 roku

Top Gear /BBC Knowledge. © BBC Knowledge. 
Reprodukowane za zgodą BBC Worldwide. 
Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Camihno das indias / Zone Romantica. © Zone Romantica. 
Wszystkie prawa zastrzeżone.
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05
Charakterystyka rynku

Usługi płatnej telewizji satelitarnej

Otoczenie rynkowe Działamy na rynku płatnej telewizji w Polsce.

W 2009 roku Polska liczyła ok. 38,2 miliona mieszkańców żyjących w ok. 14 milionach go-
spodarstwach domowych. Blisko w 99% gospodarstw domowych w naszym kraju znajduje się 
odbiornik telewizyjny, a 36% posiada przynajmniej dwa odbiorniki telewizyjne.

Według naszych szacunków w 2009 roku współczynnik nasycenia płatnej telewizji w Polsce 
wyniósł około 62 – 63% (przy przyjętym założeniu 14 milionów gospodarstw domowych, 
z których około 13% korzysta z więcej niż jednego operatora płatnej telewizji).

W latach 2005 – 2009 liczba abonentów płatnej telewizji satelitarnej w Polsce dynamicznie 
rosła, podczas gdy rynek telewizji kablowych tracił rozpęd. W tym czasie składana roczna 
 stopa wzrostu (cagr) abonentów płatnej telewizji satelitarnej wyniosła 41% w stosunku 
do 2% cagr telewizji kablowej. Tak niskie wyniki operatorów kablowych są efektem nasycenia 
rynku usług telewizji kablowej w rejonach miejskich oraz wysokich kosztów budowy infra-
struktury kablowej na innych obszarach. W związku z tym naturalny rynek docelowy płatnej 
cyfrowej telewizji satelitarnej stanowią obszary, gdzie szanse rozwoju infrastruktury telewizji 
kablowych są ograniczone, a ich mieszkańcy mają do dyspozycji jedynie nieliczne polskie 
kanały rozprowadzane drogą naziemną.

Szacujemy, że na koniec 2009 roku nasz udział w rynku płatnej telewizji satelitarnej, mierzony 
liczbą abonentów, kształtował się na poziomie około 57%, udział w przyłączeniach brutto na 
rynku płatnej telewizji satelitarnej wyniósł zaś w 2009 roku ponad 54%.
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LICZBA użyTKOWNIKóW PLATFORM CyFROWyCh (TyS.) NA DZIEń 31 GRuDNIA 2009 ROKu I uDZIAły W RyNKu

Źródło: publikacje prasowe, raport roczny Grupy Kapitałowej TvN s.a., strona internetowa Telekomunikacji Polskiej s.a.

LICZBA PRZyłąCZEń (TyS.) W POSZCZEGóLNyCh PLATFORMACh W 2009 ROKu

Źródło: obliczenia na podstawie danych opublikowany przez poszczególnych operatorów
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* Klienci pozyskani w ramach promocji 
   „2 dekoder gratis” są liczeni pojedynczo
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Bezpośrednia konkurencja
 
Naszą bezpośrednią konkurencję stanowią przede wszystkim pozostali operatorzy cyfrowej 
telewizji satelitarnej. W mniejszym stopniu konkurujemy także z operatorami telewizji kablo-
wych. Przypuszczamy, że w przyszłości będziemy rywalizować również z naziemną telewizją 
cyfrową i telewizją rozprowadzaną przez protokół internetowy (iptv).

uDZIAł POSZCZEGóLNyCh uSłuG NA RyNKu PłATNEj TELEWIZjI W LATACh 2005 – 2009 NA PODSTAWIE LICZBy ABONENTóW

Źródło: szacunki własne na podstawie pike, gus; dane dotyczące operatorów kablowych zostały skorygowane na podstawie danych publikowa-
nych przez operatorów
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Płatna cyfrowa telewizja satelitarna
 
Obecnie w Polsce działa czterech operatorów płatnej cyfrowej telewizji satelitarnej:  
Cyfrowy Polsat s.a. (cpsa), Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. (CyfRA+), platforma „n” Grupy ITI oraz 
 Neostrada TP z telewizją (Telekomunikacja Polska s.a. – TP sa).

Na dzień 31 grudnia 2009 roku liczba naszych abonentów wynosiła ponad 3,2 miliona (2008: 
2,7 miliona), abonentów CyfRy+ odnotowano ponad 1,5 miliona (2008: 1,3 miliona), zaś platfor-
my „n” – 697 tysięcy (2008: 500 tysięcy), a TP sa – 133 tysiące (2008: 44 tysiące). 

uDZIAł POSZCZEGóLNyCh OPERATORóW W RyNKu PłATNEj TELEWIZjI SATELITARNEj W LATACh 2005 – 2009 NA PODSTAWIE LICZBy 
ABONENTóW

Źródło: obliczenia na podstawie danych opublikowany przez poszczególnych operatorów
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cyfra+ (Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. )
 
CyfRA+ powstała 6 listopada 1998 roku. Jej operatorem jest spółka Canal+ Cyfrowy. Od momen-
tu połączenia się z Wizją Tv w 2001 roku do listopada 2006 roku, CyfRA+ była największym 
pod względem liczby abonentów dostawcą cyfrowej telewizji satelitarnej.

Telewizja nowej generacji " n" ( it i Neovis ion Sp. z o.o.)
 
Platforma „n”, należąca do Grupy ITI, rozpoczęła swoją działalność w październiku 2006 roku, 
notując do tej pory umiarkowany wzrost abonentów, pozyskując w okresie 2006 – 2009 
697 tysięcy subskrybentów.

Neostrada TP z telewizją (Telekomunikacja Polska s.a. - tp sa)
 
Platforma satelitarna Grupy TP jest dodatkiem do usługi internetowej. Zamawiając telewizję, 
klient otrzymuje dekoder do odbioru kanałów oraz modem livebox tp, zapewniający stały, 
bezprzewodowy dostęp do Internetu (Neostrada TP).
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Telewizja kablowa W Polsce jest ok. 630 operatorów telewizji kablowej, którzy obsługują ponad 1 100 sieci kablo-
wych. Obecnie największymi operatorami na polskim rynku telewizji kablowej są UPC Telewizja 
Kablowa Sp. z o.o., Telewizja Kablowa vectra s.a., Multimedia Polska s.a. oraz Aster Sp. z o.o., 
którzy łącznie odpowiadają za ponad 60% rynku telewizji kablowej w Polsce.

Choć telewizje kablowe stanowią naszą naturalną konkurencję, w niektórych obszarach 
posiadamy niekwestionowaną przewagę. Sygnał z satelity dociera wszędzie. Transmisja 
kablowa wymaga infrastruktury telekomunikacyjnej, co w praktyce ogranicza możliwości 
jej ekspansji do miast i rejonów gęsto zaludnionych. My z kolei możemy zdobywać klientów 
tam, gdzie infrastruktura telewizji kablowych nie istnieje lub jest słabo rozwinięta. Z dostawcami 
usług telewizji kablowej skutecznie konkurujemy także pod względem bogactwa oferty 
programowej. Parametry technologii analogowej ograniczają liczbę kanałów oferowanych 
przez telewizje kablowe do około 60. My oferujemy ich kilkaset, w tym ponad 80 kanałów 
w języku polskim i 10 w technologii wysokiej rozdzielczości. Kolejnym naszym atutem jest 
cyfrowa jakość obrazu i dźwięku, gwarantująca nieporównywalnie lepsze warunki odbioru 
niż transmisja analogowa.

Operatorzy telewizji kablowych mają natomiast przewagę nad operatorami płatnej cyfrowej 
telewizji satelitarnej pod względem oferty usług zintegrowanych i usług telekomunikacyjnych, 
ponieważ mogą wykorzystywać w tym celu posiadaną infrastrukturę. Część operatorów 
płatnej cyfrowej telewizji satelitarnej w innych krajach europejskich rozpoczęła świadczenie 
usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz usługi telefonii stacjonarnej poprzez 
zawarcie umów z innymi spółkami lub poprzez przejęcie spółek, które świadczą takie usługi. 
My również planujemy zaoferować usługi zintegrowane, składające się z usługi płatnej tele-
wizji satelitarnej, dostępu do Internetu i  telefonii komórkowej, co pozwoli nam w przyszłości 
skuteczniej konkurować z operatorami telewizji kablowych.

Animal Planet hD. Copyright © National Geographic Channel.

32 / Cyfrowy Polsat / Raport Roczny '09 Cyfrowy Polsat / Raport Roczny '09 / 33



Cyfrowa telewizja poprzez protokół internetowy ( iptv)
 
Zagrożenie konkurencyjne ze strony operatorów iptv wynika z rozwoju transmisji sygnału 
cyfrowej telewizji poprzez protokół internetowy. Jednak jej rozwój w Polsce przebiega w tej 
chwili relatywnie powoli.

W 2006 roku TP sa rozpoczęła w Warszawie oferowanie iptv swoim klientom posiadającym dsl.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku z usług iptv TP sa korzystało 110 tysięcy abonentów. Dodatkowo, 
20 tysięcy klientów korzystało z usług iptv oferowanych przez Telefonię Dialog.

Naziemna telewizja cyfrowa (DTT) 
 
Głównym zagrożeniem, jakie może nieść ze sobą technologia naziemnej telewizji cyfrowej, 
jest zniesienie ograniczeń odnośnie do przyznawania częstotliwości na nadawanie i w kon-
sekwencji wzrost liczby kanałów naziemnych. Obecnie w Polsce nadawanych jest 7 analogo-
wych kanałów naziemnych, z których tylko 3 dostępne są dla więcej niż 90% gospodarstw 
domowych.

Przejście na cyfrową transmisję sygnału zostało przełożone z powodu braku oficjalnych 
regulacji. Nie ma także formalnego planu państwowego mówiącego o sposobie podziału 
dostępnych zakresów częstotliwości cyfrowych. Spodziewamy się, że częstotliwości będą 
przydzielane zarówno naziemnej telewizji cyfrowej, jak również telewizji w wysokiej rozdziel-
czości, radio oraz dvb-h (standard umożliwiający nadawanie programów telewizyjnych do 
telefonów komórkowych).

W naszej ocenie, w okresie bezpośrednio po uruchomieniu naziemnej telewizji cyfrowej, 
 liczba oferowanych kanałów będzie ograniczona do obecnych analogowych kanałów naziem-
nych, a dopiero w późniejszym okresie zostanie poszerzona o kolejne kanały telewizyjne.
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Oferta zintegrowana 

(Telewizja, Internet, Telefon)  

to przede wszystkim wymierne 

korzyści dla naszych  

obecnych i przyszłych 

klientów.
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06
Sukcesy i porażki 

„Sukces jest stopniowym osiąganiem wcześniej określonego i zaplanowanego, 
wartościowego celu, a porażka daje możliwość rozpoczęcia na nowo w sposób 
bardziej przemyślany” – rozmowa z Dominikiem Libickim, Prezesem Zarządu.

Czy kryzys gospodarczy dotknął branżę płatnej telewizji i Cyfrowy Polsat ?
 
Trudno mówić o tym, żebyśmy w ogóle w naszym kraju mieli do czynienia z kryzysem 
gospodarczym. Polska gospodarka na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej wy-
padła dużo korzystniej i jako jedyni w Unii Europejskiej zdołaliśmy uniknąć recesji w pełnym 
znaczeniu tego słowa. Musieliśmy raczej zmierzyć się ze spowolnieniem gospodarczym, 
a Cyfrowy Polsat przeszedł przez te trudności bez większych problemów. Rynek płatnej 
telewizji w Polsce zyskiwał, jako że klienci rezygnowali z innych rozrywek na rzecz płatnej 
telewizji. Nie powiem jednak, że sytuacja na rynkach światowych nie miała wpływu na nasz 
biznes. Najbardziej dotknęły nas różnice w kursach walut. 50% kosztów Cyfrowego Polsatu 
jest denominowanych w euro i w dolarze, i właśnie dlatego słabość polskiej waluty miała 
ewidentnie wpływ na nasze wyniki. Natomiast, jeżeli spojrzeć na nie po wyjęciu tego czyn-
nika, to okaże się, że Cyfrowy Polsat przez ostatnie 12 miesięcy radził sobie doskonale. W mi-
nionym roku baza naszych abonentów wzrosła o 475 tysięcy i osiągnęliśmy blisko 1,3 miliarda 
przychodów i 230 milionów zysku.
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Ilu zatem użytkowników wnoszących opłaty abonamentowe miał na koniec 
2009 roku Cyfrowy Polsat ?

 
Przekroczyliśmy już trzy miliony, ugruntowując tym samym pozycję lidera – największej 
platformy satelitarnej w Polsce. Na koniec roku liczba abonentów naszych płatnych pakietów 
programowych wyniosła 3,2 miliona, co oznacza wzrost o 475 tysięcy w porównaniu z grud-
niem 2008 roku. Daje nam to 59% udziału w rynku abonentów segmentu dth i 57% w rynku 
użytkowników dth.  

Ugruntowanie pozycji lidera to zapewne tylko jeden z ubiegłorocznych 
tryumfów spółki . Jakie jeszcze sukcesy odniosła firma w 2009 roku ?

 
Ubiegły rok minął w naszej spółce pod znakiem konsekwentnego rozwoju i rozbudowy 
 portfolio usług. Zgadza się, kluczowy nasz sukces to poszerzenie bazy abonentów Cyfrowego 
Polsatu. Niesłabnące zainteresowanie telewizją, ciekawa oferta w przystępnej cenie, nowe 
usługi – to wszystko przełożyło się na powiększenie bazy aż o 17%. Z bardzo dobrym przyjęciem 
przez widzów spotkały się dekodery produkowane przez naszą spółkę zależną – Cyfrowy 
 Polsat Technology Sp. z. o.o. Do kwietnia 2010 roku linię produkcyjną opuścił 1 milion 
egzemplarzy! To oczywiście kolejny powód do dumy, który motywuje nas do uruchomienia 
produkcji bardziej nowoczesnych i coraz chętniej poszukiwanych na rynku odbiorników 

– dekoderów hd.  Jak w każdym roku naszej działalności, tak i w tym prowadziliśmy dialog 
z nadawcami programów telewizyjnych. Z myślą o naszych klientach i w efekcie tych 
rozmów nasza oferta programowa w 2009 roku poszerzyła się o 10 nowych kanałów. 
 Uruchomienie stacji, tj.: Polsat film, Polsat futbol, Polsat Jim Jam, Polsat hD, Nickelodeon, 
Discovery hD Showcase i Eurosport 2 hD, również uznaję za nasz wielki sukces. Jeszcze 
większym powodem do zadowolenia i wzrostu atrakcyjności Cyfrowego Polsatu jest fakt, 
że zgodnie z założeniami w 2009 roku nasze portfolio poszerzyło się o nową usługę – vod 
Domową Wypożyczalnię filmową.
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Cudowne lata / Vh1 Polska. © Comedy Central Family Polska.

Zostawmy z boku sukcesy i porozmawiajmy o porażkach. Czy w minionym 
roku przydarzyły się jakieś spółce ? Jakie wnioski zostały wyciągnięte  
w związku z tym ?

Owszem, w minionym roku także naszej spółce przydarzyło się niepowodzenie. Zaskoczył 
nas bowiem dosyć wysoki wskaźnik churn, czyli odpływu abonentów. W  2008 roku wy-
nosił on 7,5%. W 2009 wzrósł on do 10,7%, co nadal jest najlepszym wynikiem nie tylko na 
polskim rynku, ale i w całej branży. Zareagowaliśmy z opóźnieniem na ten wzrost odpływu 
abonentów. I choć nasze przewidywania podpowiadały nam inny przebieg zdarzeń, to 
w rezultacie musieliśmy zmierzyć się z nową sytuacją. W efekcie wyższy wynik churnu (choć 
na tle konkurencji jest on bardzo dobry, bo według naszych szacunków wskaźnik odpływu 
abonentów na koniec 2009 roku w CyfRZE+ wyniósł 15%, a platforma „n” odnotowała go 
w wysokości 17,7%) zmotywował nas do ekspresowego działania – od analizy sytuacji aż po 
przygotowanie rozwiązań „naprawczych”. W celu zminimalizowania wskaźnika churn, jeszcze 
w 2009 roku wprowadziliśmy programy utrzymaniowe, których skuteczność jest na bieżąco 
monitorowana i które są dostosowywane do bieżącej sytuacji na rynku dth. Wprowadziliśmy 
dodatkowo do naszego regulaminu zapis zachęcający abonentów do automatycznego 
przedłużania umowy na czas określony 12 miesięcy. Wnioski zdecydowanie wyciągnęliśmy 
i wierzę, że wprowadzenie wspomnianych programów utrzymaniowych, zmiany w regulami-
nie oraz wprowadzenie oferty zintegrowanej pozwolą nam na zminimalizowanie wskaźnika 
churn w przyszłości. Oferta zintegrowana (Telewizja, Internet, Telefon)  to przede wszystkim 
wymierne korzyści dla naszych obecnych i przyszłych klientów.
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joanna horodyńska i Karolina Malinowska
Gwiazdy na dywaniku / Polsat Cafe. © Polsat Cafe. 
Wszystkie prawa zastrzeżone.

No właśnie, Cyfrowy Polsat zaczynał jako operator płatnej telewizj i sate-
litarnej. Dziś daje dostęp również do telefonii komórkowej i Internetu. 
Czy to oznacza, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się oferty 
zintegrowanej ?

Zgadza się, taki jest nasz cel strategiczny, który konsekwentnie realizujemy. Rozpoczęliśmy 
świadczenie usług telefonii komórkowej (we wrześniu 2008 roku) i dostępu do szerokopa-
smowego Internetu (w lutym 2010 roku). Planujemy wprowadzenie oferty zintegrowanej 
( Telewizja, Internet, Telefon) w ramach jednej umowy, jednej opłaty i jednego rachunku, 
i – co więcej – widzimy duże możliwości dla tego typu usług. Będziemy przecież pierwszym 
spośród operatorów dth w Polsce, który wprowadzi ofertę zintegrowaną. 

A jaki jest pełny „plan działania” do końca przyszłego roku ?
 
Spółka nie zdecydowała się jeszcze na prognozowanie, więc nie mogę deklarować dokładnie, 
jakie są nasze plany – zwłaszcza, jeśli chodzi o liczbę nowych abonentów. Natomiast mogę 
powiedzieć, że obecnie, według naszych szacunków, rzeczywiste nasycenie płatną telewizją 
w Polsce wynosi około 62 – 63%. Oczekuję, że do końca 2013 roku (mniej więcej) ten rynek 
dopiero się wypełni, a nasycenie wyniesie wtedy 75 – 80%. Zatem możemy wnioskować, 
że jeszcze około 2 miliony gospodarstw domowych zdecyduje się na płatną telewizję. Widać, 
że w tej chwili jedynym beneficjentem tych przyrostów są platformy satelitarne, a ja wierzę, 
że znaczna większość przyłączeń przypadnie Cyfrowemu Polsatowi.
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Czy jest jakiś tajemny sposób na to, by pozyskać większą część z tego 
jeszcze niezagospodarowanego rynku? Jakieś szczególne promocje ?

 
Trzeba konsekwentnie, latami budować wszystkie wartości – zarówno wizerunek firmy, 
produkt, marketing, jak i profesjonalnie przygotowaną sieć sprzedaży. To jak w krwiobiegu, 
gdzie jest wiele naczyń połączonych ze sobą, które mają zasadniczy wpływ na funkcjono-
wanie całego organizmu. W przełożeniu na biznes wszystkie wspomniane elementy mają 
istotny wpływ na to, gdzie jest spółka, jakie ma wyniki i ile ma abonentów. My konsekwent-
nie, od ponad 10 lat (tak, tak, na przełomie 2009 i 2010 roku obchodziliśmy nasze 10-lecie…), 
robimy swoje. Naszym mottem jest: Najlepsza oferta programowa w atrakcyjnej cenie.

Reasumując - jakie są przewagi konkurencyjne Cyfrowego Polsatu ?
 
Przede wszystkim mamy dobrze rozpoznawalną markę i cieszymy się dobrą opinią wśród 
klientów. Według badania przeprowadzonego przez GfK Polonia w grudniu 2009 roku mie-
liśmy najwyższą rozpoznawalność marki wśród 3 operatorów cyfrowej telewizji  satelitarnej 
w Polsce. Od lat oferujemy wysokiej jakości bogatą ofertę programową atrakcyjną dla całej 
rodziny, niezależnie od wieku. Dziś proponujemy dostęp do ponad 80 kanałów polskoję-
zycznych, w tym 11 sportowych (z których 3 są w jakości hd), 16 filmowych, 7 dziecięcych, 
6 informacyjnych, 7 edukacyjnych, 5 muzycznych i 13 rozrywkowych. Jako jedyna  cyfrowa 
platforma satelitarna mamy w swojej ofercie wszystkie 3 najchętniej oglądane  kanały 
sportowe (Eurosport, Polsat Sport i Polsat Sport Extra, a tych ostatnich nie ma w ofercie 
żadnej innej platformy). Uważam, że nasza pozycja największego operatora płatnej telewizji 
w Polsce i dobre relacje z licencjodawcami pozwalają nam osiągnąć przewagę konkuren-
cyjną w pozyskiwaniu programów wysokiej jakości na korzystnych warunkach rynkowych. 
Ponadto, nie jesteśmy uzależnieni od żadnych licencji na transmisję wydarzeń sportowych 
mogących mieć wpływ na wzrost lub utrzymanie dotychczasowej bazy abonentów. 
Poprzez oferowanie wysokiej jakości pakietów programowych w konkurencyjnych cenach 
również podnosimy atrakcyjność naszych usług. Nasz atut to także efektywna sieć sprzedaży 
zorganizowana na terenie całej Polski. 29 dystrybutorów, współpracujących z siecią ponad 
1000 autoryzowanych punktów sprzedaży, zapewnia nam pełne pokrycie całego terytorium 
kraju. No i oczywiście fakt, że wprowadzamy usługi zintegrowane, pozwala nam wieść prym 
na rynku.
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Miasto kocic / FOX Life. © ABC INC. 
Wszystkie prawa zastrzeżone.

40 / Cyfrowy Polsat / Raport Roczny '09 Cyfrowy Polsat / Raport Roczny '09 / 41



07
Oferta

TELEWIZJA SATELITARNA

Sprzedaż usług płatnej cyfrowej telewizji satelitarnej dla klientów indywidualnych realizuje-
my wyłącznie na rynku krajowym. Nasza platforma umożliwia dostęp do ponad 80 polskoję-
zycznych kanałów sportowych, muzycznych, rozrywkowych, informacyjnych, edukacyjnych 
i filmowych.

Jako jedyny operator płatnej cyfrowej telewizji satelitarnej oferujemy naszym klientom 
wszystkie główne kanały naziemne dostępne w Polsce: Polsat, TvP 1, TvP 2, TvN, Tv 4 oraz 
wszystkie 3 najchętniej oglądane kanały sportowe: Eurosport, Polsat Sport i Polsat Sport Extra.

Nasza oferta programowa obejmuje 11 kanałów sportowych, w tym 3 w jakości hd  
( Eurosport hD, Eurosport 2 hD, Polsat Sport hD), 16 kanałów filmowych (m.in. hBO, Cinemax, 
AxN i filmbox), 7 kanałów dla dzieci (m.in. Disney Channel, Nickelodeon i Cartoon Network), 
6 kanałów informacyjnych ( m.in.  TvN 24, Polsat News i TvP Info), 7 kanałów edukacyjnych 
(m.in. Discovery Channel, BBC Knowledge i Animal Planet) oraz 5 kanałów muzycznych 
(m.in. MTv Polska, vIvA i vh 1 Polska) oraz 13 kanałów rozrywkowych.

Dodatkowo, umożliwiamy naszym klientom dostęp do około 500 niekodowanych kanałów 
telewizyjnych i radiowych dostępnych drogą satelitarną na terenie Polski, w tym: BBC World, 
CNBC, Bloomberg, Super RTL, ZDf, Rai News 24, Rai Due, fashion Tv, france 24. 

W naszej ofercie znajduje się również 9 wiodących polskich kanałów radiowych, w tym 
RMf fM, Radio Zet i trzy programy Polskiego Radia.
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KANAły DODANE DO OFERTy PROGRAMOWEj W MINIONyM ROKu

Styczeń

Marzec

Maj

Wrzesień

Październik

Listopad

NOWE KANAły TELEWIZyjNE W 2010 ROKu

Styczeń

Marzec

Maj
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W ramach naszej usługi oferujemy 3 pakiety startowe: Pakiet Mini, Pakiet Mini Max oraz Pakiet 
familijny.

Pakiet Fami l i jny Pakiet familijny cieszy się największą popularnością wśród nowych klientów – jest najczę-
ściej wybieranym pakietem startowym.

Umożliwia dostęp do 51 kanałów polskojęzycznych oraz wszystkich niekodowanych kanałów 
telewizyjnych i radiowych. To rozwiązanie idealne dla wszystkich członków rodziny, z uwagi 
na bogactwo kanałów sportowych, edukacyjnych, informacyjnych, filmowych, muzycznych, 
rozrywkowych i dla dzieci. Abonenci Pakietu familijnego mają dodatkowo możliwość naby-
cia wszystkich dodatkowych pakietów tematycznych.

KANAły TELEWIZyjNE DOSTęPNE W PAKIECIE FAMILIjNyM
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Pakiet Mini Zapewnia on dostęp do 21 polskich kanałów telewizyjnych i radiowych dostępnych drogą 
satelitarną na terenie Polski. 

Klienci posiadający ten pakiet programowy mogą w dowolnym momencie trwania umowy 
zakupić Pakiet Mini Max lub Pakiet familijny, który umożliwi im dostęp do pełnej oferty 
programowej.

KANAły TELEWIZyjNE DOSTęPNE W PAKIECIE MINI

Pakiet Mini Max Decydując się na ten pakiet, klient uzyskuje dostęp do 25 kanałów polskojęzycznych oraz 
do kilkuset stacji niekodowanych. Klienci mający ten pakiet programowy mogą w dowolnym 
momencie trwania umowy zakupić Pakiet familijny, który umożliwi im dostęp do pełnej 
oferty programowej.

KANAły TELEWIZyjNE DOSTęPNE W PAKIECIE MINI MAX
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Pakiety tematyczne Abonenci Pakietu familijnego mogą kupować pakiety tematyczne zgodnie ze swoimi prefe-
rencjami programowymi. Oferujemy 8 różnych pakietów tematycznych.

KANAły TELEWIZyjNE DOSTęPNE W POSZCZEGóLNyCh PAKIETACh TEMATyCZNyCh

PAKIET FILM

PAKIET SPORT

PAKIET BAjECZKA

PAKIET MuZyKA

PAKIET hBO

PAKIET CINEMAX

PAKIET ROZRyWKA

PAKIET hD

Kanały HD

C   0%
M  0%
Y   0%
K   75%
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Pakiet Relax Mix Umożliwia dostęp do 16 dodatkowych kanałów telewizyjnych, zgrupowanych w 4 pakietach 
tematycznych, w tym 5 kanałów sportowych (Pakiet Sport), 7 kanałów filmowych (Pakiet film), 
2 kanałów dla dzieci (Pakiet Bajeczka) i 2 kanałów muzycznych (Pakiet Muzyka).

KANAły TELEWIZyjNE DOSTęPNE W PAKIECIE RELAX MIX

Pakiet Relax Mix + hbo
Pakiet Relax Mix + hBO zawiera wszystkie kanały dostępne w Pakiecie Relax Mix oraz 3 filmo-
we kanały premium: hBO, hBO 2 oraz hBO Comedy.

KANAły TELEWIZyjNE DOSTęPNE W PAKIECIE RELAX MIX + hBO

Pakiet Super Film Zawiera wszystkie kanały dostępne w Pakiecie Relax Mix + hBO oraz kanały Cinemax i Cinemax 2.

KANAły TELEWIZyjNE DOSTęPNE W PAKIECIE SuPER FILM

C   0%
M  0%
Y   0%
K   75%

C   0%
M  0%
Y   0%
K   75%

C   0%
M  0%
Y   0%
K   75%
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Pakiet HD Pakiet hd został wprowadzony do naszej oferty 16 listopada 2009 roku.

Zawiera on 7 kanałów w wysokiej rozdzielczości i jest dostępny wyłącznie dla abonentów  
Pakietu familijnego.

KANAły TELEWIZyjNE DOSTęPNE W PAKIECIE hD

Kanały oferowane a' la carte
Poza Pakietem hd, abonenci mają dostęp do wszystkich kanałów w technologii hd à la carte. 
Do portfela kanałów oferowanych w ten sposób należą kanały dostępne w Pakiecie hd oraz 
dodatkowo Discovery hD Showcase i hBO hD. Wszyscy nasi abonenci, którzy są w posiada-
niu dekodera hd, mają promocyjnie bezpłatny dostęp do stacji Polsat hD.

Kanały niekodowane Za pośrednictwem dekodera nasi klienci mają dostęp do wszystkich niekodowanych kanałów 
telewizyjnych i radiowych dostępnych drogą satelitarną na terenie Polski, w tym BBC World, 
CNBC, Bloomberg, Super RTL, ZDf, Rai News 24, Rai Due, fashion Tv, france 24 oraz wiodących 
polskich kanałów radiowych, w tym RMf fM, Radio Zet i trzech programów Polskiego Radia.

Po rozwiązaniu umowy na usługi płatnej telewizji satelitarnej umożliwiamy klientom korzy-
stającym z nabytego od nas dekodera swobodny dostęp do wszystkich kanałów fta bez 
ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat abonamentowych.

vod Domowa Wypożyczalnia Filmowa
Usługa z kategorii video na żądanie – vod Domowa Wypożyczalnia filmowa – to jedna 
z nowości w naszym portfolio. Została wprowadzona 1 grudnia 2009 roku i jest dostępna 
dla wszystkich naszych klientów, bez względu na typ posiadanego dekodera.

vod Domowa Wypożyczalnia filmowa działa przez całą dobę w oparciu o 15 kanałów 
satelitarnych, na których w trakcie miesiąca dostępnych jest rotacyjnie blisko 60 filmów. 
Do obsługi nowej usługi przeznaczyliśmy cały transponder, dzięki czemu w ciągu roku 
możemy zaproponować ponad 320 pozycji filmowych. W ciągu jednego dnia nasi klienci 
mogą wybierać spośród około 15 propozycji, a miesięcznie udostępnianych jest 30 nowych 
produkcji.
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INTERNET
Kontynuując podjętą strategię budowy oferty usług zintegrowanych, podjęliśmy działania 
zmierzające do uruchomienia usługi dostępu do Internetu. Została ona utworzona w mo-
delu roamingu krajowego za pośrednictwem infrastruktury sieciowej Aero 2, która posiada 
licencję na wykorzystanie częstotliwości radiowych 900 mhz.

Usługa internetowa oparta jest na technologii hspa+ zwanej także Evolved hspa (high Speed 
Packet Access – Szybka Pakietowa Transmisja Danych). Maksymalne prędkości przesyłania 
danych w technologii hspa+ to 21 Mb/s przy pobieraniu danych z Internetu i 5,76 Mb/s przy 
wysyłaniu danych przez użytkownika. Obecnym standardem w sieciach komórkowych jest 
odpowiednio 7,2 Mb/s i 1,9 Mb/s – parametry oferowane przez nas są trzykrotnie wyższe 
i pozwalają w pełni korzystać z zasobów Internetu – słuchać radia, oglądać wideo, swobod-
nie przesyłać duże pliki, kontaktować się z innymi za pośrednictwem komunikatorów wideo 
(wideorozmowa przez Internet).

30 listopada 2009 roku wystartowały ogólnopolskie testy oferowanego przez nas produktu. 
W testach wzięło udział około 5 tysięcy naszych abonentów, którzy mieli możliwość przez 
kilka tygodni bezpłatnie sprawdzić, jak działa usługa dostępu do Internetu. Przedsięwzięcie 
to pozwoliło skontrolować jakość przygotowywanego produktu, gotowość systemów it 
do jego sprzedaży i obsługi, wewnętrzne procedury operatora oraz zainteresowanie klien-
tów tego typu usługą. Testy umożliwiły także pozyskanie danych na temat profilu użytkowa-
nia Internetu przez naszych potencjalnych abonentów, które będą wykorzystane podczas 
tworzenia docelowego produktu.

Komercyjna oferta dostępu do Internetu jest dostępna od 1 lutego 2010 roku w autoryzo-
wanych punktach sprzedaży, znajdujących się w zasięgu sieci. Obecnie z oferty Internetu 
Cyfrowego Polsatu mogą korzystać mieszkańcy ok. 7 tysięcy miejscowości.

Damien bs air / Extreme Sports Channel. © Extreme Sports Channel. 
Wszystkie prawa zastrzeżone.
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MAPA DOSTęPu DO INTERNETu W SIECI hSPA+ CyFROWEGO POLSATu

W drugim kwartale 2010 roku planujemy rozpocząć sprzedaż usługi zintegrowanej, składają-
cej się z usługi dth, usługi dostępu do Internetu oraz usług telefonii komórkowej. Wierzymy, 
że niska penetracja usługami dostępu do Internetu na obszarach nisko zurbanizowanych 
oraz niższej jakości oferta usług internetowych udostępniana przez operatorów telefonii 
komórkowej, w połączeniu z brakiem infrastruktury umożliwiającej dostęp do Internetu ofe-
rowanego przez inne podmioty czy operatorów kablowych, pozwoli nam w zadawalającym 
tempie budować bazę klientów usługi zintegrowanej. 

Oferowany przez nas Internet cechuje wiele zalet i korzyści z jego posiadania. W sieci 
 Cyfrowego Polsatu można pobierać dane z maksymalną prędkością do 21 Mb/s, a wysyłać 
nawet 5,76 Mb/s. Są to obecnie najwyższe dostępne parametry transmisji w sieciach 
bezprzewodowych, oferowane tylko przez niektórych operatorów mobilnych na bardzo 
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Morocco, MS at food stand / Travel Channel. © Travel Channel. 
Wszystkie prawa zastrzeżone.
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ograniczonym obszarze. Takie parametry transmisji pozwalają naszym klientom korzystać 
nawet z bardzo zaawansowanych usług multimedialnych dostępnych w Internecie (filmy, 
gry online, radio, komunikatory wideo), a w przeciwieństwie do operatorów komórkowych 
nie ograniczamy prędkości przesyłania danych po zużyciu pakietu. Nasze pakiety danych 
składają się z dwóch części: dziennej (do wykorzystania w godzinach 8.00 – 24.00) i nocnej 
(do wykorzystania w godzinach 00.00 – 8.00). Proponujemy naszym klientom nowoczesne 
modemy – usb zte mf668 i huawei e182e – które są najwyżej klasy sprzętem dostępnym 
obecnie na rynku. Ich instalacja nie wymaga żadnej wiedzy technicznej ani pomocy osób 
trzecich – są wyjątkowo łatwe w obsłudze.  Z naszego Internetu można korzystać nie tylko 
w domu, ale także w ogrodzie, na tarasie, w pracy i szkole, a po sprawdzeniu zasięgu również 
na działce lub na wakacjach. Nasza usługa jest dostępna zarówno w dużych miastach, 
jak również w mniejszych miejscowościach, terenach podmiejskich i wiejskich, gdzie szcze-
gólnie dotkliwie odczuwalne są niedostatki infrastruktury stacjonarnej. 

TELEfONIA KOMÓRKOWA

Dążąc do stworzenia oferty usług zintegrowanych, podjęliśmy w 2008 roku decyzję o wpro-
wadzeniu usług telekomunikacyjnych, jako operator wirtualnej sieci telefonii komórkowej. 
Przygotowując się do wejścia w nowy segment rynku, zbudowaliśmy własną infrastrukturę 
telekomunikacyjną (z wyłączeniem sieci radiowej) oraz zintegrowaliśmy systemy billingowy 
i obsługi klienta. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod-
pisaliśmy stosowne umowy w sprawie połączenia sieci z innymi operatorami telekomunika-
cyjnymi, a także wynegocjowaliśmy warunki umów roamingowych. Działania te pozwoliły 
nam na wprowadzenie własnego cennika i własnych taryf, zarówno w ofercie przedpłaconej 
(prepaid,  jak i abonamentowej (postpaid).

Naszą strategią jest budowa bazy klientów i późniejsza ich migracja do usług zintegrowa-
nych. Wybierając pełny zestaw usług, klient będzie otrzymywał te same korzyści, co w ak-
tualnej promocji telewizyjnej, a dodatkowo także pakiet minut i pakiet danych w ramach 
usług telekomunikacyjnych. Dzięki dowolności korzystania z dodatkowych usług i pakietów 
użytkownik będzie mógł kształtować swoją ofertę według indywidualnych potrzeb i mieć 
jednocześnie wszystkie wydatki pod kontrolą.
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Formułując strategię marketingową, 

a pośrednio także cele firmy, 

zawsze w centrum uwagi powinniśmy 

stawiać rynek i konsumentów,  

tak aby zapewnić im maksimum 

satysfakcji z kupowanych produktów, 

przy jednoczesnym zapewnieniu 

firmie oczekiwanych wyników.
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08
Marketing i sprzedaż

SIŁA MARKETINGU

Jak optymalizować działania marketingowe, aby maksymalizować sprzedaż?  
– rozmowa z Beatą Białkowską, Dyrektor Pionu Marketingu.

Efektywny marketing to cała ser ia działań, które wspierają s ię wzajemnie, 
aby osiągnąć główny cel zdobycia usatysfakcjonowanych, stałych klien-
tów. Jak tworzy się ciekawą, a przede wszystkim skuteczną strategię 
marketingową ?

Skuteczna strategia marketingowa to taka, która realizuje kluczowe cele biznesowe firmy. 
Jednocześnie marketing jest jednym z czynników wpływających na proces formułowania 
tych celów – ich zakresu, wartości, terminów realizacji itp. formułując strategię marketin-
gową, a pośrednio także cele firmy, zawsze w centrum uwagi powinniśmy stawiać rynek 
i konsumentów, tak aby zapewnić im maksimum satysfakcji z kupowanych produktów, przy 
jednoczesnym zapewnieniu firmie oczekiwanych wyników.  Ponieważ rynek, na którym 
działa każde przedsiębiorstwo, podlega ciągłym przeobrażeniom i zmianom, istotną cechą 
dobrej strategii marketingowej jest jej elastyczność i możliwość reagowania na zmiany 
zachodzące w środowisku, w którym funkcjonuje firma. I najważniejsze – skuteczna strategia 
marketingowa powinna być budowana wokół marki, tworząc  jej spójną i zrozumiałą dla 
odbiorców historię. Powinna jednoznacznie określać ją na rynku poprzez pozycjonowanie 
zgodne z potrzebami konsumentów, w sposób wyróżniający markę na tle konkurencji. Wy-
raźny, oryginalny, jednoznaczny i atrakcyjny dla nabywców wizerunek marki jest niezwykle 
istotny, by osiągnąć rynkowe powodzenie.
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Jak zatem wygląda obecna strategia marketingowa spółki - zwłaszcza, 
że w minionym roku Cyfrowy Polsat poszerzył wachlarz swoich usług ?

 
Rok 2009 był rokiem zmian w strategii marketingowej Cyfrowego Polsatu. Wprowadzone 
zostały nowe usługi, zarówno w zakresie usług telewizyjnych (uruchomiliśmy vod Domową 
Wypożyczalnię filmową, poszerzyliśmy ofertę kanałów hd, wprowadziliśmy pakiet hd), a tak-
że z zakresu usług telekomunikacyjnych (zaoferowaliśmy dostęp do szerokopasmowego 
Internetu). W planie mamy kolejne innowacyjne rozwiązania produktowe, skoncentrowane 
wokół usług zintegrowanych. Od strony wizerunku rozpoczęliśmy prace nad wzmocnieniem 
skojarzeń marki „Cyfrowy Polsat” z nowoczesnością i aspiracyjnością, ale chcemy przy tym 
zachować pozytywne elementy wizerunku, takie jak: bliskość, rodzinność, ciepło, powszech-
ność, uznanie w grupie celowej oraz elementy racjonalne – zróżnicowana oferta programo-
wa w dobrej cenie. Ponieważ coraz większą rolę w naszej kategorii odgrywa jakość relacji 
z klientem, chcemy skoncentrować się na działaniach zwiększających satysfakcję obecnych 
klientów. Podsumowując, obecna strategia Cyfrowego Polsatu ma na celu repozycjonowanie 
Cyfrowego Polsatu z dostawcy cyfrowej telewizji na dostawcę usług zintegrowanych, realizu-
jącego potrzeby swoich klientów w dostępie do usług multimedialnych dla domu (poprzez 
wprowadzenie usługi dostępu do Internetu, rozwój usług telefonicznych i nowych usług 
szeroko rozumianego kontentu, przy jednoczesnym umacnianiu pozycji lidera na rynku 
płatnej telewizji w Polsce oraz budowaniu zadowolenia i lojalności klientów).

Jak identyfikowani są klienci Cyfrowego Polsatu ?
 
Podstawową naszą grupą docelową jest polska rodzina. Widać to w nazewnictwie naszych 
pakietów, stylu i sposobie komunikacji, opartym na wartościach kluczowych dla rodziny. 
Pod kątem potrzeb rodziny zbudowana jest nasza oferta, dobór kanałów i ich pakietyzacja. 
Czyli punkt wyjścia naszych działań marketingowych jest zdefiniowany w strategii. Oczywi-
ście rodzina podlega dalszej segmentacji, podobnie zresztą jak jej poszczególni członkowie. 
fundamentem naszej segmentacji jest zarówno wartość klienta, jak również szereg cech 
 psycho-demograficznych. Poszczególne segmenty analizujemy pod kątem ich wartości, 
 potencjału dla firmy, zmian, jakie miały miejsce w danym segmencie w ostatnim czasie, ale 
również pod kątem  racjonalnych i emocjonalnych potrzeb danego segmentu. Identyfikujemy 
nasze szanse w tym obszarze, jego wagę oraz możliwości rozwoju. Podstawą takich analiz 
są regularnie prowadzone przez nas badania marketingowe oraz szczegółowa interpretacja 
bazy naszych klientów. Na tej podstawie planowane są działania, definiowane produkty 
i promocje, przygotowywane pozycjonowanie cenowe oraz określone najbardziej efektywne 
sposoby i kanały dotarcia do wybranego segmentu. Segmentacja i działania na segmentach 
to ogromna przygoda dla każdego marketingowca. I skarbnica wiedzy dla każdej firmy.
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A jaka jest świadomość marki „Cyfrowy Polsat” w grupie docelowej ?
 
Podobnie, jak w poprzednich latach, Cyfrowy Polsat cieszy się najwyższą wśród platform 
cyfrowych w Polsce spontaniczną rozpoznawalnością marki na poziomie 90%. Wskaźnik 
ten jeszcze wzrósł w porównaniu z poprzednim okresem badawczym. Potencjalni klienci 
platform cyfrowych zapytani o to, z usług którego operatora chcieliby skorzystać, najczęściej 
wskazywali również Cyfrowy Polsat.

Cyfrowy Polsat konsekwentnie realizuje strategię budowania operatora 
multi-play. Jak była budowana oferta zintegrowana ?

 
Tak, ta strategia jest budowana od 2008 roku, czyli od momentu uruchomienia usług telefonii 
komórkowej. Rodzący się rynek usług zintegrowanych (wciąż o stosunkowo niskim nasyceniu 

– zwłaszcza na obszarach słabo zurbanizowanych), baza ponad 3 milionów własnych klientów 
oraz coraz większa świadomość klienta z korzyści, jakie może przynieść korzystanie z wachlarza 
usług jednego operatora – to argumenty za tym, aby przyjętą strategię kontynuować oraz 
nadać jej wiodącą rolę w firmie. Punktem wyjścia naszych prac nad ofertą zintegrowaną była 
analiza rynku – zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Próbowaliśmy zrozumieć, jakie 
korzyści racjonalne i funkcjonalne powinna dostarczać oferta zintegrowana, aby odniosła 
sukces w naszej grupie docelowej. Skoncentrowaliśmy się na takich elementach, jak: oszczęd-
ność i kontrola kosztów, prostota, wygoda i elastyczność. Na tej podstawie przygotowaliśmy 
propozycję oferty i poprosiliśmy klientów o ocenę. Podczas spotkań z klientami otrzymaliś my 
wiele cennych wskazówek, które wpłynęły na ostateczny kształt propozycji. Dowiedzieliś my 
się również, na czym powinniśmy oprzeć nasz komunikat marketingowy, aby nowa oferta 
została zauważona, kupiona i konsumowana. Uświadomiliśmy sobie również, że istnieją moż-
liwości rozbudowy oferty o kolejne elementy, które będą zaspakajały rodzące się potrzeby 
klientów w zakresie szerokorozumianej konsumpcji mediów. Równolegle prowadziliśmy pro-
jekt uruchomienia usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu, która w kolejnej fazie 
byłaby włączona do oferty zintegrowanej. Pracując nad rozwiązaniami technicznymi, infor-
matycznymi, procesami obsługi klienta i sprzedaży, przygotowywaliśmy się do wdrożenia 
oferty zintegrowanej. W listopadzie 2009 roku usługę dostępu do Internetu zaproponowali-
śmy wybranej grupie naszych klientów, w ramach tzw. testów konsumenckich. Wzięło 
w nich udział około 5 tysięcy naszych klientów, którzy przez 3 miesiące mieli możliwość bez-
płatnego korzystania z naszej nowej usługi. Jedynym warunkiem była konieczność dzielenia 
się z nami opiniami na jej temat. Testy pozwoliły nam sprawdzić gotowość systemów tech-
nicznych oraz it do sprzedaży i obsługi, przetestować wewnętrzne procedury oraz oszaco-
wać zainteresowanie klientów i zebrać dane na temat profilu korzystania z usługi. Wnioski te 
wykorzystaliśmy do przygotowania docelowej usługi dostępu do Internetu, którą komercyj-
nie zaproponowaliśmy naszym klientom 1 lutego 2010 roku. W nadchodzących miesiącach 
będziemy ją rozwijali.
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No właśnie,–jak istotna jest rola Internetu w ofercie zintegrowanej ?
 
Podstawę naszej oferty zintegrowanej stanowi telewizja. Do telewizji klient może dołączyć 
usługę dostępu do Internetu i/lub telefon. Wszystkie trzy produkty będą sprzedawane 
w ramach jednej umowy i jednego procesu obsługi oraz będą rozliczane na jednej fakturze 
klienta. Uproszczony będzie również sposób dokupowania kolejnych usług Cyfrowego 
Polsatu. Poza telewizją to właśnie Internet będzie decydował o atrakcyjności naszej oferty 
zintegrowanej. Na obszarach słabo zurbanizowanych, a nawet na obrzeżach dużych miast, 
infrastruktura telekomunikacyjna uniemożliwia świadczenie usługi dostępu do Internetu 
drogą naziemną. Dlatego operatorzy kablowi oraz TP sa oferują swoje usługi głównie w du-
żych i średnich miastach. Dla klientów zamieszkujących pozostałe obszary jedyną szansą na 
Internet jest droga radiowa. Obecnie korzystają oni z usług Internetu operatów komórko-
wych, świadczonych na sieci umts, a w niektórych lokalizacjach nawet gsm. Jakość serwisu 
jest więc stosunkowo niska. Nasz Internet, który również jest Internetem radiowym, działa w 
najnowszej technologii hspa+, która obecnie umożliwia prędkości nawet do 21 Mb/s. W sytu-
acji rozwoju zapotrzebowania na Internet, budowania społeczeństwa internetowego, popyt 
na tę usługę będzie rósł. Dotyczy to zwłaszcza lokalizacji o obecnie nis kiej penetracji usługi. 
Dla wielu gospodarstw domowych w małych miastach lub na wsiach Internet Cyfrowego 
Polsatu będzie jedyną alternatywą, a zaproponowana przez nas oferta zintegrowana (łącząca 
w jeden produkt telewizję i Internet, a może także telefon) będzie atrakcyjną propozycją 
zarówno dla obecnych, jak i potencjalnych klientów. Dla Cyfrowego Polsatu oferta zintegro-
wana to narzędzie do budowania przywiązania klienta do operatora oraz szansa na wzrost 
przychodów. To również idealne narzędzie marketingowe, pozwalające na różnicowanie 
i budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku płatnej telewizji satelitarnej.

 Z jakich projektów zrealizowanych przez Pion Marketingu w 2009 roku 
jest Pani szczególnie dumna ? Dlaczego ?

 
Rok 2009 był kolejnym dobrym rokiem dla Cyfrowego Polsatu. Jestem bardzo zadowolona 
i dumna z osiągniętych rezultatów, tym bardziej że był to rok o naprawdę nasilonych działa-
niach konkurencji i agresywnej walki o klienta. Wzrosła również świadomość i oczekiwania 
samych klientów. Wypracowane wyniki to efekt ogromnego zaangażowania wszystkich 
pracowników Cyfrowego Polsatu, nowatorskiego podejścia w wielu obszarach oraz umie-
jętności podejmowania czasami naprawdę trudnych decyzji. Szczególnie ciepło jednak 
wspominam pracę nad projektem wprowadzenia do naszego portfolio usługi dostępu do 
szerokopasmowego Internetu.  W projekt, który trwał prawie 6 miesięcy, zaangażowane były 
prawie wszystkie obszary firmy. Zrewidowaniu musiało ulec wiele procesów, wielokrotnie 
wychodziliśmy do naszych klientów z prośbą o radę i wskazówki. Pracując nad tym projek-
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tem poznawaliśmy nowy rynek, nowe potrzeby, ale i nowe możliwości, jakie naszym klien-
tom i Cyfrowemu Polsatowi daje oferta zintegrowana. Co prawda to dopiero początek drogi 
i o efektach będziemy mogli mówić dopiero za kilka miesięcy, ale już po pierwszych wynikach 
i ocenach naszych klientów mogę powiedzieć, że wybór strategii operatora zintegrowanego 
jest ogromną szansą dla spółki pod względem różnicowania się na rynku płatnej telewizji 
satelitarnej w Polsce i budowania przewagi konkurencyjnej.

Czy mogłaby nam Pani przybliżyć planowane kierunki rozwoju na rok 
2010 ? Jakie wyzwania stoją przed Pionem Marketingu ?

 
Rok 2010 to kontynuacja zmian rozpoczętych w 2009 roku. Rozszerzając zakres świadczonych 
przez Cyfrowy Polsat usług o telekomunikację (która stanowi integralną część naszej oferty 
zintegrowanej), wkraczamy na nowy obszar – obszar o ogromnym potencjale, ale również 
dużej konkurencyjności i ciągle dla nas nowy. Musimy poznać ten rynek i potrzeby naszych 
klientów w tym zakresie, aby móc przygotowywać produkty odpowiadające ich oczekiwa-
niom oraz maksymalizować nasycenie naszej bazy abonentów usługami zintegrowanymi. 
Oprócz rozwoju samej usługi dostępu do Internetu, chcemy klientowi zagwarantować do-
stęp do treści multimedialnych bez względu na technologię ich przesyłu. Oznacza to rozsze-
rzenie pola działania naszej firmy o kolejny obszar – szerokorozumiany kontent. A wszystko 
to przy umacnianiu pozycji Cyfrowego Polsatu jako lidera na rynku płatnej telewizji.  Wraz 
z rozszerzaniem zakresu działania naszych usług stopniowo będzie zmieniał się wizerunek 
Cyfrowego Polsatu, pojawią się nowe elementy, które będziemy chcieli szczególnie wzmac-
niać. Kolejne duże wyzwanie stojące przed całą firmą to zmiana orientacji firmy i nastawienie 
na obecnego klienta, budowanie jego satysfakcji, lojalności i zadowolenia z usług. Ufam, 
że cele, jakie postawiliśmy sobie na rok 2010 i na kolejne lata, zostaną zrealizowane, a wyniki 
(dzięki konsekwentnie realizowanej strategii) będą co najmniej tak dobre, jak w latach po-
przednich. Trzymam za nas mocno kciuki.

Nat Geo Wild hD. Copyright © National 
Geographic Channel.

56 / Cyfrowy Polsat / Raport Roczny '09 Cyfrowy Polsat / Raport Roczny '09 / 57



Inwestujemy mocno także  
w szkolenia personelu sklepów, 

ponieważ po analizie ich 
efektywności, obliczyliśmy,  
że złotówka zainwestowana  

w jednego z nich zwraca się 
prawie dwukrotnie.
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SPRZEDAŻ I LOGISTyKA

„Najważniejsza jest efektywna współpraca, bez wzajemnego ograniczania się na 
żadnym z pól” – rozmowa z Krzysztofem Kruszelnickim, Dyrektorem Pionu Sprze-
daży i Logistyki.

Jest Pan dyrektorem dwóch dużych działów w Cyfrowym Polsacie.  
Czy to, że Dział Logistyki i Dział Sprzedaży są ze sobą połączone 
pomaga w realizowaniu zamierzonych celów ?

 
Logistyka jest niezbędnym zapleczem do tego, żeby funkcjonowała sprzedaż. fakt, że te dwa 
działy istnieją pod jednym „szyldem” zdecydowanie pomaga w prowadzeniu skutecznego 
biznesu. Kontrola skupiona w postaci jednej osoby ułatwia i przyspiesza wiele procesów 
decyzyjnych i sprawniej wypracowywane są kompromisy. firma to nie tylko zasoby w formie 
urządzeń, budynków, infrastruktury czy oprogramowania, ale przede wszystkim ludzie. Jeżeli 
ludzie są skupieni w jednym pionie, to lepiej ze sobą współpracują oraz łatwiej osiągają 
wspólne cele. W Cyfrowym Polsacie jest więc zarówno wspólnota celu, jak i wspólnota ludzi.

Jak mawiają handlowcy:„sprzedaż to krew biznesu. Czym dla Pana jest 
sprzedaż ?

Możemy spokojnie powiedzieć, że wszyscy, na każdym poziomie ludzkiej aktywności, coś 
sprzedajemy – świadomie lub nie. To podstawowy element naszego obecnego życia.  Cały 
nasz zespół podchodzi do sprzedaży z pasją, a każdy rok traktuje jako kolejne wyzwanie.
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W jaki sposób i z pomocą jakich kanałów dystrybucji są rozpowszechniane 
usługi Cyfrowego Polsatu ?

Patrząc globalnie – prowadzimy sprzedaż poprzez 4 główne kanały dystrybucji: sieć punktów 
sprzedaży oraz sprzedaż bezpośrednią (za które odpowiadam), a także telefoniczne centrum 
sprzedaży (Call Center) i przez Internet. Sieć sprzedaży obejmuje swoim zasięgiem całą 
Polskę. Współpracujemy w tym zakresie z firmami zewnętrznymi (dystrybutorami) w liczbie 
29 (stan na koniec roku 2009).  24 dystrybutorów skupia wokół siebie punkty detaliczne, 
czyli Autoryzowane Punkty Sprzedaży (aps): 985 sklepów, 166 stoisk i 32 boksy w galeriach 
i centrach handlowych. aps-y są najczęściej zlokalizowane w budynkach przy ruchliwych 
ciągach komunikacyjnych, ale również – w coraz większym stopniu – w galeriach handlo-
wych.  Wyposażamy je w to, co niezbędne: nasz knowhow (szkoląc sprzedawców), stoiska 
(wykonane zgodnie z naszymi standardami), sprzęt (pozycjonując autorskie dekodery) 
i niezbędne materiały reklamowe (plakaty, ulotki, broszury, plafony i inne trwałe nośniki). Po-
zostałych 5 dystrybutorów prowadzi 24 biura sprzedaży bezpośredniej. Ten kanał dystrybucji 
nie stanowi dużego udziału w całkowitej sprzedaży. Zauważamy jednak, że w codziennym, 
 zabieganym życiu klienci coraz częściej preferują tę formę sprzedaży – w ich własnych do-
mach, gdzie w komfortowych warunkach mogą spokojnie podjąć przemyślaną i racjonalną 
decyzję o zakupie. Widzimy potencjał na przyszłość w tym podejściu. Ponieważ nasze portfo-
lio poszerzyło się o nowe usługi (telefonia komórkowa i Internet), to w 2010 roku zakupiliśmy 
94% udziałów w spółce M.Punkt holdings Ltd., która posiada ponad 200 punktów sprzedaży 
w przeszło 150* miastach, jak również centrum szkoleniowe. Głównym zadaniem mPunktu 
będzie sprzedaż naszych usług zintegrowanych, sprzedaż usług płatnej telewizji satelitarnej 
oraz szkolenie naszych sprzedawców. 

STRuKTuRA SPRZEDAży CyFROWEGO POLSATu

SPRZEDAŻ

Sieć
Punktów

Sprzedaży

24 dystrybutorów
1183 Autoryzowane Punkty

Sprzedaży

5 dystrybutorów
24 Biura Sprzedaży

Bezpośredniej

400 konsultantów
24 h / dobę 7 dni w tygodniu

Sprzedaż
Bezpośrednia

Telefoniczne 
Centrum Sprzedaży

(Call Center)

Internet

* stan na 31 maja 2010 roku
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Jak zmieniała się sprzedaż usług Cyfrowego Polsatu na przestrzeni ostatnich 
lat i jak to wygląda na tle konkurencji ?

 
W początkowych latach, gdy nasza platforma była bardzo młoda, a konkurencja miała przewagę 
w doświadczeniu i ilości posiadanych abonentów, sprzedaż bardzo powoli, prawie z trudem 
pięła się nam w górę. Jej dynamiczny wzrost zanotowaliśmy w latach 2005 – 2007. Były to 
wzrosty rzędu kilkudziesięciu procent z roku na rok. Od 2008 roku mamy już do czynienia 
z ustabilizowanym, wysokim poziomem, znacznie większym niż konkurencja.

LICZBA ZAWARTyCh uMóW W LATACh 2005 – 2009

Źródło: na podstawie wyliczeń własnych Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat s.a.
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Jak często i w jaki sposób jest szkolony zespół odpowiadający za koordy-
nację s ieci sprzedaży? Jak wyglądają takie szkolenia sprzedawców ?

 
W zeszłym roku mocno zintensyfikowaliśmy szkolenia sprzedawców w punktach sprzedaży 
prowadzone przez naszych przedstawicieli regionalnych, jak również regularne, grupowe 
szkolenia. Są to kursy związane z rozwojem umiejętności niezbędnych dla sprzedawcy oraz 
szkolenia produktowe.  Inwestujemy także w szkolenia personelu sklepów, ponieważ po 
analizie ich efektywności obliczyliśmy, że złotówka zainwestowana w jednego z nich zwraca 
się prawie dwukrotnie. Ponadto, wspieramy się platformą e-learningową, która umożliwia 
szybki dostęp do wiedzy, specjalnie przygotowanych lekcji i materiałów. Pozwala nam rów-
nież monitorować poziom wiedzy sprzedawców poprzez testy np. ze znajomości nowych 
promocji. Szkoleniami obejmujemy również naszych pracowników, szczególnie w zakresie 
umiejętności współpracy z dystrybutorami i subdystrybutorami.

Wysoka sprzedaż to wynik współpracy wielu organizmów w firmie. W jaki 
sposób wspierana jest sprzedaż przez logistykę w Cyfrowym Polsacie ?

Najważniejsza jest efektywna współpraca, bez wzajemnego ograniczania się na żadnym 
z pól. W naszym przypadku wszystko działa sprawnie, a efektywność logistyki jest ciągle na 
wysokim poziomie, co więcej – w każdym roku widać jej wzrost. W 2008 rekordowa dobowa 
liczba wydanych dekoderów wyniosła 24 tysięcy sztuk, natomiast w 2009 osiągnęliśmy nowy 
rekord – aż 42 tysiące przy niecałym 3-procentowym wzroście liczby osób zaangażowanych 
w dziale. Logistyka w Cyfrowym Polsacie jest – jak widać – bardzo wydajna i udaje się jej 
sprostać oczekiwaniom rynku, głównie dlatego, że elastycznie i szybko reaguje na zmiany 
popytu.  Ponadto, dzielnie radzi sobie z warunkami zewnętrznymi i nie daje się na przykład 
zaskakiwać złej pogodzie. To niewątpliwa zasługa doskonałych pracowników, których liczba 
w sezonie sprzedaży dochodzi do niemal 200 osób.
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W logistyce ważną funkcję spełnia magazyn. Gdzie magazynujecie pro-
dukty, które dostępne są w ofercie Cyfrowego Polsatu ?

 
Magazyn to serce logistyki. Dużym plusem w Cyfrowym Polsacie jest to, że bazujemy na wła-
snych magazynach. Są to magazyny wysokiego składowania z regałami, z wózkami widłowy-
mi i całym sprzętem, który jest niezbędny w logistyce. W magazynie centralnym o łącznej 
powierzchni ok. 9,5 tysiąca metrów kwadratowych, składujemy wszystkie produkty oferowa-
ne naszym klientom. Powierzchnia ta pozwala na składowanie kilkuset tysięcy dekoderów, 
telefonów, modemów oraz szeregu różnego rodzaju materiałów reklamowych i opakowań. 
Oprócz magazynu centralnego, każdy z naszych dystrybutorów posiada własną powierzch-
nię magazynową. Na każdym szczeblu mamy określony bufor dekoderów – w punkcie 
sprzedaży, u dystrybutora i u nas. To zapewnia płynność sprzedaży.

Podsumowując rozmowę, proszę powiedzieć jakie były największe wyzwania 
w 2009 roku, a jakie czekają Was w 2010 ?

 
W minionym roku wprowadziliśmy zmiany i rozwiązania strukturalne pionu. Powstała Sekcja 
Szkoleń, Sekcja Jakości, Dział Trade Marketingu oraz Sekcja Analiz i Rozliczeń. Podpisaliśmy 
również bezpośrednio z punktami sprzedaży umowy marketingowe, dotyczące m.in. 
lokalnych działań marketingowych, dzięki czemu aps-y są teraz łatwiej dostrzegane przez 
klientów. Rewolucyjnym i bardzo proklienckim ruchem było wprowadzenie tzw. oferty 
elastycznej. Przy podpisywaniu umowy na wybrany pakiet klienci otrzymują promocyjnie 
możliwość oglądania programów z wyższej oferty. Po określonym czasie mogą podjąć świa-
domą decyzję i wybrać konkretny – najlepszy dla nich i całej rodziny pakiet. W 2010 chcemy 
zdecydowanie położyć nacisk na obsługę posprzedażową klienta. Więcej uwagi poświęcimy 
sprzedaży usług dodatkowych: telefonii komórkowej, Internetu,  wyższych pakietów, vod, 
pakietu i kanałów hd. Pod względem logistyki, poświęcimy czas na optymalizację procesów 
pod kątem kosztów i wydajności.
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Naszym głównym celem jest to, 

aby klient załatwił swoją sprawę skutecznie  
w trakcie jednego kontaktu.
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09
Obsługa klienta

JAKOŚĆ OBSŁUGI 

„Z myślą o naszych klientach wciąż podnosimy jakość obsługi” – rozmowa  
z Grzegorzem Sandelem, Dyrektorem Pionu Telekomunikacji i Obsługi Klienta.

Dzisiaj o klienta walczy się nie tylko za pomocą cen czy produktów, ale 
coraz bardziej liczy się jakość obsługi . Czy w Cyfrowym Polsacie kładzie 
się nacisk na ten element zarządzania ?

 
Cyfrowy Polsat oferuje ludziom rozrywkę, a ta dla nas – Polaków – jest szczególnie istotna. 
Spośród Europejczyków spędzamy przed telewizorami największą ilość czasu – blisko 4 go-
dziny dziennie. To spowodowało, że w ciągu ostatnich lat świadomość widzów, i tym samym 
naszych klientów znacznie wzrosła. Znają oni dobrze swoje prawa, wiedzą bardzo dużo 
o samych produktach, orientują się w całej ofercie dostępnej na rynku. To wszystko sprawia, 
że musimy bardzo dbać zarówno o jakość oferowanych usług i produktów, jak i o poziom 
obsługi klienta.
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ŚREDNIA DłuGOŚć CZASu SPęDZONEGO NA OGLąDANIu TELEWIZjI W EuROPIE (W MINuTACh)

Źródło: dane opublikowane przez warc

W jaki sposób badacie to, czy klienci są zadowoleni z poziomu Waszej pracy ?
 
Co roku zlecamy badanie satysfakcji naszych klientów wyspecjalizowanym w tym zakresie 
podmiotom. Wyniki pokazują, że w minionych latach udało się nam podnieść poziom 
satysfakcji o kilkanaście procent. Nie spoczywamy jednak na laurach i analizujemy bardzo 
szczegółowo rezultaty badań, posługując się ich wynikami jako punktem wyjścia do dalszego 
usprawniania procesów obsługi klienta w naszej spółce. 

System Obsługi Klienta w Cyfrowym Polsacie został stworzony wewnątrz 
firmy. Jakie są tego korzyści dla spółki ?

 
To prawda – jest to projekt autorski, który był tworzony i optymalizowany bezpośrednio 
pod nasze potrzeby. Było to najlepsze rozwiązanie, ponieważ działalność Cyfrowego Polsatu 
charakteryzują elementy, które są szczególne dla tego typu rynku i dodatkowo były one 
wyjątkowe z uwagi na nasz model świadczenia usług. Dzięki temu, że system tworzyliśmy 
wewnątrz firmy, możemy go bez przeszkód rozwijać i dostosowywać do kolejnych pozycji 
w naszej ofercie, która wciąż bardzo dynamicznie się rozwija.
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Czy klienci mogą zgłos ić s ię z każdym problemem do Was, o każdej porze 
dnia i nocy, 365 dni w roku ?

 
Oczywiście – nasze centrum obsługi klienta działa 24 godziny na dobę. W Contact Center, 
gdzie klient kontaktuje się z nami telefonicznie, do dyspozycji pozostaje około 400 specjalnie 
przeszkolonych konsultantów. Oprócz tego, dostępne jest Internetowe Centrum Obsługi 
Konsumenta (icok), które umożliwia naszym abonentom samodzielną obsługę o dowolnej porze.

 
LICZBA KONT ZAłOżONyCh W ICOK (STAN NA 31.12.2008 I 31.12.2009)

2008 2009

hTD 505 038 hTD 616 966

MvNO 1 608 MvNO 2 872

Razem 506 646 Razem 619 838

Które narzędzie ma większą liczbę zwolenników: Contact Center, czy ICOK ?
 
Jestem pewien, że obydwa narzędzia są tak samo potrzebne, ponieważ nasi klienci są bardzo 
różni; część sięga od razu po słuchawkę telefoniczną i chce mieć bezpośredni kontakt z oso-
bą, która może odpowiedzieć na pytania, udzielić pomocy, inni wolą działać samodzielnie, 
a dodatkowo mają dostęp i świetnie orientują się w nowoczesnych technologiach. icok aktu-
alnie traktowany jest jako alternatywa do Contact Center, jednak jego rozwój wciąż postępu-
je i nowych kont zakładanych na tej platformie kontaktowej jest coraz więcej. Dziś mamy ich 
700 tysięcy, co na liczbę 3,2 miliona naszych abonentów jest wynikiem zadowalającym. Wciąż 
jednak będziemy namawiać klientów do korzystania z icok i promować to rozwiązanie jako 
łatwe w obsłudze i przyjazne dla klienta.

66 / Cyfrowy Polsat / Raport Roczny '09 Cyfrowy Polsat / Raport Roczny '09 / 67



Czy osoby, które zatrudniane są w Contact Center, są jakoś do tej pracy 
specjalnie przygotowywane ? Czy muszą znać całą ofertę firmy ?

 
Rozumiejąc dobrze potrzeby klienta, zdajemy sobie sprawę, że nie ma osoby, która mogłaby 
odpowiedzieć na wszystkie pytania z zakresu dwóch filarów, które mamy w Cyfrowym 
Polsacie: usług telewizyjnych i telekomunikacyjnych. Właśnie dlatego naszych klientów 
obsługują wyspecjalizowane grupy konsultantów – jedna do obsługi „klienta telewizyjnego” 
(w niej konsultanci odpowiadają na pytania dotyczące telewizji satelitarnej, Domowej Wypo-
życzalni filmowej oraz biegle poruszają się w temacie pakietyzacji) i druga grupa dla „klienta 
telekomunikacyjnego”, czyli chcącego uzyskać informacje w zakresie Internetu lub telefonu. 
Oczywiście wszystkie te kwestie są ze sobą sprzężone i konsultanci doskonale wiedzą, 
do kogo z kolegów skierować pytanie klienta, jeżeli jest ono spoza zakresu jego specjalizacji. 
Naszym głównym celem jest to, aby klient załatwił swoją sprawę skutecznie w trakcie 
jednego kontaktu. Poza tym, konsultanci Contact Center, zanim będą rozmawiali z klientami, 
przechodzą najbardziej surowe procesy weryfikacji ich umiejętności. Słuchamy ich przez 
telefon, testujemy ich umiejętności werbalne i pisemne. Dopiero po tych sprawdzianach 
rozpoczynają się szkolenia dotyczące samego systemu (pracy z danymi), produktów, a także 
sposobu prowadzenia rozmowy.

Jakie największe projekty zostały zrealizowane przez Pana zespół w 2009 roku ?
 
Projektem, który wszystkich bardzo absorbował w ubiegłym roku, było wdrożenie usługi 
Internetu – musieliśmy bardzo dużo rzeczy zmienić i wiele się nauczyć. Drugą ważną kwestią 
była zmiana regulaminu dla całej bazy klientów – wymagała ona zastosowania innego 
podejścia do klienta oraz korekty w procesie rozpatrywania reklamacji.
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CSI Miami / AXN. © 2009 BROADCASTING INC. 
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Jakie wyzwania i plany są do zrealizowania w 2010 roku ?
 
Po pierwsze latem tego roku planujemy otworzyć nowe, wyposażone w nowoczesne 
narzędzia Contact Center w Toruniu, które będzie pełniło również funkcję wspierającą dla 
tego, które jest w Warszawie. Dzięki temu dwa niezależne systemowo centra zapewnią nam 
bezpieczeństwo w przypadku jakiejś awarii, a dodatkowi konsultanci umożliwią utrzymanie 
wysokiej jakości obsługi coraz większej liczby naszych klientów. W tym roku planujemy też 
bardzo mocne uderzenie w zakresie usługi internetowej i bundlingu usług telewizyjno-tele-
komunikacyjnych (czyli oferowania dwóch lub więcej usług w ramach jednej oferty po pro-
mocyjnej cenie). Oczywiście w toku jest projekt, który nigdy się nie kończy, czyli różnorodne 
działania, których celem jest nieustające udoskonalanie procesu zarządzania sprawami zgła-
szanymi przez naszych klientów w dwóch odsłonach: interaktywnej (Internetowe Centrum 
Obsługi Konsumenta) i telefonicznej (Contact Center). Liczymy, że przy kolejnym badaniu 
satysfakcji klientów wypadniemy jeszcze lepiej, a narzędzia informatyczne do obsługi będą 
jeszcze chętniej wykorzystywane przez naszych abonentów.
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Przewagę zapewnia nam również fakt,  

że większa część narzędzi informatycznych, 

których używamy, jest naszego autorstwa. 

Jesteśmy właścicielami kodów źródłowych, 

co daje nam poczucie bezpieczeństwa,  
a także ogranicza koszty.
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„Trzeba robić wszystko, aby informatyka stanowiła realną siłę i była wsparciem 
dla rozwijającego się biznesu” – rozmowa z Jarosławem Chudziakiem, Dyrektorem 
Informatyki.

W każdej dużej i nowoczesnej firmie tematyka informatyczna stanowi 
ważny czynnik warunkujący rozwój biznesu. Czy mógłby Pan odnieść to 
do sytuacji Cyfrowego Polsatu ?

 
Cyfrowy Polsat jest bardzo dynamicznie rozwijającą się firmą. Wciąż rodzą się tu nowe 
pomysły na biznes, powstają kolejne produkty i oferty z myślą o kliencie. W związku z tym, 
że współczesny biznes bazuje na informacji, bardzo istotna staje się umiejętność przysto-
sowywania się do takich warunków, gdy wszelkie zmiany wiążą się z dostosowywaniem do 
nich systemów informatycznych. Z drugiej strony, ciągła stymulacja motywuje też do wytę-
żonej pracy i daje satysfakcję. Moim mottem pozostaje zdanie, które usłyszałem na pierw-
szym spotkaniu z Prezesem Dominikiem Libickim. Powiedział, że musimy zrobić wszystko, 
aby informatyka nie hamowała rozwijającego się biznesu. Tak też staramy się działać.

Gdzie w takim razie należy szukać przewagi w odniesieniu do sytuacji 
i kierunków rozwoju informatyki w Cyfrowym Polsacie ?

 
Jestem zwolennikiem tezy, że przewaga konkurencyjna całej firmy musi być wypracowana 
w każdym ważnym elemencie jej funkcjonowania: sprzedaży, marketingu, obsłudze klienta. 
Jeśli wszystkie te elementy funkcjonują bez zarzutu, możemy sobie powiedzieć, że jesteśmy 
dobrzy, a może najlepsi. W mojej ocenie naszą przewagą, w odniesieniu do informatyki, jest 
przede wszystkim elastyczność, czyli sztuka zachowania równowagi między poziomem sfor-
malizowania procesów (także tych zachodzących w informatyce) a szybkością dostosowania 
do zmieniających się potrzeb i oczekiwań. Przewagę zapewnia nam również fakt, że większa 
część narzędzi informatycznych, których używamy, jest naszego autorstwa. Jesteśmy właści-
cielami kodów źródłowych, co daje nam poczucie bezpieczeństwa, a także ogranicza koszty. 
Kolejna rzecz to ludzie. fluktuacja kadry w dziale informatyki jest praktycznie zerowa. Mój ze-
spół to sprawdzone i kompetentne w swojej branży osoby. Rzadko spotyka się informatyków 
o tak szerokiej wiedzy dotyczącej mechanizmów biznesu, jak ci, z którymi mam przyjemność 
współpracować. 
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Dynamiczny rozwój oferty i skali działań Cyfrowego Polsatu na pewno 
wpływa na ilość i skalę realizowanych prac informatycznych. Jakie 
większe projekty realizowane były przez Pana dział w ubiegłym roku ?

 
W 2009 roku zdecydowanie największy nacisk położyliśmy na wszelkie kwestie związane 
z szeroko rozumianą obsługą abonentów Cyfrowego Polsatu. Nasi klienci są źródłem naszej 
pozycji na rynku, dlatego też miniony rok stał pod znakiem doskonalenia narzędzi do ich 
obsługi. Szczególną wagę przyłożyliśmy do systemu Customer Relationship Management 
(crm). Jest to system przeznaczony dla wielu działów i sekcji firmy, w tym przede wszystkim 
konsultantów telefonicznych, sprawiający, że ich praca staje się bardziej usystematyzowana 
i maksymalnie efektywna. Dzięki niemu dostęp do informacji o kliencie stał się prosty i in-
tuicyjny. System rejestruje każdą aktywność (dokumenty, korespondencję, rozmowy, maile 
czy też sms-y), a co więcej – równocześnie jest elektroniczną bazą wszelkich powiązanych 
dokumentów. W tym kontekście, poza systemem crm, na pierwszym planie był również 
system do internetowej obsługi klienta. Projekt Internetowego Centrum Obsługi Klienta 
rozwijaliśmy ponad rok, przy czym na początku było to stosunkowo proste narzędzie. Teraz 
wprowadziliśmy kolejne elementy związane z obsługą nowych usług w tym vod, czyli 
Domowej Wypożyczalni filmowej. Klient może sam, bez połączenia z konsultantem, wejść 
na swoje konto, zobaczyć, co się znajduje w jego pakiecie, do czego ma uprawnienia, ile ma 
zapłacić za usługę, dokonać płatności, a także wypożyczyć sobie na wieczór najnowszy film. 
Dużo wysiłku poświęciliśmy na inne krytyczne projekty związane z infrastrukturą, systemami 
bilingowymi, logistyczno-magazynowymi czy też automatyzacją procesów workflow. Szcze-
gólnie dumni jesteśmy z przewidzianego do wdrożenia w maju 2010 Centralnego Systemu 
Logistyczno-Magazynowego oraz rozwijanych wewnętrznie aplikacji do wsparcia procesów 
decyzyjnych.  

INTERNETOWE CENTRuM OBSłuGI KLIENTA

TELEWIZJA TELEfON INTERNET
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W odniesieniu do elastyczności działania, raportowania czy też procedur 
funkcjonowania, co zmieniło s ię wraz z wejściem Cyfrowego Polsatu 
na Giełdę Papierów Wartościowych ?

 
Nie ukrywam, że związana z wejściem na gpw informatyzacja procesów była poważnym 
przedsięwzięciem. Nowa sytuacja pozwoliła nam spojrzeć na pewne rzeczy z innej perspek-
tywy, przekonaliśmy się, jak dużo trzeba zrobić, aby sprawnie spełnić oczekiwania związane 
ze statusem spółki giełdowej – musieliśmy zmodyfikować nasze systemy, procesy przepływu 
informacji i raportowania. Był to dla nas ogromny impuls do dokonania istotnych zmian, 
także w obszarze sformalizowania i uprocedurowienia podejmowanych działań.

W ramach podsumowania, co chciałby Pan podkreślić w odniesieniu 
do planowanych w najbliższym czasie kluczowych zadań i projektów ?

 
Nasza praca to ciągły proces optymalizacji związanej z udrożnieniem tych miejsc, gdzie 
potencjalnie jako firma możemy być wolniejsi i mniej sprawni, niewystarczająco funkcjonalni 
czy niewystarczająco elastyczni. Sprowadza się to do rzeczowej oceny i analizy, czy narzę-
dzia i procesy wykorzystywane w danym momencie są odpowiedniej jakości, wydajności 
i funkcjonalności. Oczywiście część aktualnie realizowanych projektów ma także za zadanie 
redukcję kosztów oraz wprowadzenie technologii podnoszących naszą konkurencyjność. 
Nawiązując do myśli przewodniej z początku naszej rozmowy, jestem przekonany, że jest 
to najlepszy sposób, aby być silnym wsparciem, a nie „hamulcowym” dla rozwijającego się 
biznesu.
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Rynek usług telekomunikacyjnych jest  
i będzie się rozwijał, a te kraje, 
które lepiej i szybciej będą umiały 
wykorzystać szanse związane 
z kształtowaniem się społeczeństwa 
informacyjnego, uzyskają 
w przyszłych latach silniejszą 
pozycję gospodarczą.
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10
Technologia

DOKĄD ZMIERZA TELEWIZJA SATELITARNA? 

„Przejście z techniki analogowej do techniki cyfrowej stanowi największą, 
 rewolucyjną zmianę w dziedzinie mediów elektronicznych” – rozmowa z Dariuszem 
Działkowskim, członkiem Zarządu ds. Technicznych.

Polska jest cały czas w trakcie procesu przechodzenia z analogowego 
naziemnego sygnału telewizyjnego na sygnał cyfrowy. Co to oznacza 
dla widzów ?

Obecnie możemy analogowo odbierać tylko 7 programów Tv (3 telewizji publicznej, TvN, 
Polsat, Tv 4 i Tv Puls), ale np. TvN dociera w ten sposób do ok. 40% mieszkańców, a Polsat 
do 98%. Zatem przeciętnie odbiorca ma dostęp zaledwie do 3 – 7 programów. Wprowadzenie 
sygnału cyfrowego spowoduje, że w eterze znajdzie się miejsce na co najmniej 30 programów. 
To dlatego, że na częstotliwości zajmowanej obecnie przez jeden kanał analogowy może 
nadawać kilka cyfrowych. Dzięki temu widz będzie miał większy wybór i poszerzy się cały 
rynek telewizyjny. Przewidywana jest w związku z tym poprawa jakości odbioru progra-
mów w zakresie ostrości czy kolorystyki obrazu, a także będzie możliwy dostęp do usług 
interaktywnych. Przejście z techniki analogowej do techniki cyfrowej stanowi niewątpliwie 
największą, rewolucyjną zmianę w dziedzinie mediów elektronicznych od czasu przejścia 
z telewizji czarno-białej do telewizji w kolorze, czy wprowadzenia stereofonicznej emisji 
radiowej w paśmie ukf fm.
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Coraz bardziej doceniana i poszukiwana przez widzów jest telewizja wyso-
kiej rozdzielczości . Czy to właśnie dzięki HDTV rynek telewizj i cyfrowej 
może się cały czas płynnie rozwijać ?

 
Od kilku lat obserwujemy, że telewizja cyfrowa rozwija się bardzo dynamicznie, a jednym 
z kroków tego rozwoju jest powstanie hdtv, czyli telewizji w wysokiej rozdzielczości. Jest to 
sygnał telewizyjny, którego rozdzielczość jest wyższa (składa się z większej ilości szczegółów) 
od standardowej, co przyczynia się do lepszej jakości odbioru obrazu, głównie na dużych 
ekranach. Aby móc oglądać hdtv, należy mieć telewizor hd oraz dostęp do platformy cyfro-
wej lub telewizji kablowej, które udostępniają odpowiednie kanały telewizyjne, nadające 
w wysokiej rozdzielczości.

Jak wygląda obecnie rynek telewizj i hd w Polsce ?
 
W naszym kraju cyfrowa telewizja hd to stosunkowo nowe pojęcie, niemniej jednak coraz 
więcej kanałów dostępnych jest w tym kodowaniu. Najczęściej są to kanały sportowe lub fil-
mowe, ponieważ telewizja hd gwarantuje doskonałą jakość obrazu, dzięki czemu oglądanie 
filmu lub meczu piłkarskiego na dużym ekranie jest niezwykle realistyczne. W naszej ofercie 
dajemy dostęp naszym widzom do 10 kanałów w wysokiej rozdzielczości (w tym siedem 
z nich stanowi oddzielny pakiet – Pakiet hd).
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KANAły hDTV

Cyfra+ Cyfrowy Polsat n

TvP hD Polsat hD TvP hD

BBC hD hBO hD TvN hD

Canal+ film hD filmbox hD TvN hD+1

hBO hD fox Life hD BBC hD

Cinemax hD Polsat Sport hD nfilm hD

filmbox hD Eurosport hD nfilm hd 2

fox Life hD Eurosport 2 hD hBO hD

Canal+ Sport hD Discovery hD Showcase Cinemax hD

Eurosport hD Nat Geo Wild hD filmbox hD

Eurosport 2 hD MTvNhD fox Life hD

TvP hD MGM hD

National Geographic hD nSport hD

Nat Geo Wild hD Eurosport hD

MTvNhD Eurosport 2 hD

Discovery hd Showcase

Animal Planet hD

Nat Geo Wild hD

MTvNhD

14 kanałów 10 kanałów 18 kanałów

Stan na 31 maja 2010 roku.
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A jakie widzi Pan perspektywy rozwoju w tym obszarze ?
 
W ciągu ostatniego roku telewizja hd zyskała więcej odbiorców dzięki rozpowszechnieniu 
programów nadawanych w wysokiej rozdzielczości przez różnych nadawców. Cyfrowy Polsat 
wciąż stara się poszerzyć swoją ofertę o nowe programy w jakości hd. Takie działania niosą 
ze sobą szereg korzyści – dla wszystkich uczestników rynku począwszy od klientów, poprzez 
operatorów i producentów odbiorników telewizyjnych. Na pewno telewizja hd nadal ma 
przyszłość myślę też, że w ogóle rynek usług telekomunikacyjnych jest i będzie się rozwijał, 
a te kraje, które lepiej i szybciej będą umiały wykorzystać szanse związane z kształtowaniem 
się społeczeństwa informacyjnego, uzyskają w przyszłych latach silniejszą pozycję gospo-
darczą. Do tworzenia społeczeństwa informacyjnego konieczne są infostrady, czyli globalna 
infrastruktura informacyjna. Cyfrowy Polsat, myśląc perspektywicznie, w tym kierunku 
właśnie zmierza, uruchamiając ofertę zintegrowaną dla obecnych i przyszłych klientów, dając 
im dostęp do wszelkich możliwych kanałów komunikacyjnych.

Co zrobiliście i jakie macie plany, aby ułatwić obecnym i potencjalnym 
klientom Cyfrowego Polsatu dostęp do telewizj i w jakości HD ?

 
W 2009 roku zaoferowaliśmy dekodery hd w bardziej dostępnych cenach, bo już od 199 zło-
tych. Dodatkowo umożliwiliśmy wymianę dekoderów sd na dekodery hd oraz rozpoczęliśmy 
udostępnianie dekoderów hd. Dzięki temu liczba naszych abonentów kanałów hd zdecy-
dowanie wzrosła na koniec 2009 roku. Za tym wzrostem stoi również nasza wzbogacona 
oferta programowa, w której oferujemy obecnie 10 kanałów w jakości hd. Wzmożony wzrost 
użytkowników technologii hd stanowi zdecydowanie potencjał rozwoju naszego biznesu. 
Dlatego już rozpoczęliśmy produkcję własnych dekoderów hd, która zdecydowanie obniży 
koszty ich zakupu. Własna fabryka umożliwia produkcję dekoderów wysokiej jakości przy 
zauważalnie niższych kosztach, co zwiększa naszą elastyczność, konkurencyjność na rynku 
i pozwala zaproponować korzystne ceny sprzętu abonentom. Przemyślana konstrukcja 
hd5000 sprzyja optymalizacji wszystkich procesów produkcyjnych przy zachowaniu mak-
symalnej wydajności. Nawiązując współpracę z polskimi dostawcami elementów mecha-
nicznych, zoptymalizowaliśmy również dostawy komponentów wielkogabarytowych. Dzięki 
temu mogliśmy zmniejszyć powierzchnie magazynowe i obniżyć koszty przechowywania 
komponentów. Ponadto, współpraca z polskimi dostawcami zapewnia nam znacznie więk-
szą elastyczność reagowania na zmiany zapotrzebowania rynku. 
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Telewizja zdecydowanie ewoluuje. Jakie jeszcze mogą czekać nas 
niespodzianki ?

Cóż, na świecie debiutują pierwsze kanały telewizyjne nadające wyłącznie programy w 3d, 
czyli trójwymiarowe (znane nam dotychczas z kina). W Wielkiej Brytanii ruszyła stacja Sky 3d, 
należąca do BskyB. Rozpoczęła ona nadawanie od trójwymiarowej transmisji meczu ligi 
angielskiej. Już dziś mianem „3d Summer”, czyli „trójwymiarowe lato”, eksperci rynku medial-
nego powszechnie określają tegoroczne letnie miesiące i są zgodni, że rozwój 3 dtv będzie 
jedną z najważniejszych tendencji technologicznych na rynku telewizji w najbliższych latach, 
począwszy od 2010 roku. Myślę, że „rewolucja 3 dtv” będzie miała podobny, a może nawet 
większy, wymiar do tej związanej z wprowadzeniem telewizji wysokiej rozdzielczości (hdtv). 
Ponieważ do oglądania telewizji w trójwymiarze potrzebny jest specjalny odbiornik telewi-
zyjny, to siłą rzeczy i w tej kwestii już możemy zaobserwować pierwsze niespodzianki i no-
wości na rynku. Żeby obejrzeć program lub wydarzenie sportowe w 3d, będą nam potrzebne 
specjalne gogle, które do tej pory znaliśmy z sal kinowych). Inna ciekawostka związana 
z nieustająco rozwijającą się telewizją, to fakt, że producenci telewizorów stereoskopowych 
pracują nad odbiornikami umożliwiającymi odbiór obrazu 3 dtv bez konieczności używania 
specjalnych okularów.  Oferowane są już telewizory, które umożliwią odbiór zarówno trady-
cyjnej telewizji 2d, jak i trójwymiarowej. Oznacza to, że kupując telewizor 3d, będziemy mogli 
na nim oglądać wszystkie dotychczasowe programy nadawane w tradycyjny sposób (sd), 
w standardzie hd, a także umożliwiające odbiór telewizji 3d. Na rynku pojawiły się także inne 
urządzenia kompatybilne z telewizorem i dostosowane do odbioru telewizji 3d (blue-ray 
3d, konsole do gier). Ponieważ tradycyjne odtwarzacze dvd odchodzą powoli do lamusa, to 
jestem pewien, że na rynku zobaczymy wkrótce profesjonalne kina domowe 3d.  Producenci 
kamer wideo i aparatów cyfrowych także stale obserwują postępy w obrębie technologii 3d, 
więc to tylko kwestia czasu, kiedy na rynku zobaczymy jeszcze nowsze i jeszcze ciekawsze 
produkty. Kto wie – może nasze dzieci będą oglądać mobilną telewizję 3d w swoich telefo-
nach komórkowych?
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Nasze Centrum Nadawcze

należy do największych w Polsce 

i najnowocześniejszych w Europie.
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JAK DZIAŁA TELEWIZJA SATELITARNA?  

Jak działa telewizja satelitarna, czyli od nadawcy do odbiorcy – rozmowa z Marcinem 
Bukowskim, Dyrektorem Technik Telewizyjnych.

Pierwsza transmisja satelitarna na świecie odbyła się w 1962 roku, 
w Polsce mogliśmy obserwować jej rozwój dopiero w połowie lat 80. Dlaczego 
rynek płatnej telewizj i tak długo wschodził w naszym kraju ?

 
W latach 70. xx wieku oglądanie telewizji w Polsce było zjawiskiem powszechnym. Przez 
długi czas TvP 1 była jedynym programem dostępnym na terenie całego kraju (TvP 2 miała 
zasadniczo mniejszy zasięg). Nadszedł jednak taki czas, kiedy Polakom przestała wystarczać 
tzw. jedynka i dwójka i rozpoczęła się rewolucja. Na arenę wkroczył Polsat (1992) i TvN (1997) 
oraz zaczęła formować się pierwsza telewizja satelitarna. Oczywiście początkowo do zagra-
nicznych stacji, oglądanych za pośrednictwem zestawów satelitarnych, dostęp mieli tylko 
najbardziej zamożni rodacy. Na szczęście na przełomie 1999 i 2000 roku na rynku telewizji 
cyfrowej pojawił się trzeci gracz: Cyfrowy Polsat. Naszą ofertą obaliliśmy wtedy mit drogiej 
i elitarnej telewizji satelitarnej dla dobrze sytuowanych i pokonaliśmy ówczesną konkurencję.

Jak to się dzieje, że program telewizyjny trafia do naszych telewizorów? 
Czy jest to skomplikowany proces ?

 
Pomimo tego, że sygnał satelitarny musi przebyć ponad 100 tysięcy kilometrów, żeby trafić 
do widza, ten proces sam w sobie nie jest skomplikowany. Muszą zaistnieć dwa warunki 
konieczne: odbiorca musi mieć w swoim domu dekoder cyfrowy i antenę satelitarną, którą 
skieruje w stronę wykorzystywanego przez nas satelity.
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SChEMAT DZIAłANIA PLATFORMy SATELITARNEj

KODOWANIE SyGNAŁU
 
Dostęp do większości kanałów musi być chroniony
przed nieautoryzowanym odbiorem tzw. systemem
dostępu warunkowego. Dekoder rozkodowuje
zabezpieczony w ten sposób program i udostępnia
go widzowi. Cześć kanałów nadawanych przez innych
operatorów kodowana jest przez Cyfrowy Polsat
zdalnie. Umożliwia to zaoferowanie końcowemu
odbiorcy większej liczby programów, niż wynika
to z pojemności bezpośrednio obsługiwanych
transponderów satelitarnych.

Transponder to część satelity odpowiedzialna za odbiór, 
przekaz i retransmisję sygnału z Ziemi i na nią. Cyfrowy 
Polsat korzysta z transponderów 74, 79, 78 (dla techno-
logii hd) oraz 112 (dla vod Domowa Wypożyczalnia fil-
mowa) na satelicie Eutelsat hot Bird 8, z którego sygnał 
bardzo dobrej jakości można odbierać w całej Polsce.

NADAWCA

SATELITy

MULTIPLEKS
 
Głównym zadaniem multipleksu jest przetworzenie
sygnałów telewizyjnych na skompresowaną postać
cyfrową, a następnie zmultipleksowanie ich w jeden
strumień transportowy danych.

ODBIORy SATELITARNE
 
Odbiory satelitarne to grupa programów dostępnych  
na platformie cyfrowej, która jest pozyskiwana od in-
nych nadawców przez satelitę.

EMISJA
 
Część programów nadawana jest bezpośrednio  
z Centrum Satelitarnego Cyfrowego Polsatu. Obecnie 
system emisyjny umożliwia nadawanie 12 kanałów 
telewizyjnych, ale jest przygotowany do rozbudowy  
o kolejnych 8.

17 ANTEN ODBIORCZyCh
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INNI NADAWCy

hOT BIRD 8

ODBIORCA

ANTENA NADAWCZA
CyfROWEGO POLSATU

SATELITARNA STACJA NADAWCZA
 
Jej zadaniem jest zmodulowanie sygnałów telewizyj-
nych i emitowanie ich na transpondery satelitarne,  
skąd trafiają do widzów.

SySTEM KONTROLNy
 
System kontrolny czuwa nad prawidłowością działania 
całego Centrum Satelitarnego. Cyfrowy Polsat może się 
pochwalić bardzo wysokim wskaźnikiem dostępności 
sygnału satelitarnego na poziomie znacznie ponad 
99,9% czasu rocznie.

 Źródło: materiały własne
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W jaki sposób w takim razie odbywa się takie dostarczanie programów na satelitę ?
 
Robimy to na dwa różne sposoby. Przesyłamy programy sami z centrum nadawczego na 
wynajmowane przez nas transpondery, czyli części satelity odpowiedzialne za odbiór z Ziemi 
i retransmisję sygnału w kierunku Ziemi, albo robią to nasi kontrahenci, którzy nadają swój 
sygnał, a my dokładamy tylko do niego nasze kodowanie.

Jak uzyskujecie dostęp do programów ?
 
Generalnie programy pozyskujemy na trzy sposoby. Pierwszym jest tzw. klasyczny playout, 
drugim retransmisja i trzecim otrzymywanie programu za pośrednictwem światłowodu.

Czy mógłby Pan krótko opisać, na czym polega każdy z tych trzech sposobów ?
 
Pierwszy, najbardziej praco- i czasochłonny sposób, ale równocześnie taki, podczas którego 
mamy największą kontrolę nad materiałem, to klasyczny playout. Polega na tym, że nadawca 

– nasz kontrahent – dostarcza kasety z programami oraz ramówkę (tzw. playlistę) na konkret-
ne dni. Nasze systemy są tak skonstruowane, że wystarczy, gdy operator załaduje tę ramówkę 
do sytemu automatyzacji emisji, a taśmę umieści w przeznaczonej do tego szafie (zwanej 
flexicartem). System automatycznie zeskanuje kody paskowe z taśm, następnie kaseta 
zostanie wyjęta i włożona do magnetowidu, a materiał wgrany na serwer emisyjny. Później 
wszystko dzieje się już bez udziału człowieka. Na podstawie ramówki, w wyznaczonym dniu 
i godzinie, program zostanie wyemitowany z serwerów emisyjnych, czyli każdy odbiorca 
Cyfrowego Polsatu będzie mógł go obejrzeć. Drugą metodą jest retransmisja. Zamiast z taś-
my, odbieramy całe programy poprzez satelitę. Program dociera do nas za pośrednictwem 
satelity, my go odbieramy w naszym centrum i wysyłamy na swój transponder. Dodajemy 
oczywiście do niego swój system kodowania.

A sposób, który wykorzystuje światłowody ?
 
To coś pomiędzy tym klasycznym playoutem a retransmisją. Gotowy program w postaci 
cyfrowej, ale nieskompresowanej otrzymujemy dzięki fizycznemu połączeniu z nadawcą 
za pomocą łącza światłowodowego. W taki sposób pozyskujemy programy sd i hd.
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Jak to będzie wyglądało w przyszłości? Czy te techniki s ię zmienią ?
 
Sam sposób nadawania sygnałów nie zmieni się szybko, nadal będziemy wykorzystywać 
techniki playoutu czy retransmisji sygnału. Zmienia się natomiast sposób dostarczenia 
programów do naszego Centrum Nadawczego. Największe zmiany nastąpią w przypadku 
dostarczania materiałów do playoutu – już nie na klasycznych taśmach, a w postaci plików 
cyfrowych, za pomocą łącza o odpowiedniej przepustowości. 

Wiemy już jak Cyfrowy Polsat uzyskuje programy. W jaki sposób przesyła-
cie je do abonentów ?

Nadajemy z dwóch anten nadawczych, które posiadamy, ale również z innych punktów 
w Polsce i w Europie, z całkiem obcych nadajników tzw. zdalnych headendów. Mamy ich 
7 i rozmieszczone są w całej Europie. Obsługują one około 60 kanałów. Znaczy to mniej wię-
cej tyle, że mamy w swojej ofercie 60 kanałów, których osobiście nie nadajemy, jedyną nasza 
aktywnością jest ich kodowanie.

ODBIóR TELEWIZjI SATELITARNEj
Na linii satelita – antena satelitarna nie może być żadnych przeszkód naturalnych (góra, 
drzewo) czy sztucznych (wysokie maszty, kominy, budynki).

 

ŹLE DOBRZE
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Jak wygląda takie centrum nadawcze w Cyfrowym Polsacie ?
 
Nasze centrum nadawcze należy do największych w Polsce i najnowocześniejszych w  Europie. 
Zbudowaliśmy je w 2006 roku, a zaczęliśmy nadawać na początku 2007 roku. Składa się 
z wielu zintegrowanych ze sobą systemów wizyjnych, fonicznych oraz informatycznych. 
 Przygotowane jest do transmisji programów telewizyjnych – w tym programów w tech-
nologii wysokiej rozdzielczości (hd), gwarantując naszym widzom najwyższą jakość obrazu 
i dźwięku.

Czym jest multipleks ?
 
Spróbuję opisać to obrazowo. Świat rezygnuje z telewizji analogowej, stale zwiększana jest 
liczba oferowanych kanałów telewizyjnych. Dla porównania jeden sygnał analogowy (czyli 
jeden kanał) zajmował cały transponder. Pojemność transponderów jest ciągle taka sama. 
Zmieniło się to, że dzięki nowym technologiom (kompresja i multipleksacja) dziś możemy 
takich kanałów na jednym transponderze umieścić kilkanaście w przypadku programu sd 
i kilka w przypadku telewizji hd.
To właśnie w multipleksie powstaje końcowy strumień danych, zawierający programy 
telewizyjne (wizja i fonia), teletekst oraz dane zapewniające kontrolę dostępu (kodowanie) 
do nadawanych serwisów, a także dane dodatkowe.  W uproszczeniu można powiedzieć, że 
multipleks składa się z dwóch zestawów urządzeń: koderów oraz multiplekserów. Głównym 
zadaniem koderów jest zamiana sygnału wizyjnego na skompresowany sygnał cyfrowy. 
 Sygnały z wielu koderów podłączone są do multipleksera, który tworzy z wielu sygnałów 
jeden strumień danych wzbogacony o dodatkowe informacje, wysyłany następnie na 
transponder satelitarny. W naszym centrum nadawczym mamy 4 multipleksy, po jednym 
na każdy użytkowany przez nas transponder.
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Co wyróżnia Cyfrowy Polsat na tle innych telewizj i ?
 
Podpisaliśmy niedawno umowę na dostawę archiwum cyfrowego, co pozwoli na rozpoczęcie 
tego procesu, o którym mówiłem wcześniej, czyli migracji procesu dostarczania materiałów 
audiowizualnych z taśm na pliki. To oznacza, że materiały nie będą już stały u nas na półkach 
i nie będą zajmowały cennego miejsca. Będą one trafiały do nas drogą elektroniczną wprost 
do archiwum cyfrowego, które zintegrowane będzie ze wszystkim naszymi systemami. Kiedy 
zakończymy proces migracji obsługa manualna zostanie zminimalizowana do kontrolowania 
poprawności poszczególnych procesów emisyjnych. Przed nami pełna automatyka: ktoś 
wyśle do nas plik, automat sprawdzi, czy taki materiał jest w ramówce, jeśli nie to skopiuje 
go do archiwum, jeśli tak to wgra go na serwer emisyjny, gdzie poczeka na swoją kolejkę 
i zostanie odtworzony na antenie.

Czyli plan na 2010 to budowa archiwum cyfrowego. Czy coś jeszcze ?
 
Po finalnym wyłączeniu w 2009 roku starego systemu kodowania i zakończeniu wymiany 
prawie 2 milionów kart chcemy rozbudować multipleks hd i tym samym uruchomić nowe 
kanały. Dokupujemy więc nowe kodery. W 2011 roku planujemy zbudować też rezerwowe 
satelitarne centrum nadawcze, to pozwoli nam wyeliminować wszystkie przerwy nadawcze 
związane z pogodą. Przerwy spowodowane anomaliami pogodowymi są najtrudniejsze 
do opanowania, inne kontrolujemy bez problemu i abonent nie jest w stanie ich zauważyć, 
gdyż od razu włączają się urządzenia backupowe. Według statystyk mamy blisko 100% 
ciągłości w nadawanych przez nas programach.
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. . .walczymy, aby produkt 
był dostępny dla jak największej 

liczby użytkowników, 
czyli kosztował możliwie mało
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WSPÓŁCZESNE DEKODERy  

W 2009 roku Cyfrowy Polsat wprowadził do oferty produkty ambitne i przepro-
wadził intensywną organizację serwisu – rozmowa z Adamem Dawidziukiem, 
Dyrektorem ds. Dekoderów.

W roku 2009 Cyfrowy Polsat poszerzył swoją ofertę o kolejne dekodery. 
Jaki to był sprzęt ?

Miniony rok stał pod znakiem rozwijania oferty o produkty ambitne. Naszym największym 
osiągnięciem było wprowadzenie na rynek dwutunerowego dekodera hd z funkcją nagrywa-
nia. dvr-7400 hd, bo o nim mowa, jest produkowany przez naszego wieloletniego partnera, 
firmę EchoStar. Umożliwia jednoczesne oglądanie dwóch programów, dzięki czemu w tym 
samym czasie można jeden nagrywać, a inny oglądać. Dwa niezależne tunery istotnie 
zwiększają złożoność dekodera, co wymagało od nas przedefiniowania jego specyfikacji 
oraz utworzenia zupełnie nowych procedur testowych. Ponadto zmieniliśmy naszą ofertę 
dekoderów wysokiej rozdzielczości, zastępując model EchoStar dsb 7100 hd nieco nowocześ-
niejszym rozwiązaniem – 7200.

DEKODERy W OFERCIE CyFROWEGO POLSATu

Dekodery SD Dekodery hD Dekodery DvR Dekodery DvR hD

Mini Echostar DSB-7100hD Echostar DvR-747 Echostar DvR-7400hD

familijny f300 Echostar DSB-7200hD  

Echostar 717 Echostar hDS-400E

Samsung S305G Samsung h370G

 hD5000
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Jak wygląda proces wprowadzania nowego produktu na rynek ?
 
Najpierw definiujemy potrzeby i oczekiwania klientów, które następnie są przekładane na 
specyfikacje techniczne. Staramy się zaspokajać te potrzeby i jednocześnie walczymy, aby 
produkt był dostępny dla jak największej liczby użytkowników, czyli kosztował możliwie 
mało. Pogodzenie tych przeciwstawnych wymagań jest wyzwaniem i zwykle prowadzi 
do stworzenia bardzo specyficznych dekoderów, produkowanych wyłącznie na potrzeby 
naszych klientów. W zakresie produkcji współpracujemy ze wszystkimi liczącymi się na 
świecie producentami, którzy zwykle chętnie i aktywnie odpowiadają na rozsyłane przez nas 
zapytania ofertowe. 

Ile czasu zajmuje taki proces ?
 
Od stworzenia opisu zupełnie nowego produktu, do wprowadzenia go na rynek mija 
czasem nawet rok. Zwykle jednak trwa to krócej. Dla produktów „standardowych” powinno 
to być około 6 miesięcy. Różnica wynika głównie z czasu potrzebnego na dopracowanie 
dokumentacji technicznej oraz stworzenia stabilnej wersji oprogramowania. Nawet, jeśli 
oprogramowanie jednak istnieje, to produkt może trafić w dużych ilościach na rynek dopiero 
po kilku miesiącach od zamówienia. Wynika to głównie z czasu, który jest potrzebny na 
wyprodukowanie procesorów i pamięci (zgodnych z naszymi potrzebami) oraz z czasu 
transportu produktów i półproduktów (często płyną one do nas z Azji). 

Cyfrowy Polsat posiada własną fabrykę dekoderów, jakie to daje możli-
wości spółce ?

Własna fabryka pozwala znacznie obniżyć koszty zakupu nowych dekoderów i jednocześnie 
istotnie skraca czas wprowadzania zmian produktu, w szczególności upraszcza proces 
modyfikacji oprogramowania. W rezultacie pojawiają się znaczne oszczędności kosztów 
utrzymania dekodera, a użytkownik dostaje produkt lepszej jakości. W praktyce, ze względu 
na czas reakcji liczony często w godzinach, a nie w tygodniach (jak to zwykle ma miejsce 
w przypadku produktów dostarczanych przez firmy trzecie) zdecydowana większość klien-
tów nawet nie wie o problemie wprowadzanych zmian. Jedynym śladem naszej aktywności 
widocznym dla użytkownika jest zmiana numeru wersji oprogramowania w dekoderze.
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Jakie dekodery są głównie produkowane w waszej fabryce ?
 
Produkujemy masowo dekodery Mini i familijny. Oba są naszymi autorskimi produktami. 
Pierwszy model – dekoder Mini – spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem przez klientów, 
dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie kolejnego – familijnego. Mini jest najmniej-
szym dekoderem dostępnym na rynku, swoimi rozmiarami przypomina zeszyt a5. Podobnie 
jak Mini, dekoder familijny charakteryzuje się bardzo małą mocą zasilania – 13 watów. Może 
być podłączany do gniazdka 12 v, które jest używane, np. w przyczepach kampingowych. 
Wciąż obserwujemy duże zapotrzebowanie na te dekodery, a najlepiej świadczy o tym fakt, 
że w pierwszym kwartale 2010 roku z taśmy produkcyjnej naszej fabryki zszedł jego miliono-
wy egzemplarz.

FuNKCjONALNOŚCI DEKODERóW

dekoder 
Mini

dekoder
cyfrowy

dekoder hd 
high Definition

dekoder hd
z dyskiem twardym

Najmniejszy dekoder na rynku      

Elektroniczny przewodnik po programach 

Sortowanie i grupowanie kanałów 

Kontrola rodzicielska 

funkcja stop klatka 

Twardy dysk 

Telewizja wysokiej rozdzielczości 

Dwa tunery (dwa wejścia lnb)
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Dekoder to skomplikowane urządzenie ? Z ilu części s ię składa i co jest 
jego „mózgiem ?

Z technicznego punktu widzenia dekoder jest komputerem, stąd jego najważniejszą częścią 
jest procesor. Dodatkowo musi mieć pamięć operacyjną (ram) oraz pamięć nieulotną do 
przechowywania oprogramowania – obecnie jest to pamięć bardzo podobna do tej, na któ-
rej przechowuje się zdjęcia cyfrowe. Istotnym elementem dekodera jest też karta do rozszyfro-
wywania zakodowanych kanałów telewizyjnych. Poza tym, znajduje się w nim tuner (do 
podłączenia anteny), tor zasilania i komplet wyjść. Razem jest to co najmniej 200 elementów 
do montażu. Najważniejszy jest jednak procesor, który nazwałbym właśnie „mózgiem” całości. 
Reszta to układy pomocnicze.

W jaki sposób serwisowane są dekodery Cyfrowego Polsatu i na czym 
polega takie serwisowanie ? 

Dekoder jest zwykłym urządzeniem technicznym, które niestety czasem się psuje. Dla współ-
czesnych konstrukcji odsetek uszkodzeń nie przekracza 2% rocznie, ale przy dużej bazie 
klientów bezwzględne liczby uszkodzonych dekoderów są zauważalne. Organizacja serwisu 
gwarancyjnego ma na celu zminimalizowanie skutków uszkodzenia dekodera w domu 
klienta. Część klientów decyduje się na wypożyczenie, a nie zakup sprzętu. Takie wypożyczone 
dekodery pozostają własnością Cyfrowego Polsatu i są serwisowane oraz odświeżane 
przez czas znacznie wykraczający poza standardowy okres zobowiązań gwarancyjnych 
producenta. Wprowadzenie w 2009 roku na rynek dużej liczby dekoderów własnej produkcji 
spowodowało, że Cyfrowy Polsat przejął zobowiązania gwarancyjne i pogwarancyjne wobec 
dużej liczby klientów. W mojej ocenie poradziliśmy sobie z tym wyzwaniem bardzo dobrze. 
Nasz serwis zajmuje się również wycofywaniem z obiegu, czyli złomowaniem dekoderów 
starych lub wyeksploatowanych.

CSI Ny / AXN. © AXN. 
Wszystkie prawa zastrzeżone.

92 / Cyfrowy Polsat / Raport Roczny '09 Cyfrowy Polsat / Raport Roczny '09 / 93



Produkcja dekoderów wiąże się z wytwarzaniem odpadów. W jaki sposób 
staracie się chronić środowisko ?

 
Produkcja urządzeń elektronicznych, w tym dekoderów, na szczęście nie powoduje powsta-
wania zbyt wielu odpadów. Głównym odrzutem są opakowania, w których dostarczane są 
komponenty elektroniczne do produkcji, czyli kartony i folia. Odpady chemiczne, np. płyny 
i inne substancje konieczne w eksploatacji maszyn, powstają w ilościach minimalnych 
w porównaniu do skali produkcji. Bez względu na ilości, wszystkie są segregowane, ewiden-
cjonowane, raportowane i utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracujemy 
w tym zakresie z wyspecjalizowanymi firmami, które mają stosowne uprawnienia i zajmują 
się utylizacją lub recyklingiem.

Podsumowując rozmowę, czy mógłby Pan powiedzieć, co było głównym celem 
w 2009 roku ?

W odniesieniu do dekoderów, rok 2009 to przede wszystkim wprowadzenie na rynek nowe-
go, nowoczesnego i ambitnego dwutunerowego dekodera hd z dyskiem EchoStar dvr -7400. 
Ponadto, udało się nam zoptymalizować produkcję dekoderów własnych, co wymagało 
dużego wysiłku całego zespołu, odpowiedzialnego za produkcję. Poza tym usprawniliśmy 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

A jakie przed Panem wyzwania w 2010 ?
 
Przede wszystkim celem jest wprowadzenie do oferty nowych dekoderów, które będą 
bardziej przyjazne dla użytkownika oraz dla środowiska naturalnego, czyli będą miały więcej 
funkcji oraz będzie cechowała je energooszczędność. Rozpoczęliśmy produkcję własnego 
dekodera hd. Planujemy w związku z tym wyprodukować kolejny milion dekoderów wyłącz-
nie na potrzeby Cyfrowego Polsatu do końca 2010 roku. Blisko 60% tej liczby mogą stanowić 
dekodery hd5000. Do zrealizowania założonego planu pierwszy raz zostaną wykorzystane 
pełne moce produkcyjne fabryki, wynoszące 90 tysięcy odbiorników miesięcznie. Poza tym, 
z powodu zasadniczych zmian technicznych, jakie zaszły w ciągu ostatnich lat w konstrukcji 
dekodera, planujemy dalsze zmiany organizacyjne w naszym serwisie. W szczególności 
chcemy, aby zmiany na lepsze były widoczne po stronie naszych klientów.
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Ludzie budują f i rmę , 

je j kulturę organizacyjną i s i ł ę .
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11
Pracownicy

NAJWAŻNIEJSI SĄ LUDZIE 

„Zależy nam na zatrudnianiu i utrzymaniu pracowników wysoko zmotywowanych 
i efektywnych, ale jednocześnie dobrze czujących się w naszym zespole”  
– rozmowa z Anną Roszewską, Dyrektorem Pionu Personalnego.

Jedynym naprawdę wartościowym majątkiem firmy są ludzie - to słowa 
znanego eksperta ds. zarządzania, Petera F. Druckera. Czy zgadza się 
Pani z tą tezą ?

Oczywiście, to przecież ludzie budują firmę, jej kulturę organizacyjną i siłę. W Cyfrowym 
Polsacie wiemy o tym dobrze i zależy nam, żeby nasi pracownicy poszerzali swoją wiedzę 
i doskonalili umiejętności. Chcemy, by do pracy przychodzili z chęcią i przyjemnością, w po-
czuciu, że się realizują i że mają wpływ na to, co się dzieje w firmie. Staramy się dbać o nich 
na wielu płaszczyznach.

Proszę opisać te płaszczyzny i powiedzieć, jakie są kluczowe zadania 
Pionu Personalnego.

Te płaszczyzny koncentrują się wokół kilku kwestii związanych bezpośrednio ze wsparciem, 
jakie staramy się zagwarantować firmie i bezpośrednio naszym pracownikom. Poza podsta-
wowym filarem działań, jakim jest obsługa spółki pod kątem kadrowo-płacowym, naszym 
kluczowym obszarem aktywności są działania związane z pozyskiwaniem i utrzymaniem 
najlepszych pracowników. Mam tu na myśli rekrutację oraz planowane, szeroko rozumiane 
działania szkoleniowo-rozwojowe. Wiemy, jak ważne jest ciągłe doskonalenie, dlatego 
umożliwiamy naszym pracownikom dostęp do najnowszych technologii oraz zapewniamy 
stałe podnoszenie kwalifikacji. Dodatkowo pracujemy nad udoskonaleniem finansowych 
i pozafinansowych systemów motywacyjnych.
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Ilu pracowników zatrudnia Cyfrowy Polsat ? Czy są wśród nich także 
studenci i absolwenci ?

 
Utrzymujemy dynamiczny wzrost zatrudnienia. W grudniu 2008 roku zatrudnialiśmy 390 
pracowników, a na koniec 2009 było nas już ponad 610. Dziś spółki Cyfrowy Polsat i Cyfrowy 
Polsat Technology zatrudniają blisko 700 osób, z czego 14% pracuje ponad 6 lat. Dodatkowo 
współpracujemy z 300 osobami, wśród których jest bardzo dużo młodych, otwartych na 
nowe wyzwania studentów i absolwentów. Nasz zespół tworzą więc z jednej strony ludzie 
młodzi, którzy wnoszą do firmy świeże spojrzenie, ogromne zaangażowanie i oryginalne 
inicjatywy, z drugiej strony wartość firmy budują doświadczeni menedżerowie, wybitni 
specjaliści i uznani eksperci w branży. W mojej ocenie sukces spółki to właśnie wynik takiego 
sprawnego połączenia praktyki oraz wiedzy doświadczonych menedżerów z zaangażowa-
niem, energią i entuzjazmem osób, które dopiero stawiają pierwsze kroki w branży.

WSKAźNIK ZATRuDNIENIA ZE WZGLęDu NA PłEć W SPółCE CyFROWy POLSAT  
(STAN NA 31.12.2009)

WSKAźNIK ZATRuDNIENIA ZE WZGLęDu NA WIEK W SPółCE CyFROWy POLSAT  
(STAN NA 31.12.2009)

< 30 [31 – 40> [41 – 50> [51 – 60> ≥ 60 Suma

336 174 66 32 3 611

Źródło: obliczenia własne Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat s.a.

kobiety
220

mężczyźni
391
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W jaki sposób Cyfrowy Polsat motywuje swoich pracowników do osiągania 
sukcesów w firmie ?

Tworzymy atmosferę generowania nowych idei i pomysłów, ponieważ rynek i nasza kon-
kurencja stawia przed nami stale nowe wyzwania. Staramy się motywować ludzi poprzez 
inwestowanie w ich rozwój – oferujemy im szkolenia merytoryczne, warsztaty rozwijające 
umiejętności miękkie, zajęcia językowe, dofinansowanie nauki. Równocześnie nie wymaga-
my od ludzi, żeby poświęcali się wyłącznie pracy i nie próbujemy za wszelką cenę zamykać 
ich w określonych ramach. Oferujemy im również bogaty pakiet opieki medycznej, a także 
dofinansowanie zajęć sportowych.

BENEFITy DLA PRACOWNIKóW GRuPy CyFROWy POLSAT (STAN NA 31.12.2009)

Opieka medyczna Pakiety sportowe

244 271

Źródło: obliczenia własne Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat s.a.

Z Pani słów wynika, że Cyfrowy Polsat jest dobrym pracodawcą.
Jak jeszcze staracie się dbać o swój wizerunek w tej materi i ?

 
O tym, że dobrze się u nas pracuje świadczy z pewnością fakt, że mamy bardzo niski (po-
niżej 1%) wskaźnik odejść pracowników, a budowanie naszego wizerunku, jako dobrego 
pracodawcy, szczególnie wśród studentów, jest jednym z naszych priorytetowych działań 
zaplanowanych na ten rok. Staramy się być obecni na najważniejszych imprezach, takich 
jakimi są targi pracy, współpracujemy też z biurami karier wielu warszawskich uczelni. W tym 
roku planujemy także uruchomić program płatnych praktyk i staży. Dotychczas spółka nie 
podejmowała tego rodzaju działań, ale wierzymy, że przyczynią się one do wzmocnienia 
pozytywnego wizerunku firmy, jako miejsca, które gwarantuje nie tylko możliwości pracy 
przy ciekawych, nowatorskich projektach, ale także przyjazną i naprawdę dobrą atmosferę.
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hot or Not / Viva Polska.
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Jak wygląda proces rekrutacji w Cyfrowym Polsacie ? Czy możliwa i prak-
tykowana jest rekrutacja wewnętrzna ?

 
Stawiamy przede wszystkim na rekrutację wewnętrzną, czyli oferowanie możliwości rozwoju 
i awansu naszym pracownikom. Wielu menedżerów, którzy obecnie pełnią kluczowe funkcje 
w organizacji, to osoby, które rozpoczynały swoją drogę zawodową właśnie w naszej firmie. 
Oprócz awansów pionowych, o których wspomniałam, stosujemy poziome, czyli posze-
rzanie kompetencji i obszarów odpowiedzialności. Z kolei przy rekrutacjach zewnętrznych 
staramy się pozyskiwać osoby, które doskonale wpisują się osobowością i predyspozycjami 
w kulturę organizacyjną firmy. Wiedza i doświadczenie są ważne, ale nie zawsze decydujące. 
Zależy nam na zatrudnianiu i utrzymaniu pracowników wysoko zmotywowanych i efektyw-
nych, ale jednocześnie dobrze czujących się w naszym zespole.

Często spotykamy się z opinią, że kobiety na rynku pracy w Polsce są 
dyskryminowane. Czy takie histor ie zdarzają się w Cyfrowym Polsacie ?

 
Nie zaobserwowałam u nas takiego zjawiska. Cyfrowy Polsat to nowoczesna i dynamiczna 
firma, która nie kieruje się stereotypami. Według moich danych, kobiety w Cyfrowym Pol-
sacie stanowią około 36% wszystkich zatrudnionych pracowników, a prawie 35% stanowisk 
kierowniczych, obsadzonych jest właśnie przez panie.

Jakie największe wyzwanie stało przed Pionem HR w 2009 roku, a jakie 
cele wyznaczyliście sobie na 2010 ?

 
Naszym ciągłym wyzwaniem jest połączenie zadań z rzeczywistymi potrzebami i oczekiwa-
niami całej firmy. Z jednej strony mam tu na myśli Zarząd, a z drugiej potrzeby poszczegól-
nych pionów. Obecnie nasze działania koncentrują się wokół budowy kultury organizacyjnej 
wspierającej realizację strategii firmy. Są one związane z umacnianiem wizerunku praco-
dawcy, wdrożeniem systemu mierzenia efektywności (oceny roczne, mbo – Management 
By Objectives), zaprojektowaniem systemu szkoleń dostosowanych do konkretnych potrzeb 
oraz z opracowaniem polityki zarządzania wynagrodzeniami i benefitami.
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Wszystkie prawa zastrzeżone.
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12
Przegląd wyników operacyjnych i finansowych

PRZEGLĄD WyNIKÓW OPERACyJNyCh I fINANSOWyCh

Przegląd 2009 roku
Rok ten był rokiem dynamicznego wzrostu. Liczba abonentów, którzy podpisali z nami umowę 
w 2009 roku jest porównywalna z tym, co osiągnęliśmy rok wcześniej. Klienci wybierają droż-
sze pakiety programowe – szczególnie ci, którzy podpisali z nami umowy w iv kwartale 2009 
roku. Widzimy także duże zainteresowanie kanałami hd, a popyt na nowo wprowadzoną 
Domową Wypożyczalnią filmową mocno przekroczył nasze oczekiwania.  Wyniki finansowe 
za 2009 rok odzwierciedlają stabilność naszego biznesu i efektywność działania. Pomimo roz-
wijania usług telekomunikacyjnych i wprowadzenia nowych produktów osiągnęliśmy 22% 
wzrost przychodów abonamentowych, 12% wzrost ebitda skorygowanej o wpływ kursów 
walut i 6% wzrost skorygowanego o wpływ kursów walut zysku netto.

Wyniki operacyjne Liczba naszych klientów dynamicznie wzrosła w 2009 roku, głównie dzięki jakości naszej 
oferty programowej oraz wartości, jaką stanowi ona dla przeciętnego Polaka. Roczne 
przyłączenia netto wyniosły 475 tysięcy, co stanowi 57 procent udziału w rynku przyłączeń 
netto abonentów płatnych platform satelitarnych w Polsce. Na przyłączenia netto składają 
się nieco wyższe przyłączenia brutto niż przed rokiem oraz nieco wyższy wskaźnik odpływu 
abonentów. Osiągnięte wyniki są dla nas mocno satysfakcjonujące, zważywszy na trud-
niejsze warunki makroekonomiczne, zwiększoną konkurencję oraz zbliżające się nasycenie 
usługami płatnej telewizji w Polsce. 

W tym samym czasie staramy się poszerzać naszą obecność w polskich gospodarstwach 
domowych. We wrześniu 2008 roku rozpoczęliśmy świadczenie usług telefonii komórkowej, 
a od grudnia 2009 roku prowadziliśmy konsumenckie testy usługi dostępu do Internetu, aby 
rozpocząć jej świadczenie w lutym 2010 roku. Dodatkowo, w grudniu 2009 roku otworzyliśmy 
Domową Wypożyczalnię filmową. Uatrakcyjnienie oferty programowej o nowe kanały, 
w tym w jakości hd, wzrost zainteresowania produktami premiowymi oraz uruchomienie 
Domowej Wypożyczalni filmowej pozwoliło na zwiększenie arpu Pakietu familijnego do 
40,3 zł (2008: 39,4 zł) i arpu Pakietu Mini do 9,2 zł (2008: 8,6 zł).
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Potencjał 
technologi i HD

Migracja do telewizji wysokiej rozdzielczości daje znaczący potencjał rozwoju dla naszego 
biznesu. W związku z tym nadawcy telewizyjni rozwijają swoją ofertę kanałów nadawanych 
w technologii wysokiej rozdzielczości szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. W wyniku takich 
trendów widzimy wzrost świadomości naszych odbiorców, jeżeli chodzi o usługi w jakości hd, 
a niektórzy z nich nawet zaczynają traktować hd jako standard.

Abonenci usług hd W 2009 roku zaoferowaliśmy dekodery hd w bardziej przystępnych cenach, tj. już od 49 zł. 
Dodatkowo wprowadziliśmy oferty wymiany dekoderów na dekodery hd oraz rozpoczęliśmy 
udostępnianie dekoderów hd. Dzięki temu liczba abonentów kanałów hd wzrosła. Za tym 
wzrostem stoi również wzbogacona oferta programowa, obejmująca 10 kanałów w jakości hd.

Wzmożony wzrost użytkowników technologii hd stanowi potencjał rozwoju naszego biznesu. 
W kwietniu 2010 roku rozpoczęliśmy produkcję własnych dekoderów hd, która zdecydowa-
nie obniży koszty zakupu dekoderów. Wierzymy, że oferta hd, przy niskich kosztach, jakie do 
tej pory ponieśliśmy, będzie źródłem znacznych przychodów.  

Internet i telefonia komórkowa
We wrześniu 2008 roku rozpoczęliśmy świadczenie usług telefonii komórkowej, a od grudnia 
2009 roku prowadziliśmy testy usługi dostępu do Internetu, aby rozpocząć jej świadczenie 
w lutym 2010 roku. W ii kwartale 2010 roku planujemy wprowadzić ofertę zintegrowaną 
(telewizja, Internet i telefon komórkowy w ramach jednej umowy i jednego rachunku), po-
nieważ widzimy zdecydowany potencjał dla tego typu usług. Będziemy pierwszym spośród 
operatorów dth w Polsce, który wprowadzi ofertę zintegrowaną i mamy nadzieję, że da nam 
to zdecydowaną przewagę nad naszą konkurencją oraz zwiększy zadowolenie naszych 
klientów ze świadczonych przez nas usług, co wpłynie na obniżenie wskaźnika churn. 
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Wzbogacenie oferty programowej i Domowa Wypożyczalnia Filmowa
W listopadzie 2009 roku na 15 kanałach telewizyjnych uruchomiliśmy usługę vod – Domowa 
Wypożyczalnia filmowa – udostępniając na nich 320 filmów dla wszystkich naszych abo-
nentów, bez względu na typ posiadanego dekodera. Nasi klienci w ciągu jednego dnia mają 
dostęp do 15 propozycji, a miesięcznie udostępniamy 30 nowych produkcji. Od momentu 
wprowadzenia usługi do naszej oferty (1 grudnia 2009 roku) sprzedaliśmy 100 tysięcy filmów, 
co zdecydowanie przekroczyło nasze oczekiwania. 

Przegląd finansowy Wyniki finansowe za 2009 rok odzwierciedlają stabilność naszego biznesu i efektywność 
działania. Wzrost bazy abonentów oraz wzrost arpu w poszczególnych segmentach przyczy-
niły się do 14-procentowego wzrostu przychodów, które przekroczyły 1,279 mln zł. Skorygo-
wana o koszty walutowe ebitda wzrosła o 12% pomimo inwestycji w rozwój nowych usług. 
Natomiast skorygowany o kursy walut zysk netto wzrósł o 6% do 287 mln zł. 

Przychody Przychody Grupy wzrosły do 1,279 mln zł (2008: 1,119 mln zł), co stanowi wzrost o 14% rok do roku.

Przychody abonamentowe wzrosły o 22% do 1,190 mln zł (2008: 978 mln zł), co odzwierciedla 
wzrost bazy abonentów oraz zwiększone zainteresowanie pakietami premiowymi. Przychody 
abonamentowe stanowią ponad 93% naszych przychodów całkowitych.

Przychody ze sprzedaży zestawów odbiorczych i telefonów spadły o 53 mln zł do 47 mln zł 
(2008: 100 mln zł). Spadek w dużej mierze nastąpił w wyniku zmiany preferencji naszych 
klientów, którzy w 65% umów decydowali się na wynajem dekodera, oraz spadku jednostko-
wej ceny sprzedaży dekodera, wynikającego częściowo z naszej polityki cenowej. 

Pozostałe przychody operacyjne, nieuwzględnione powyżej, wzrosły o 4% do 42 mln zł 
(2008: 41 mln zł) w dużej mierze w wyniku rozpoznania przychodów z tytułu wynajmu lokali 
i urządzeń, które wynajmujemy firmie świadczącej nam usługi call center.
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Koszty Koszty programowe wzrosły o 128 mln zł, do 354 mln zł (2008: 226 mln zł). 56 mln zł tego wzrostu 
wynika z osłabienia się złotego wobec dolara amerykańskiego i euro w 2009 roku w porów-
naniu z 2008 rokiem, jako że ponad 94% naszych kosztów programowych denominowanych 
jest w tych walutach. Pozostały wzrost wynika głównie ze wzrostu bazy abonentów i wzbo-
gacenia naszej oferty programowej o nowe kanały, w tym kanały hd. 

Koszty przesyłu sygnału wzrosły o 24 mln zł, do 83 mln zł (2008: 59 mln zł). 15 mln zł tego wzrostu 
wynika z osłabienia się złotego wobec euro w 2009 roku w porównaniu z 2008 rokiem, 
jako że koszty te są denominowane w całości w euro. Pozostały wzrost wynika z wynajęcia 
czwartego transpondera od Eutelsat (od maja 2009 roku), dzięki któremu możemy oferować 
Domową Wypożyczalnię filmową.

Koszty marketingu wzrosły o 25%, do 57 mln zł (2008: 46 mln zł). Wzrost wynika głównie 
z natężenia lokalnych działań marketingowych, wzmożonej konkurencji na naszym rynku, 
szczególnie w czwartym kwartale 2009 roku, oraz z promowania usług telekomunikacyjnych. 

Koszt pozyskania abonenta wzrósł do 132 zł (2008: 116 mln zł), co wynika częściowo ze zmiany 
miksu sprzedawanych pakietów programowych w kierunku pakietów premium, od których 
płacimy wyższe prowizje. Całkowite koszty dystrybucji i logistyki wzrosły o 16 mln zł do 
124 mln zł (2008: 108 mln zł).

Koszty obsługi i utrzymania abonentów wzrosły o 29 mln zł, do 81 mln zł (2008: 52 mln zł), 
głównie w wyniku wzrostu nakładów na call center w związku ze wzrostem liczby abonen-
tów, jak również w celu podniesienia jakości obsługi klienta. Dodatkowo, wzrosły koszty 
utrzymania klienta, co zostało spowodowane wzmożoną konkurencją, wychodzeniem 
abonentów z okresów podstawowych, jak również przygotowywaniem się do zmiany 
 regulaminu.

Koszt własny sprzedanych produktów spadł o 35%, do 90 mln zł (2008: 138 mln zł), w wyniku 
spadku liczby sprzedanych dekoderów, jako że ponad 65% klientów podpisujących z nami 
umowę w 2009 roku wybrało wynajem dekodera.

Pozostałe koszty operacyjne, nieuwzględnione powyżej, wzrosły o 38 mln zł do 204 mln zł 
(2008: 166 mln zł), głównie na skutek wzrostu amortyzacji i wzrostu kosztu wydanych kart do 
dekoderów i kart sim.

ebitda Skorygowany o wpływ osłabienia złotego zysk ebitda wyniósł 388 mln zł, co daje skorygowa-
ną marżę zysku ebitda w wysokości 30%. Raportowany zysk ebitda wyniósł 318 mln zł, co daje 
raportowaną marżę zysku ebitda w wysokości 25%.
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Zysk Raportowany zysk brutto w wysokości 284 mln zł (2008: 334 mln zł) uwzględnia zdecydo-
wane osłabienie złotego wobec dolara amerykańskiego i euro. Szacujemy, że w wyniku 
tej zmiany wartości złotego nasze koszty wzrosły o ok. 70 mln zł. Zysk brutto skorygowany 
o wpływ osłabienia się złotego wzrósł do 355 mln zł.

Podatek za rok 2009 wyniósł 54 mln zł (2008: 64 mln zł). Efektywna stopa podatkowa wyniosła 
zaś 19%.

Skorygowany zysk netto wyniósł 287 mln zł. Raportowany zysk netto wyniósł 230 mln zł 
(2008: 270 mln zł), co daje raportowany zysk na jedną akcję w wysokości 0,86 zł (2008: 1,01 zł).  

Dywidenda 28 maja 2010 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, na mocy której zaakceptowała rekomen-
dację Zarządu Spółki co do wysokości i terminu wypłaty dywidendy. Zarząd Spółki zareko-
mendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 57 groszy na 1 akcję, 
co daje 152 945 250 zł płatną w dwóch transzach: 38 groszy na akcję (101 963 500 zł, w dniu 
11 sierpnia 2010 roku) oraz 19 groszy na akcję (50 981 750 zł, w dniu 17 listopada 2010 roku).

Przepływy pieniężne i pozycja finansowa
 
Pozycja finansowa Grupy poprawiła się. Grupa wygenerowała zysk ebitda w wysokości 
317 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej spadły w porównaniu z rokiem 
2008 i wyniosły 183 mln zł (2008: 316 mln zł). Spadek ten jest efektem zwiększenia stanu netto 
dekoderów udostępnionych naszym abonentom o 91 mln zł oraz wzrostu zmiany stanu 
zapasów o 62 mln zł.

Wypłata dywidendy w wysokości 201 mln zł, spłata kredytu wraz z odsetkami w wysokości 
67 mln zł, podatek zapłacony w wysokości 53 mln zł, wydatki kapitałowe w wysokości 37 mln zł 
miały wpływ na poziom wolnych przepływów pieniężnych, które wyniosły 72 mln zł.

Nasze nakłady kapitałowe wyniosły 37 mln zł. Dodatkowo, zwiększyliśmy wartość dekoderów 
udostępnionych klientom lub / i abonentom o 113 mln zł. W 2009 roku rozpoczęliśmy transakcję 
zakupu udziałów w spółce M.Punkt holdings Ltd., na co wydaliśmy 25 mln zł.

W trakcie 2009 roku spłaciliśmy 63 mln zł części kapitałowej naszego kredytu. Pozostały dług 
wynosi 47 mln zł i zostanie spłacony do 9 października 2010 roku. Saldo gotówki na koniec 
roku wynosiło 73 mln zł. Dodatkowo, na rachunku escrow zdeponowane było 27 mln zł 
z przeznaczeniem na sfinalizowanie zakupu udziałów w M.Punkt holdings Ltd. W 2009 roku 
podpisaliśmy umowę linii kredytowej na kwotę 100 mln zł, która wygaśnie 29 października 
2010 roku. 
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Bilans Na dzień 31 grudnia 2009 roku nasza suma bilansowa wyniosła 775 mln zł. Aktywa trwałe były 
na poziomie 341 mln zł, natomiast aktywa obrotowe na poziomie 434 mln zł. Kapitał własny 
osiągnął 322 mln zł, zobowiązania długoterminowe wyniosły 29 mln zł, a zobowiązania krót-
koterminowe – 424 mln zł.

Aktywa trwałe wzrosły o 140 mln zł, do 341 mln zł na dzień 31 grudnia 2009 roku, głównie na 
skutek wzrostu wartości zestawów odbiorczych o 101 mln zł, spowodowanych wzrostem 
liczby wynajętych zestawów odbiorczych w porównaniu z latami poprzednimi, co wynikało 
ze zmiany preferencji naszych klientów i odejścia od kupowania dekoderów na rzecz wynaj-
mu oraz rozpoznania wartości zestawów do Internetu, które zostały udostępnione klientom 
biorącym udział w testach usług dostępu do szerokopasmowego Internetu. 

Aktywa obrotowe spadły o 122 mln zł, do 434 mln zł na dzień 31 grudnia 2009 roku, głównie 
wskutek spadku salda środków pieniężnych, w wyniku wypłaty dywidendy, rozpoczęcia 
transakcji M.Punkt holdings Ltd., zapłaty podatku, poniesionych wydatków kapitałowych 
oraz częściowej spłaty kredytu wraz z odsetkami. Spadek salda środków pieniężnych został 
częściowo skompensowany wzrostem o 27 mln zł stanu zapasów, wynikającym głównie 
ze zwiększenia o 23 mln zł stanu dekoderów (zarówno zakupionych, jak i wyprodukowanych), 
jak i zwiększenia się stanu zapasu kart wydawanych z zestawami i telefonami o 3 mln zł, 
oraz zwiększeniem środków o ograniczonej możliwości dysponowania, w wyniku złożenia 
środków na rachunku escrow, w związku z możliwością zakupu udziałów w spółce M.Punkt 
holdings Ltd.

Zobowiązania długoterminowe spadły o 29 mln zł, do 29 mln zł na dzień 31 grudnia 2009 roku, 
w wyniku spadku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W związku z tym, iż spłata osta-
teczna bieżącego zadłużenia przypada na dzień 9 października 2010 roku, zadłużenie zostało 
w całości rozpoznane jako zadłużenie krótkoterminowe. 

Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 17 mln zł – do 424 mln zł na dzień 31 grudnia 
2009 roku.
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Nasze wyniki finansowe w dużej mierze 
zależą od naszego sukcesu w pozyskiwaniu 

nowych klientów, utrzymywaniu 
dotychczasowych oraz od umiejętnego 

migrowania abonentów do wyższych 
pakietów programowych.
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NAJWAŻNIEJSZE WyNIKI fINANSOWE
 
„Mimo spowolnienia gospodarczego oraz osłabienia złotego wobec dolara i euro, 
mamy zdecydowanie powody do zadowolenia” – rozmowa z Tomaszem Szelągiem, 
Członkiem Zarządu ds. finansowych.

Jaki był dla spółki 2009 rok ?
 
Pierwsza połowa roku była trudniejsza. Recesja w innych krajach i spowolnienie gospodarcze 
w Polsce obniżyły chęć Polaków do wydawania pieniędzy. Jednak polska gospodarka na tle 
innych państw Europy Środkowo-Wschodniej wypadła dużo korzystniej. Nasz kraj, jako 
jedyny w Unii Europejskiej, zdołał uniknąć recesji w pełnym znaczeniu tego słowa. Dynamika 
pkb za 2009 rok oraz przedstawione dane o wzroście gospodarczym Polski w iv kwartale 
2009 roku (3,1% wobec oczekiwań na poziomie 3,0%) stawiają nas w czołówce państw 
europejskich. Wprawdzie Polacy bardzo rozsądnie dysponowali swoimi środkami pienięż-
nymi, ale telewizja pozostała jedną z niewielu rozrywek dostępnych „na wyciągnięcie ręki”. 
W efekcie – jako dostawca płatnej telewizji satelitarnej – odnotowaliśmy znaczny przyrost 
abonentów. W pierwszej połowie roku byli to głównie subskrybenci niższych pakietów – pła-
cący niższe opłaty abonamentowe. Dopiero w drugiej połowie roku klienci chętniej wybierali 
droższe pakiety programowe – szczególnie ci, którzy podpisali z nami umowy w iv kwartale 
2009 roku. Zauważyliśmy także duże zainteresowanie kanałami hd, a zapotrzebowanie na na-
szą nowo wprowadzoną usługę z kategorii vod – Domowa Wypożyczalnia filmowa – mocno 
przekroczyło nasze oczekiwania.

Jak wygląda krótkie podsumowanie wyników finansowych za rok 2009 ?
 
Wyniki finansowe za 2009 rok odzwierciedlają stabilność naszego biznesu i efektywność 
działania. Mimo wspomnianego wcześniej spowolnienia gospodarczego oraz osłabienia zło-
tego wobec dolara i euro, mamy zdecydowanie powody do zadowolenia. Skonsolidowane 
przychody wzrosły o 14% do blisko 1,3 miliarda zł. Pomimo rozwijania usług telekomunikacyj-
nych i wprowadzenia nowych produktów osiągnęliśmy 12-procentowy wzrost skorygowanej 
o wpływ kursów walutowych ebitda i 6-procentowy wzrost skorygowanego o wpływ kursów 
walutowych zysku netto.
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A jeśli chodzi o wyniki operacyjne - czy są one zadowalające ?
 
Liczba naszych klientów dynamicznie wzrosła w 2009 roku, głównie dzięki jakości oferty 
programowej oraz wartości, jaką stanowi ona dla przeciętnego Polaka. Roczne przyłączenia 
netto wyniosły 475 tysięcy, co stanowi 57% udziału w rynku przyłączeń netto abonentów 
i jest jednym z lepszych wyników w naszej 10-letniej historii. Osiągnięte wyniki są dla nas 
bardzo satysfakcjonujące – zważywszy na przywoływane już trudniejsze warunki makro-
ekonomiczne, zwiększoną konkurencję oraz zbliżające się pełne nasycenie usługami płatnej 
telewizji w Polsce. Uatrakcyjnienie oferty programowej o nowe kanały, w tym kanały hd, 
zwiększenie zainteresowania produktami premiowymi oraz wprowadzenie Domowej Wypo-
życzalni filmowej pozwoliło nam na zwiększenie naszego arpu Pakietu familijnego do 40,3 zł 
(2008: 39,4 zł) i arpu Pakietu Mini do 9,2 zł (2008: 8,6 zł).

Co miało największy wpływ na wyniki w 2009 roku ?
 
Nasze wyniki finansowe w dużej mierze zależą od naszego sukcesu w pozyskiwaniu nowych 
klientów, utrzymywaniu dotychczasowych oraz od umiejętnego migrowania abonentów 
do wyższych pakietów programowych. Wzrost bazy abonentów Pakietu familijnego wyniósł 
aż 323 tysiące i został osiągnięty wskutek zmiany struktury promocji. Mam tu na myśli zapro-
ponowanie klientom oferty elastycznej, czyli promocyjnej możliwości oglądania kanałów 
z wyższego pakietu i opcji świadomego wyboru – po określonym czasie – pakietu progra-
mowego najlepszego dla całej rodziny. W konsekwencji nasza baza abonentów na koniec 
roku wyniosła ponad 3,2 miliona abonentów, co stanowi prawie 23% gospodarstw domo-
wych w naszym kraju (dekoder Cyfrowego Polsatu jest więc w co piątej polskiej rodzinie).

Dodatkowym czynnikiem, który istotnie wpłynął na wyniki finansowe w 2009 roku, były zmiany 
kursów walutowych. Około 50% wszystkich naszych kosztów to koszty denominowane 
w euro i dolarach amerykańskich – osłabienie się złotego wobec tych walut w 2009 roku 
spowodowało wzrost naszych kosztów o ok. 70 milionów zł.
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Czy w 2010 roku będziecie nadal wzbogacać ofertę programową ? Jaki to 
będzie miało wpływ na wyniki 2010 ?

 
Z doświadczenia wiemy, jak ważnym czynnikiem naszego wzrostu jest wprowadzanie nowych 
kanałów do oferty i podnoszenie atrakcyjności pakietów programowych czy opracowywanie 
nowych rozwiązań technologicznych. Wzbogacając ofertę programową, oczekujemy jednak-
że, że będzie to miało pozytywny wpływ na nasze wyniki finansowe. Wiąże się to naturalnie 
ze wzrostem kosztów programowych, które rosną również w związku z większą liczbą 
abonentów oraz w wyniku migracji abonentów do wyższych pakietów programowych, 
jednak nierozerwalnie towarzyszy temu wzrost arpu, a co za tym idzie wzrost przychodów 
abonamentowych.

Czy należy spodziewać się dalszego wzrostu ARPU ?
 
Tak. Promocje wprowadzone w iv kwartale 2009 roku, jak również zmiany w regulaminie 
powinny przełożyć się na dalszy stabilny wzrost arpu. Ponadto, aby utrzymać ten proces, 
planujemy stałe wzbogacanie naszej oferty programowej, koncentrując się przede wszyst-
kim na pozyskaniu nowych kanałów wysokiej jakości – w tym również kanałów hd – oraz 
poszerzaniu oferty usług z kategorii video na żądanie. Wierzymy, że arpu Pakietu familijnego 
będzie wykazywało tendencję wzrostową, głównie w związku ze zwiększeniem liczby 
abonentów premiowych pakietów programowych (Pakiet Relax Mix, Pakiet Relax Mix + hBO, 
Pakiet Super film). Liczymy także na wyższy przychód z jednego abonenta ze względu 
na poszerzenie oferty kanałów high definition i wprowadzenie pakietu hd (w październiku 
2009 roku), a także z uwagi na fakt wprowadzenia nowych usług do naszego portfolio 
(Internet szerokopasmowy, Domowa Wypożyczalnia filmowa). Pozytywny wpływ na arpu 
będzie także związany z wychodzeniem abonentów z okresu podstawowego, w którym 
klient otrzymuje promocyjne warunki wnoszenia opłat za usługi, co automatycznie zwiększa 
średni miesięczny przychód netto na danego abonenta.
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Gotowe na wszystko / FOX Life. © ABC INC. 
Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Co może zaskoczyć spółkę pozytywnie bądź negatywnie w 2010 roku ?
 
Przede wszystkim kursy walut. Proszę pamiętać, że od nich zależy około 50% naszych kosz-
tów operacyjnych.

Jakie najważniejsze zadania stoją przed Panem i całym działem 
finansowym ?

Nasze działania będą nakierowane na wspomaganie rozwoju biznesu. Rozpoczynamy 
realizację naszej strategii bycia operatorem usług zintegrowanych. Wprowadzając tę ofertę 
i zostając graczem multi-play będziemy jedynym dostawcą oferującym usługi zintegrowane 
mieszkańcom małych miast i obszarów wiejskich. Dla wielu z tych gospodarstw domowych 
będziemy jednocześnie jedynym lub drugim, obok operatorów telefonii komórkowej, 
dostawcą usług dostępu do Internetu. Wierzymy, że w związku z niskim nasyceniem rynku 
usługami zintegrowanymi oraz niską jakością usług dostępu do Internetu oferowanych 
na terenach nisko zurbanizowanych, nasza oferta będzie atrakcyjna dla naszych obecnych 
abonentów płatnej telewizji satelitarnej oraz potencjalnych klientów usług zintegrowanych. 
Musimy się wszyscy wiele nauczyć, a już od nas konkretnie, czyli od działu finansowego, 
będzie się oczekiwało, żeby ta lekcja kosztowała jak najmniej. Chcemy być w sercu biznesu, 
móc służyć naszą ekspertyzą i wiedzą tak, by nasza firma rozwijała się dynamicznie.
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hamlet / Zone Europa. © Zone Europa. 
Wszystkie prawa zastrzeżone.
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13
Cyfrowy Polsat spółką publiczną

WŁADZE SPÓŁKI

 
Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków. Przez cały 2009 rok działała ona w nie-
zmienionym składzie.

SKŁAD OSOBOWy RADy NADZORCZEJ

Imię i nazwisko Stanowisko Rok pierwszego
powołania

Rok powołania
na obecną kadencję

Rok upływu
kadencji

Zygmunt Solorz-Żak Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń 2008 2009 2012

Robert Gwiazdowski Niezależny 1 członek Rady Nadzorczej
Członek Komitetu ds. Audytu 2008 2009 2012

Andrzej Papis Członek Rady Nadzorczej 2007 2009 2012

Leszek Reksa Niezależny 1 członek Rady Nadzorczej
Członek Komitetu ds. Audytu 2008 2009 2012

heronim Ruta
Członek Rady Nadzorczej

Członek Komitetu ds. Audytu
Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń

2001 2009 2012

1 Spełniają kryteria niezależności wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na gpw w rozdziale iii punkcie 6.
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Komitety Rady Nadzorczej
 
Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej może ona powoływać komitety stałe, w szczegól-
ności Komitet Audytu lub Komitet do spraw Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza ma prawo także 
powoływać Komitety ad hoc do rozpatrywania określonych spraw pozostających w kompe-
tencji Rady Nadzorczej lub działające jako organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza Cyfrowego Polsatu podjęła uchwałę w sprawie powołania Komitetu Audytu 
oraz Komitetu do spraw Wynagrodzeń.

W skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2009 roku wchodzili następujący członkowie 
Rady Nadzorczej:

heronim Ruta

Robert Gwiazdowski,

Leszek Reksa.

Komitet do spraw Wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2009 roku tworzyli następujący człon-
kowie Rady Nadzorczej:

Zygmunt Solorz-Żak, 

heronim Ruta. 
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Power Snowmobile Tour / Extreme Sports Channel. © Extreme Sports Channel. 
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zarząd Cyfrowego Polsatu
Obecnie nasz Zarząd liczy trzech członków. Jego skład uległ zmianie w 2009 roku oraz na 
początku stycznia 2010 roku. W maju 2009 roku Maciej Gruber, członek Zarządu ds. finan sowych, 
złożył rezygnację, a na jego miejsce został powołany Tomasz Szeląg. Natomiast w styczniu 
2010 roku Andrzej Matuszyński, członek Zarządu ds. Marketingu i Obsługi Klienta, złożył rezy-
gnację z zajmowanego stanowiska, a jego obowiązki przejął Dominik Libicki, Prezes Zarządu.

SKłAD OSOBOWy ZARZąDu (NA DZIEń PuBLIKACjI RAPORTu)

Imię i nazwisko Stanowisko Rok pierwszego
powołania

Rok powołania
na obecną kadencję

Rok upływu
kadencji

Dominik Libicki Prezes Zarządu 2001 2007 2010

Dariusz Działkowski Członek Zarządu 2007 2007 2010

Tomasz Szeląg Członek Zarządu 2009 2009 2010
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Dominik Libicki 
Prezes Zarządu spółki Cyfrowy Polsat s.a. od marca 2001 roku. Pełni również funkcję Prezesa 
Zarządu Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. Jest także członkiem Rady Nadzorczej spółki 
Polskie Media s.a., nadawcy kanału telewizyjnego Tv 4. Zasiada w Radzie Nadzorczej 
POT Sp. z o.o., która realizuje projekt wprowadzenia w Polsce naziemnej telewizji cyfrowej. 
Od lutego 2005 roku pełni funkcję Wiceprezesa Związku Pracodawców Prywatnych Mediów, 
działającego w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Jego 
wcześniejsze doświadczenia zawodowe związane są głównie z branżą produkcji telewizyjnej. 
Pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w PAI film. Prowadził również własną firmę Studio 
Meg, która produkowała telewizyjne spoty reklamowe oraz  programy telewizyjne. W latach 
2005 – 2006 był członkiem, a w latach 2006 – 2008 wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej 
Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci komórkowej w Polsce (sieć Era). Ukończył 
studia na Wydziale Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Odbył szkolenie dla człon-
ków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa organizowane przez Ministerstwo Gospodarki.

Dariusz Działkowski 
Członek Zarządu ds. Technicznych spółki Cyfrowy Polsat s.a. od sierpnia 2007 roku. Pełni 
również funkcję członka zarządu Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. Od listopada 2001 roku 
zajmował stanowisko Dyrektora ds. Technicznych Cyfrowy Polsat s.a. Wcześniej doświad-
czenia zawodowe zdobywał w firmach Canal+ oraz Ericsson, odpowiednio jako Dyrektor 
ds. Technicznych oraz Kierownik Działu Sprzedaży Usług. Jest jednym z założycieli Centrum 
Telemarketingowego Sp. z o.o. Ukończył studia na wydziale Elektroniki Politechniki Warszaw-
skiej ze specjalizacją Radio i Telewizja. Jest również absolwentem programu mba na University 
of Maryland. 
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Tomasz Szeląg 
Członek Zarządu ds. finansowych od maja 2009 roku. W latach 2000 – 2003 był asystentem 
na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Katedra handlu Zagranicznego). W maju 2003 
roku obronił doktorat na temat transakcji hedgingowych stosowanych przez światowych 
producentów miedzi i został adiunktem Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodar-
czych. W latach 2003 – 2004 zajmował też stanowisko adiunkta w Wyższej Szkole Bankowej 
we Wrocławiu – Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Równolegle od 
2003 roku pełnił funkcję Głównego Specjalisty Wydziału Ryzyka Walutowego w kghm Polska 
Miedź s.a., a następnie Departamentu Analiz i Ryzyka Rynkowego, którego dyrektorem 
został we wrześniu 2004. W grudniu 2004 roku objął stanowisko Dyrektora Departamentu 
Zabezpieczeń kghm i funkcję tę pełnił do marca 2007 roku. Od kwietnia 2007 roku do maja 
2008 roku pracował jako Dyrektor Oddziału Banku Société Générale we Wrocławiu. W lipcu 
2008 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych Telefonii Dialog s.a., które 
sprawował do marca 2009 roku. Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na Wydziale 
Gospodarki Narodowej, kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, spe-
cjalizacja handel Zagraniczny.

AKCJONARIAT
AKCjONARIAT

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów

1 Polaris finance b.v. 175.025.000  65,23% 341.967.501  76,38%

2 Pozostali  93.300.000  34,77% 105.775.000  23,62%

 Razem 268.325.000 100,00% 447.742.501 100,00%

Stan na 31 maja 2010 r.
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Skutecznie prowadzone 
relacje inwestorskie 

są zdecydowanie szansą 

dla spółki i zawsze procentują.
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ŁAD KORPORACyJNy I EfEKTyWNA KOMUNIKACJA Z INTERESARIUSZAMI 

„Warunkiem sukcesu spółki jest przekazywanie wiarygodnych informacji 
za pośrednictwem relacji inwestorskich” – rozmowa z Małgorzatą Czaplicką, 
Dyrektorem ds. Relacji Inwestorskich i Komunikacji Korporacyjnej.

Właściwe komunikowanie przekłada się na dobrą reputację przedsiębiorstwa, 
która jest niematerialną wartością każdej firmy. Co robicie, aby budować 
dobry wizerunek spółki w biznesie ?

 
Zgadza się, reputacja to niematerialna wartość spółki, która jest tworzona przez jej pracowni-
ków, inwestorów, klientów oraz inne grupy otoczenia. Nasza reputacja jest jedną z najważ-
niejszych wartości, którą staramy się chronić przede wszystkim poprzez etyczne zachowania 
i działania naszych pracowników, współpracowników i kontrahentów. Jej budowanie jest 
procesem długotrwałym i delikatnym, ale bardzo ważnym dla firmy. Dlatego naszym nad-
rzędnym celem jest konsekwentne – strategiczne i wieloaspektowe – komunikowanie się 
z otoczeniem. Każde przedsiębiorstwo, jeżeli aspiruje do zajęcia silnej pozycji na rynku, po-
trzebuje indywidualnej, wyróżniającej od konkurentów tożsamości. My ją budujemy poprzez 
intensywne działania w dwóch ważnych obszarach: public relations (pr) – które ma na celu 
komunikację z szeroko pojętym otoczeniem spółki – oraz investors relations (ir) – które ma 
na celu kształtowanie wizerunku firmy wśród społeczności inwestorów (w tym głównie 
wśród obecnych i potencjalnych akcjonariuszy).
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Budowanie tożsamości wymaga prowadzenia przejrzystej komunikacji na 
zewnątrz i wewnątrz spółki . Jak to realizujecie ?

 
Budowanie tożsamości, to tak naprawdę jeden z trzech głównych celów – obok zdobycia 
akceptacji i pielęgnowania zaufania – które realizujemy, kształtując nasz pozytywny wize-
runek w społeczeństwie. Tworzymy go przede wszystkim poprzez przejrzystą komunikację 
(na którą składa się m.in. obowiązujące prawo, wspólny cel oraz zakres współpracy wewnątrz 
i na zewnątrz firmy) z otoczeniem. Proces efektywnej komunikacji tworzy niewątpliwie silne 
dwustronne relacje z klientami i kluczowymi podmiotami otoczenia.  Nasze działania w tym 
obszarze rozpoczęliśmy od opracowania spójnej strategii informacyjnej spółki (w oparciu 
o strategię przedsiębiorstwa) oraz powołania kompetentnych osób i zespołów – Rzecznika 
Prasowego, Działu Relacji Inwestorskich i Komunikacji Korporacyjnej. Dobra komunikacja 
zewnętrzna i wewnętrzna to dobra reputacja, a co za tym idzie – zaufanie i wzrost autorytetu 
wśród odbiorców usług i produktów Cyfrowego Polsatu. Dlatego zależy nam, aby zadbać 
o pozytywne relacje ze wszystkimi odbiorcami na rynku. Rzecznik prasowy odpowiada za 
szeroko pojęte media relations, w tym: opracowanie koncepcji przekazu medialnego, identy-
fikację i współpracę z kluczowymi dla spółki dziennikarzami, przygotowanie informacji pra-
sowych i wydarzeń medialnych. Prowadząc natomiast przejrzystą i zarazem ciągłą politykę 
informacyjną w ramach ir, chcemy zapewnić efektywny dostęp do danych umożliwiających 
ocenę kondycji finansowej spółki, a co ważniejsze – jej perspektyw rozwojowych. Komu-
nikacja wewnętrzna jest także w zasięgu naszych działań, bo jest to równie ważny czynnik 
wpływający na efektywność finansową spółki i zaangażowanie pracowników, a ambasador 
marki (Cyfrowego Polsatu) wewnątrz organizacji jest dla nas nieocenioną wartością. Dział 
Komunikacji Korporacyjnej odpowiada także za budowanie pozytywnych relacji z lokalnymi 
społecznościami i organizacjami pożytku publicznego.

Agentka o stu twarzach / AXN Crime. © AXN Crime. 
Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Czy w porównaniu ze światowymi rynkami polski IR ustępuje międzynaro-
dowym spółkom ?Jak na tle innych firm wyglądają relacje inwestorskie 
Cyfrowego Polsatu ?

 
Rynek relacji inwestorskich w Polsce to ciągle młoda dyscyplina. Niestety, w Polsce zdarza się, 
że ir bywa mylony z relacjami zewnętrznymi (public relations), a w skrajnych przypadkach na-
wet z promocją i reklamą. Trendy na rynkach światowych zdecydowanie wywarły znaczący 
wpływ na to, w jakim kierunku zmierzają i będą zmierzać rodzime spółki. Część z nich uczest-
niczy już od dawna w międzynarodowym rynku kapitałowym i przystosowała swoje działy ir 
do oczekiwań inwestorów. W pozostałych, zapotrzebowanie na ir’owców już rośnie albo bę-
dzie rosło – choćby ze względu na coraz większe wymagania inwestorów. Relacje inwestor-
skie wymagają interdyscyplinarnych kwalifikacji – łączą wiedzę o strategii i biznesie z solidny-
mi podstawami finansów i kontrollingu, a także wymagają predyspozycji w komunikacji 
i budowaniu relacji. Zatem nie jest to łatwa do pełnienia funkcja, a prawdziwych ekspertów 
na rynku jest niewielu. Cyfrowy Polsat, będąc spółką notowaną w wig 20, ma oczywiście wy-
soko postawioną poprzeczkę i poziom naszych relacji inwestorskich musi być zdecydowanie 
wyższy niż mniejszych spółek. Myślę jednak, że w zadowalającym stopniu spełniamy oczeki-
wania rynku, a dowodem na to jest nasza obecność i nagrody lub wyróżnienia w rankingach 
dotyczących oceny relacji inwestorskich. Jeśli chodzi o mniejsze spółki, to na pewno stoi 
przed nimi wiele wyzwań, ale można zaobserwować, że chętnie korzystają z tzw. best prac
tices i w ekspresowym tempie uczą się od bardziej doświadczonych, a w efekcie ogólna zna-
jomość obszaru i zagadnień ir w Polsce jest obecnie – w moim odczuciu – na zadowalającym 
poziomie.
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Będąc spółką giełdową uczestniczą Państwo w kształtowaniu właściwych 
relacji gospodarczych i społecznych. Jakie kanały komunikacji 
 wykorzystuje firma w kontaktach z inwestorami, prasą i pracownikami ?

 
Do wypełniania obowiązku informacyjnego i prowadzenia stosownej polityki w ramach 
modelu relacji inwestorskich spółka wykorzystuje narzędzia ir – od tych tradycyjnych 
poprzez nowoczesne narzędzia technologiczne, aż po narzędzia marketingowe. Do naj-
bardziej tradycyjnych kanałów komunikacji należą: okresowe raporty z działalności (roczne, 
półroczne, kwartalne, bieżące), walne zgromadzenia akcjonariuszy, konferencje inwestorskie, 
roadshows czy spotkania bezpośrednie. Jeśli chodzi o naszą komunikację z rynkiem przy 
wykorzystaniu zaawansowanych technologicznie narzędzi, to należy wymienić naszą 
stronę internetową skierowaną do inwestorów (http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/), 
cykliczne biuletyny i newslettery elektroniczne oraz telekonferencje z Zarządem. W ramach 
komunikacji marketingowej organizujemy oczywiście konferencje prasowe podsumowujące 
poszczególne kwartały, półrocze lub dany rok naszej działalności. Wydajemy też okazjonalne 
broszury i materiały korporacyjne – w tym np. marketingowy raport roczny (zeszłoroczny 
został uhonorowany nagrodą w konkursie „The Best Annual Report”). Jeśli chodzi o media 
relations, to podstawowe narzędzia, które wykorzystujemy w tym obszarze, to: biuro prasowe 
na naszej stronie internetowej, informacje prasowe (dotyczące nowych produktów, usług, 
promocji czy poszerzenia oferty o nowe kanały), wywiady z ekspertami (zarówno w dzien-
nikach, jak i magazynach biznesowych czy periodykach branżowych), relacje telewizyjne 
z giełdy, konferencji prasowych i imprez okolicznościowych, programy radiowe z udziałem 
Zarządu, spotkania bezpośrednie z dziennikarzami oraz udział w konferencjach branżowych 
i tematycznych. W przypadku komunikacji z pracownikami wykorzystujemy natomiast: 
Intranet oraz zintegrowany z nim biuletyn wewnętrzny, tablice ogłoszeń, skrzynkę kontak-
tową, plakaty, spotkania okolicznościowe z Zarządem oraz spotkania w zespołach i małych 
grupach roboczych.

Czy firma spełnia kryteria Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW ? 
 
Spółka Cyfrowy Polsat podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego zebranemu w doku-
mencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na gpw”, będącym załącznikiem do uchwały 
Nr 12 / 1170 / 2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku. W celu realizacji przejrzystej i efek-
tywnej polityki informacyjnej zapewniamy przede wszystkim szybki i bezpieczny dostęp do 
informacji akcjonariuszom, analitykom i inwestorom, wykorzystując zarówno tradycyjne, jak 
i nowoczesne technologie. Nasza strona www dla inwestorów zawiera wszystkie niezbędne 
informacje – w efekcie czego we wrześniu 2009 została zakwalifikowana do iii (ostatniego) 
etapu konkursu Złota Strona Emitenta 2009 (zse). Ponadto, dla efektywnego realizowania 
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 zasad Dobrych Praktyk i w zgodzie z naszym statutem, w skład naszej Rady Nadzorczej 
wchodzi dwóch niezależnych członków. Są to osoby wolne od powiązań ze spółką, pra-
cownikami i akcjonariuszami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność podejmowania 
bezstronnych decyzji.

A jak spółka przestrzega zasad dobrego nadzoru i zarządzania ?
 
Jako spółka giełdowa stale dążymy do wzrostu wartości Cyfrowego Polsatu. Z myślą o naszych 
akcjonariuszach i inwestorach przyjęliśmy Zasady Ładu Korporacyjnego (Corporate Governance). 
To właśnie w nim chodzi o nadzór nad korporacją i tworzenie norm, zgodnie z którymi firma 
jest zarządzana. Oznacza to całokształt działań i regulacji ukierunkowanych na zapewnienie 
równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowa-
nie spółki (inwestorów, kadry zarządzającej, pracowników i dostawców), co sprzyja naszemu 
rozwojowi.

Czy działania IR to dla spółki szansa czy trudny obowiązek ?
 
Ir nie są obowiązkiem. Są jednak dobrze postrzegane przez akcjonariuszy. Dlatego uważam, 
że to przede wszystkim odpowiedzialność i dojrzałość spółki, która odpowiada na zapotrze-
bowanie rynku i chce przejrzyście się z nim komunikować. Skutecznie prowadzone relacje 
inwestorskie są zdecydowanie szansą dla spółki i zawsze procentują. Prowadzenie świado-
mej, przejrzystej i wiarygodnej polityki informacyjnej spółki giełdowej oraz nawiązywanie 
dobrych relacji z uczestnikami rynku kapitałowego wpływa na rzetelną wycenę spółki oraz 
pomaga w przyszłości pozyskać kapitał z giełdy. 

Co jest przyszłością i wyzwaniem dla nowoczesnych relacji inwestorskich ? 
Czy Cyfrowy Polsat planuje poprawić i usprawnić komunikację z rynkiem ? 
W jaki sposób ?

Już w tej chwili coraz bardziej popularne są nowoczesne narzędzia komunikacji: forum, czat, 
webcasty, twitter, blip, wirtualne głosowania i obrady Zarządu itp. Jak wspomniałam, wy-
korzystujemy i tradycyjne, i bardziej nowoczesne formy kontaktu czy przepływu informacji. 
W pewnych kwestiach jesteśmy jednak tradycjonalistami i najbardziej cenimy sobie możli-
wość bezpośredniego kontaktu czy wymiany doświadczeń. Na bieżąco jednak obserwujemy 
pojawiające się dyskusje wokół nowych technik i narzędzi, aby w przyszłości je ewentualnie 
wykorzystać.
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14
Relacje z otoczeniem

Będąc spółką giełdową, uczestniczymy w kształtowaniu właściwych relacji gospodarczych 
i społecznych. Wszystkie działania podejmujemy zgodnie z obowiązującym porządkiem 
prawnym na terenie naszego kraju, działając zgodnie z wieloma ustawami dotyczącymi 
ochrony środowiska. Nasza codzienna praca oparta jest na powszechnych zasadach w ra-
mach dobrych obyczajów i dobrych praktyk.

Akcjonariusze, Inewstorzy Będąc organizacją o charakterze komercyjnym, ponosimy odpowiedzialność przed naszymi 
akcjonariuszami, klientami, kontrahentami, partnerami biznesowymi oraz innymi zaangażo-
wanymi stronami i interesariuszami.

Jako spółka zaangażowana społecznie znamy nasze obowiązki społeczne i chcemy się z nich 
wywiązywać.

Środowisko naturalne Mając na uwadze ciągły wzrost i rozwój, wiemy, że jesteśmy zobowiązani do przyjęcia 
odpowiedzialności za bezpośredni wpływ naszych działań na środowisko naturalne. Właśnie 
dlatego staramy się prowadzić naszą działalność w zgodzie z przepisami w zakresie ochrony 
środowiska i bhp. Pracujemy w tym zakresie z wyspecjalizowanymi firmami, które posiadają 
stosowne uprawnienia i zajmują się utylizacją lub recyklingiem.
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Laboratorium Dextera / Boomerang. TM & © 2008 Cartoon Network. 
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lokalne społeczności W naszej pracy świadomie staramy się wykraczać poza działania czysto komercyjne i po-
nieważ jesteśmy częścią lokalnych społeczności, staramy się wspierać organizacje pożytku 
publicznego. Dowodem na to jest wydanie w 2009 roku dobroczynnej kartki świątecznej, 
z której wpływy zostały przeznaczone na Centrum Zdrowia Dziecka. Ponadto, budżet przewi-
dziany na świąteczne upominki od Zarządu postanowiliśmy przeznaczyć na darowiznę dla 
fundacji Polsat. 

Nasi pracownicy również angażują się w inicjatywy na rzecz potrzebujących. Od 2009 roku 
współpracujemy z Żoliborskim Stowarzyszeniem dom rodzina człowiek w ramach akcji 

„Zakrę cona nakrętka”. Okazjonalnie organizujemy zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla 
dzieci z domów dziecka. Każdego roku mocno promujemy wśród naszych pracowników 
możliwość przekazania 1% dla organizacji pożytku publicznego.

Dodatkowo, na bieżąco współpracujemy ze Stowarzyszeniem Sygnał, walcząc ze zjawiskiem 
piractwa i promującym uczciwość w obrocie sygnałem telewizyjnym. W tym zakresie 
przyświecają nam dwa naczelne cele. Pierwszym jest przeciwdziałanie kradzieży sygnału te-
lewizyjnego, wyłudzaniu i podrabianiu oryginalnego sprzętu oraz wprowadzaniu do obrotu 
fałszywych kart i dekoderów. Drugim celem jest dążenie do zmiany mentalności Polaków 
i ukształtowania jednoznacznej postawy wobec piractwa telewizyjnego, które powinno być 
postrzegane jako przestępstwo karane przez prawo.
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Pingwiny z Madagaskaru / Nickelodeon Polska. 

Pracownicy Jako pracodawca dobrze wywiązujemy się z obowiązków prawnych wobec naszych pra-
cowników. Staramy się jak najlepiej zapewniać im bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia 
w miejscu pracy. Zgodnie z polityką bezpieczeństwa kontrolujemy ryzyko, zapobiegamy 
wypadkom i chorobom.

Inwestujemy w naszych pracowników, bo ich umiejętności decydują o kierunku, w jakim 
rozwija się firma. Z tego względu wspieramy ich inicjatywy związane z poszerzaniem wiedzy 
i podnoszeniem kwalifikacji. Chętni mogą liczyć na naszą pomoc w zakresie nauki języka 
angielskiego, studiów podyplomowych, szkoleń specjalistycznych, kursów fachowych, 
treningów umiejętności, warsztatów eksperckich, konferencji tematycznych czy targów 
branżowych.

Nasi pracownicy to największa wartość firmy, dlatego dbając o ich komfort pracy zapew-
niamy im takie narzędzia pracy, jak komputery z właściwym do wykonywania danej pracy 
oprogramowaniem, telefony komórkowe i inne sprzęty ułatwiające uzyskiwanie najbardziej 
satysfakcjonujących dla pracownika i firmy efektów. Wszystkim pracownikom etatowym 
oferujemy możliwość dofinansowania pakietów sportowych, a także opiekę zdrowotną. 

Stosujemy politykę jednakowego traktowania wszystkich pracowników i kandydatów do 
pracy, niezależnie od płci, wieku, przekonań politycznych czy religijnych, narodowości, oby-
watelstwa oraz sprawności fizycznej. Wobec wszystkich jesteśmy sprawiedliwi i traktujemy 
ich rozważnie. Wśród nich są osoby niepełnosprawne, jak i o innym kolorze skóry.
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Oświadczenie Zarządu

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazy-
wanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Cyfrowego Polsatu s.a. reprezentowany przez:

Dominika Libickiego – Prezesa Zarządu
Dariusza Działkowskiego – Członka Zarządu
Tomasza Szeląga – Członka Zarządu

niniejszym oświadcza, że:
– wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie 

z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 
Grupy oraz jej wynik finansowy, a sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Cyfrowy Polsat s.a. zawiera prawdziwy obraz 
rozwoju i osiągnięć Grupy oraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń;

– podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finanso-
wego został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegły rewident dokonujący tego badania, spełniali warunki do 
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz normami 
zawodowymi.

Warszawa, 14 maja 2010 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
24



Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony  
31 grudnia 2009 roku 

sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,  
które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską



Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

W dniu 14 maja 2010 roku Zarząd Cyfrowy Polsat s.a. zatwierdził skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Cyfrowy 
Polsat s.a. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez 
Unię Europejską, na które składają się:

1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres

od dnia 1 stycznia 2009 roku  
do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 230.319 tysięcy złotych

2. Zestawienie pozostałego skonsolidowanego zysku  
  całkowitego za okres

od dnia 1 stycznia 2009 roku  
do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk całkowity w wysokości: 230.319 tysięcy złotych

3. Skonsolidowany bilans na dzień

31 grudnia 2009 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów 
sumę: 774.846 tysięcy złotych

4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych  
  za okres

od dnia 1 stycznia 2009 roku  
do dnia 31 grudnia 2009 roku

wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych 
netto o kwotę: 146.867 tysięcy złotych

5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale  
  własnym za okres

od dnia 1 stycznia 2009 roku  
do dnia 31 grudnia 2009 roku

wykazujący zwiększenie stanu kapitału własne-
go o kwotę: 29.075 tysięcy złotych

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach złotych polskich z wyjątkiem pozycji, w których wyraźnie 
wskazano inaczej.

Dominik Libicki Tomasz Szeląg Dariusz Działkowski

Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu

Warszawa, 14 maja 2010 roku
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Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku 

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
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Załączone dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

f 4

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

SkonSoliDowany rachUnEk ZySków i Strat

 za rok zakończony 

nota 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
przekształcone*

Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów 11 1.266.137 1.098.474

Koszt sprzedanych usług, produktów, towarów i materiałów 12 (690.984) (531.776)

Koszty sprzedaży 12 (205.263) (169.216)

Koszty ogólne i administracyjne 12 (82.111) (74.817)

Pozostałe przychody operacyjne 13 12.541 20.206

Pozostałe koszty operacyjne 14 (24.270) (18.577)

Zysk z działalności operacyjnej 276.050 324.294

Przychody finansowe 15 14.319 33.309

Koszty finansowe 16 (5.963) (23.949)

Udział w stracie jednostki stowarzyszonej 23 (69) —

Zysk brutto 284.337 333.654

Podatek dochodowy 17 (54.018) (63.891)

Zysk netto 230.319 269.763

* dla zachowania porównywalności dane zostały przekształcone (patrz nota nr 10)

 
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych

 
19 

 
0,86 

 
1,01 

Zestawienie pozostałego skonsolidowanego zysku całkowitego

ZEStawiEniE PoZoStałEgo SkonSoliDowanEgo ZySkU całkowitEgo

 za rok zakończony 

 31 grudnia 2009  31 grudnia 2008

Zysk netto 230.319 269.763

Pozostały zysk całkowity — —

Podatek od pozostałego zysku całkowitego — —

Pozostały zysk całkowity po opodatkowaniu — —

Zysk całkowity 230.319 269.763

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część
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Skonsolidowany bilans – aktywa

SkonSoliDowany bilanS – aktywa

nota  31 grudnia 2009  31 grudnia 2008 

Zestawy odbiorcze 20 122.457 20.785

Inne rzeczowe aktywa trwałe 20 146.228 125.970

Wartości niematerialne 21 14.165 11.876

Nieruchomości inwestycyjne 22 — 16.998

Udziały w jednostkach stowarzyszonych 23 24.732 —

Inne aktywa długoterminowe 24 31.138 24.264

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 2.190 1.223

aktywa trwałe razem 340.910 201.116

 
Zapasy
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122.091

 
94.999

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 26 131.900 119.515

Należności z tytułu podatku dochodowego 21.265 9.410

Pozostałe aktywa obrotowe 27 59.290 85.669

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 28 72.652 246.422

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 29 26.738 —

aktywa obrotowe razem 433.936 556.015

 
aktywa razem

 
774.846

 
757.131

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku 

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
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f 6

Skonsolidowany bilans – pasywa

SkonSoliDowany bilanS – PaSywa

nota  31 grudnia 2009  31 grudnia 2008 

Kapitał zakładowy 30 10.733 10.733

Kapitał zapasowy 30 73.997 3.964

Kapitał rezerwowy 30 10.174 10.174

Zyski zatrzymane 227.509 268.467

kapitał własny razem 322.413 293.338

 
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

 
31

 
—

 
44.135

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 32 1.151 1.407

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 26.060 11.536

Inne długoterminowe zobowiązania i rezerwy 1.543 269

Zobowiązania długoterminowe razem 28.754 57.347

 
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

 
31

 
47.370

 
66.571

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 32 234 238

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 33 222.213 197.525

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego — 400

Kaucje otrzymane za wydany sprzęt 34 18.800 22.447

Przychody przyszłych okresów 35 135.062 119.265

Zobowiązania krótkoterminowe razem 423.679 406.446

Zobowiązania razem 452.433 463.793

 
Pasywa razem

 
774.846

 
757.131

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku 

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
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Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

SkonSoliDowany rachUnEk PrZEPływów PiEniężnych

za rok zakończony

nota 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

Zysk netto 230.319 269.763

korekty: (186) 94.040

Amortyzacja 41.948 23.547

Zysk z działalności inwestycyjnej (55) (11)

Odsetki (1.908) 3.789

Zmiana stanu zapasów (27.092) 35.033

Zmiana stanu należności i innych aktywów (6.680) (35.394)

Zmiana stanu zobowiązań, rezerw i przychodów przyszłych okresów 37.314 38.540

(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych 14.112 (13.944)

Podatek dochodowy 17 54.018 63.891

Zwiększenia dekoderów w leasingu operacyjnym (112.637) (21.348)

Inne korekty 794 (63)

Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej 230.133 363.803

 
Podatek dochodowy zapłacony

 
(52.709)

 
(56.069)

Odsetki otrzymane dotyczące działalności operacyjnej 6.018 8.442

Środki pieniężne z działalności operacyjnej 183.442 316.176

 
Nabycie wartości niematerialnych

 
(10.530)

 
(7.484)

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (26.524) (48.109)

Nabycie aktywów finansowych 40 (53.396) —

Wpływy ze zbycia aktywów finansowych 40 53.726 —

Nabycie udziałów w jednostkach stowarzyszonych 23 (24.801) —

Wpływy ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 42 98

Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (61.483) (55.495)

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku 

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
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SkonSoliDowany rachUnEk PrZEPływów PiEniężnych cD.

 
Wpływy z tytułu rozliczenia usług związanych z publiczną ofertą akcji

 
—

 
7.223

Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek (63.035) (107.928)

Spłata odsetek od kredytów i pożyczek (4.212) (13.533)

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (237) (237)

Wypłacone dywidendy (201.244) (37.565)

Inne wydatki (98) (13.350)

Środki pieniężne z działalności finansowej (268.826) (165.390)

 
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

 
(146.867)

 
95.291

 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

 
246.422

 
150.726

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (165) 405

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu * 99.390 246.422

* Kwota za 2009 rok obejmuje środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w wysokości 26.738 tys. złotych (patrz nota 29).

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)



f 7 f 8
Załączone dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

ZEStawiEniE ZMian w SkonSoliDowanyM kaPitalE właSnyM

Nota Kapitał
zakładowy

Kapitał
zapasowy

Kapitał
rezerwowy

Zyski
zatrzymane

kapitał własny
razem

Stan na 1 stycznia 2009 roku  10.733  3.964  10.174  268.467 293.338

Dywidenda zatwierdzona 
i wypłacona — — — (201.244) (201.244)

Podział zysku za rok 2008 
– odpis na kapitał zapasowy 30 — 70.033 — (70.033) —

Zysk całkowity za okres  —  —  — 230.319 230.319

Stan na 31 grudnia 2009 roku  10.733  73.997  10.174 227.509 322.413

ZEStawiEniE ZMian w SkonSoliDowanyM kaPitalE właSnyM

Nota Kapitał
zakładowy

Kapitał
zapasowy

Kapitał
rezerwowy

Zyski
zatrzymane

kapitał własny
razem

Stan na 1 stycznia 2008 roku  10.733  3.500  10.174  36.733  61.140

Dywidenda zatwierdzona 
i wypłacona — — — (37.565) (37.565)

Podział zysku za rok 2007 
– odpis na kapitał zapasowy — 464 — (464) —

Zysk całkowity za okres  —  —  —  269.763  269.763

Stan na 31 grudnia 2008 roku  10.733  3.964  10.174  268.467 293.338

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku 

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Dane Jednostki Dominującej

Cyfrowy Polsat s.a. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat”, „Jednostka Dominująca”, „Podmiot Dominujący”, „Spółka Dominująca”) jest spółką akcyjną 
zarejestrowaną w Polsce, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Siedziba Jednostki Dominującej 
mieści się w Warszawie, przy ul. Łubinowej 4a.

Podmiot Dominujący jest operatorem płatnej cyfrowej platformy satelitarnej „Cyfrowy Polsat” świadczącym usługi na terytorium Polski, 
operatorem wirtualnej sieci telefonii komórkowej oraz dostawcą usługi dostępu do Internetu.

Spółka została utworzona aktem notarialnym z dnia 30 października 1996 roku. 

Główny przedmiot działalności Spółki Dominującej oraz jej jednostek zależnych obejmuje w szczególności:
• działalność radiową i telewizyjną,
• telekomunikację,
• wynajem nieruchomości,
• zarządzanie nieruchomościami,
• projektowanie, produkcję dekoderów.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdania finansowe Spółki Dominującej oraz jej jednostek zależnych 
(zwanych łącznie „Grupą”).

2. Skład Zarządu Jednostki Dominującej

– Dominik Libicki Prezes Zarządu,
– Dariusz Działkowski Członek Zarządu,
– Maciej Gruber  Członek Zarządu (do dnia 14 maja 2009 roku),
– Andrzej Matuszyński Członek Zarządu (do dnia 6 stycznia 2010 roku),
– Tomasz Szeląg  Członek Zarządu (od dnia 15 maja 2009 roku).

3. Skład Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej

– Zygmunt Solorz-Żak Przewodniczący Rady Nadzorczej,
– Robert Gwiazdowski Członek Rady Nadzorczej,
– Andrzej Papis  Członek Rady Nadzorczej,
– Leszek Reksa  Członek Rady Nadzorczej,
– Heronim Ruta  Członek Rady Nadzorczej.

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
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4. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

oświadczenie o zgodności
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku zostało sporządzone zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, zwanymi dalej 
„mssf ue”, obowiązującymi na dzień 1 stycznia 2009 roku. 

W roku 2009 weszły w życie:

(i) zaktualizowany mssf 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”
Zmiany dotyczą możliwości wykorzystania zapisów przejściowych kimsf 18 przez jednostkę stosującą mssf po raz pierwszy. Zmiany nie 
mają wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

(ii) zmiany do mssf 2 „Płatności w formie akcji”
Zmiany precyzują warunki nabywania uprawnień i nakazują ujmowanie w ten sam sposób warunków nabywania uprawnień związanych 
z okresem zatrudnienia i wydajnością. Zmiany nie mają wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

(iii) zmiany do mssf 4 „Umowy ubezpieczeniowe”
Zmianie ulegają wymogi prezentacji przez ubezpieczyciela ryzyka kredytowego, płynności i rynkowego. Zmiany nie mają wpływu na 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

(iv) zmiany do mssf 7 „Instrumenty finansowe – ujawnianie informacji”
Zmiany wprowadzają wymóg dodatkowych ujawnień dotyczących sposobu obliczania wartości godziwej według trójstopniowej hierar-
chii oraz ujawnienia niektórych innych założeń związanych z ryzykiem płynności i kalkulacją wartości godziwej. Efektem wprowadzenia 
zmian są wyłącznie dodatkowe ujawnienia w nocie Instrumenty finansowe.

(v) zaktualizowany msr 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”
Zmiany wprowadzają wymóg prezentowania zestawienia całkowitych dochodów, a także prezentowania bilansu na początek najwcze-
śniejszego okresu porównawczego, jeśli Grupa dokonuje korekt danych porównawczych w związku z reklasyfikacją, korektą błędu 
lub zmianą zasad rachunkowości. Efektem wprowadzenia zmian jest prezentowanie przez Grupę zestawienia całkowitych dochodów.

(vi) zaktualizowany msr 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”
Zaktualizowany standard wprowadza wymóg kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego powiązanych z określonymi aktywami. 
Efektem jest zmiana w polityce rachunkowości Grupy wprowadzająca konieczność aktywowania kosztów odsetek od zaciągniętego 
kredytu.

(vii) zmiany do msr 32 „Klasyfikacja praw poboru”
Zmiany dotyczą klasyfikacji praw poboru. Zmiany nie mają wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

(viii) zmiany do msr 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” i msr 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych – instrumenty finansowe 
z opcją wykupu na żądanie posiadacza i zobowiązania powstające w wyniku likwidacji”

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)



f 11

Załączone dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

f 12

Zmiany wprowadzają wymóg ujmowania w kapitałach instrumentów finansowych z opcją wykupu na żądanie posiadacza oraz 
instrumentów bądź ich składowych nakładających na jednostkę obowiązek wypłaty udziału w aktywach netto tylko w wypadku jej 
likwidacji. Wymagane są też dodatkowe ujawnienia związane z tymi instrumentami. Zmiany nie mają wpływu na skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy.

(ix) zmiany do kimsf 9 „Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych” i msr 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”
Zmiany objaśniają sposób ujmowania wbudowanych instrumentów pochodnych przy reklasyfikacji instrumentów finansowych. Zmiany 
nie mają wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

(x) zmiany do msr 39 „Przekwalifikowanie instrumentów finansowych: Efektywna data i przepisy przejściowe”
Zmiany dotyczą efektywnej daty wejścia w życie i przepisów przejściowych związanych ze zmianami dotyczącymi przekwalifikowania 
instrumentów finansowych. Zmiany mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2008 roku; zgodnie 
z Rozporządzeniem Komisji Nr 824/2009 jednostki, które przedstawiły już swoje sprawozdanie finansowe zgodnie z Rozporządzeniem 
Komisji Nr 1004/2008, nie są zobowiązane do jego ponownego złożenia. Zmiany nie mają wpływu na skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe Grupy.

(xi) kimsf 12 „Umowy na usługi koncesjonowane”
Interpretacja objaśnia zasady ujmowania przez operatorów koncesjonowanych usług pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. 
Zmiany nie mają wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

(xii) kimsf 13 „Programy lojalnościowe”
Interpretacja dotyczy rozpoznawania przychodów przez jednostki oferujące klientom programy lojalnościowe. Interpretacja nie ma 
wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

(xiii) kimsf 14 „Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zależności”
Interpretacja podaje, w jakich wypadkach zwroty lub zmniejszenia z tytułu przyszłych składek powinny być uznawane za dostępne, 
szczególnie gdy istnieje minimalny wymóg dotyczący finansowania przyszłych składek na rzecz pracowników. Interpretacja nie ma 
wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

(xiv) kimsf 15 „Umowy budowlane dotyczące nieruchomości” 
Interpretacja dotyczy sposobu ujmowania przychodów i kosztów jednostek, które podejmują się budowy nieruchomości. Interpretacja 
nie ma wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

(xv) kimsf 16 „Zabezpieczenia udziałów w aktywach netto w podmiocie zagranicznym”
Interpretacja stosowana przez jednostki zabezpieczające ryzyko kursowe wynikające z inwestycji w jednostki zagraniczne. Interpretacja 
nie ma wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

(xvi) kimsf 18 „Aktywa otrzymane od odbiorców”
Interpretacja precyzuje sposób ujmowania aktywów otrzymanych od odbiorców. Zmiany nie mają wpływu na skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy.

(xvii) ulepszenia w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej – zbiór zmian do Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej (2008)

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
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Zmiany mają charakter edycyjny i terminologiczny a także dotyczą rozpoznawania, prezentacji i wyceny. Większość ze zmian ma 
zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się po 31 grudnia 2008, w wypadku zmian mających zastosowanie nie później 
niż od pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się po 30 czerwca 2009 roku Grupa skorzystała z możliwości wcześniejszego 
ich zastosowania, wszystkie zmiany nie mają istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

5. Wydane Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (mssf) i Interpretacje (kimsf), których zastosowanie 
nie jest obowiązkowe 

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, zawierają wszystkie 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, związane z nimi interpretacje, 
poza wymienionymi poniżej standardami i interpretacjami, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską oraz standardami 
i interpretacjami, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale nie weszły jeszcze w życie.

Grupa nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania nowych standardów, które zostały już opublikowane oraz zatwierdzone 
przez Unię Europejską, a które stosuje do rocznych okresów rozpoczynających się po dniu 1 stycznia 2009 (podane poniżej).

Nowe Standardy zatwierdzone przez ue, które wejdą w życie po dniu bilansowym i nie zostały zastosowane przez Grupę

(i) kimsf 17 „Wydanie udziałowcom aktywów niepieniężnych”, zmiany do mssf 5 „Aktywa inne niż aktywa obrotowe przeznaczone 
do sprzedaży i działalność zaniechana” i zmiana do msr 10 „Wydarzenia po dacie bilansowej” mają zastosowanie do okresów rocznych 
zaczynających się po 31 października 2009 roku
kimsf 17 opisuje, jak ujmować sytuację, gdy spółka wypłaca lub daje właścicielom możliwość wypłaty dywidendy poprzez wydanie 
aktywów niepieniężnych a zmiany do mssf 5 wprowadzają definicję aktywów przeznaczonych do wydania udziałowcom / akcjonariuszom. 
Zmiana do msr 10 precyzuje sposób prezentacji dywidendy zadeklarowanej po dacie bilansowej i przed publikacją sprawozdania 
finansowego. Opisane wyżej zmiany nie mają wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

(ii) zaktualizowany mssf 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się po 
30 czerwca 2009 roku
Zaktualizowany mssf 3 opisuje sposób ujmowania w księgach połączeń jednostek gospodarczych. Zmiany nie mają wpływu na skon-
solidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

(iii) zaktualizowany msr 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczy-
nających się po 30 czerwca 2009 roku
Zaktualizowany msr 27 opisuje sposób prezentacji jednostek zależnych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz inwestycji 
w jednostki zależne, stowarzyszone i pozostające pod wspólną kontrolą. Zmiany nie mają wpływu na skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe Grupy.

(iv) zmiany do mssf2 „Płatności w formie akcji – Transakcje płatności w formie akcji w ramach grupy rozliczane w środkach pieniężnych” 
mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się po 31 grudnia 2009 roku;
Zmiany precyzują zakres transakcji, które są traktowane jako płatności w formie akcji. Zmiany nie mają wpływu na sprawozdanie 
finansowe Grupy.

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
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(v) ulepszenia w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej 2009 – poszczególne zmienione standardy mają 
różne daty zastosowania; wszystkie zmiany mają zastosowanie nie później niż od okresów rocznych rozpoczynających się po 31 grudnia 
2009 roku

Najistotniejsze zmiany obejmują:
– zmiany do mssf 8 „Segmenty operacyjne” – ograniczają obowiązek raportowania wartości aktywów w podziale na segmenty do 

jednostek, w których wartość aktywów w podziale na segmenty jest regularnie podawana do wiadomości głównego decydenta 
operacyjnego.

– zmiany do msr 7 „Rachunek przepływów pieniężnych” – określają, iż jedynie wydatki, których rezultatem jest wzrost wartości aktywów 
mogą być klasyfikowane w działalności inwestycyjnej.

Zmiany nie mają istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.

Nowe Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez ue

– Zmiany do mssf 1 „Dodatkowe zwolnienia dla podmiotów stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 
po raz pierwszy”;

– mssf 9 „Instrumenty finansowe”;
– Zmiany do kimsf 14 „Przedpłaty związane z minimalnymi wymogami finansowania”;
– kimsf 19 „Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów finansowych”;
– Zmieniony msr 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”;
– Zmiana do mssf 1 „Ograniczone zwolnienie od ujawnień danych porównawczych zgodnie z mssf 7 dla stosujących Międzynarodowe 

Standardy Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”.

Do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa nie oszacowała wpływu powyższych zmian 
na przyszłe sprawozdania finansowe.

6. Spółki objęte sprawozdaniem skonsolidowanym

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2009 rok obejmuje następujące jednostki:

      Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

  Siedziba spółki Przedmiot działalności 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

Jednostka Dominująca

Cyfrowy Polsat s.a. ul. Łubinowa 4a, 
 Warszawa

działalność radiowa  
i telewizyjna, telekomunikacja

Jednostki zależne

Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. * ul. Łubinowa 4a, 
 Warszawa produkcja dekoderów 100% 100%

* Konsolidowana metodą pełną
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Dodatkowo w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2009 rok wykazano udziały w poniższych jednostkach:

Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

Siedziba spółki Przedmiot działalności 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

Karpacka Telewizja Kablowa 
Sp. z o.o. *

ul. Chorzowska 3, 
 Radom nie prowadzi działalności 85% 85%

mPunkt Holdings Ltd. ** 3 Themistokli Dervi 
Street, Nikozja (Cypr)

właściciel mPunkt Polska s.a. 
i mTel Sp. z o.o. 45% —

  * Udziały wyceniane po koszcie zakupu z uwzględnieniem trwałej utraty wartości
** Udziały wyceniane metodą praw własności

7. Stosowane zasady rachunkowości oraz zasady konsolidacji

Zasady polityki rachunkowości przedstawione poniżej stosowane były w odniesieniu do wszystkich okresów zaprezentowanych 
w skonsolidowanym sprawozdaniu przez wszystkie jednostki należące do Grupy.

a) Podstawa wyceny
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem pochodnych 
instrumentów finansowych oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wycenianych według wartości godziwej.

b) Założenie kontynuacji działalności
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2009 rok zostało przygotowane przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 
przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości, nie krócej niż w okresie 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2009 roku. 

c) waluta funkcjonalna i prezentacyjna
Dane w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały zaprezentowane w złotych polskich, po zaokrągleniu do 
pełnych tysięcy. Złoty polski jest walutą funkcjonalną Spółki Dominującej. 

d) Dokonane osądy i oszacowania 
Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z mssf ue wymaga od Zarządu osądów, szacunków i założeń, które 
mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów i kosztów. Szacunki i związane z nimi 
założenia opierają się na danych historycznych oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, 
a ich wyniki dają podstawę osądu co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. 
Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacowanej.

Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym 
dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, 
jak i okresów przyszłych. W nocie 46 zawarto informacje dotyczące kluczowych źródeł niepewności i szacunków Zarządu.

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
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e) Porównawcze informacje finansowe
Dane porównawcze lub dane prezentowane w poprzednio opublikowanych sprawozdaniach finansowych zostały w razie potrzeby 
skorygowane, w celu uwzględnienia zmian prezentacyjnych wprowadzonych w bieżącym okresie. Żadna z wprowadzonych zmian nie 
wpłynęła na uprzednio prezentowane kwoty zysku netto, ebitda ani kapitału własnego. 

W roku 2009 Grupa dokonała zmiany prezentacji i klasyfikacji danych w rachunku zysków i strat. Dotąd Grupa prezentowała rachunek 
zysków i strat w układzie porównawczym. Od roku 2009 Grupa prezentuje rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. Dane za 
okres porównawczy zostały przekształcone aby odzwierciedlać nowy sposób prezentacji danych. Zmiana sposobu prezentacji danych 
nie wpłynęła na prezentację bilansu Grupy oraz nie pomniejszyła zakresu informacji przekazywanych w sprawozdaniu finansowym.

Szczegóły dotyczące zmiany prezentacji danych zostały przedstawione w nocie nr 10.

f ) Zasady konsolidacji

 (i) Jednostki zależne
Jednostkami zależnymi są jednostki kontrolowane przez Spółkę Dominującą. Kontrola ma miejsce wtedy, gdy Spółka Dominująca 
posiada zdolność kierowania bezpośrednio lub pośrednio polityką finansową i operacyjną danej jednostki w celu uzyskiwania korzyści 
płynących z jej działalności. Przy ocenie stopnia kontroli bierze się pod uwagę wpływ istniejących i potencjalnych praw głosu, które na 
dzień bilansowy mogą zostać zrealizowane lub mogą podlegać konwersji. 

Sprawozdania finansowe spółek zależnych uwzględniane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, począwszy od dnia 
uzyskania kontroli, aż do momentu jej wygaśnięcia.

Sprawozdania finansowe jednostek zależnych sporządzone są za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie Jednostki Dominującej, 
przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń 
gospodarczych o podobnym charakterze.

(ii) Jednostki stowarzyszone
Jednostki stowarzyszone, to wszelkie jednostki, na które Grupa wywiera znaczący wpływ, lecz ich nie kontroluje, zwykle posiadając od 
20% do 50% ogólnej liczby głosów w organach stanowiących. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozlicza się metodą praw 
własności i ujmuje początkowo według kosztu. Inwestycja Grupy w jednostkę stowarzyszoną zawiera wartość firmy zidentyfikowaną 
przy nabyciu pomniejszoną o jakąkolwiek utratę wartości.

Udział Grupy w wyniku jednostek stowarzyszonych od dnia nabycia ujmuje się w rachunku zysków i strat, zaś jej udział w zmianach 
innych kapitałów od dnia nabycia – ujmuje się w kapitałach. O łączne zmiany kapitału od dnia nabycia koryguje się wartość bilansową 
inwestycji. 

Gdy udział Grupy w stratach jednostki stowarzyszonej staje się równy lub większy od udziału Grupy w tej jednostce stowarzyszonej, 
z uwzględnieniem udziału w niezabezpieczonych pożyczkach, Grupa przestaje ujmować dalsze straty, chyba że wzięła na siebie 
obowiązek pokrycia strat lub dokonała płatności w imieniu danej jednostki stowarzyszonej. Niezrealizowane zyski na transakcjach 
pomiędzy Grupą a jej jednostkami stowarzyszonymi eliminuje się proporcjonalnie do udziału Grupy w jednostkach stowarzyszonych. 
Niezrealizowane straty również są eliminowane, chyba że transakcja dostarcza dowodów na wystąpienie utraty wartości przekazywanego 
składnika aktywów. 

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)



f 15 f 16
Załączone dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Kontrakty pomiędzy nabywcą i sprzedającym w sytuacji zakupu lub sprzedaży jednostki w przyszłości, uwzględniając opcje zawarte 
w umowach pozwalające zwiększyć udział Grupy w jednostkach stowarzyszonych, które mogą skutkować przejęciem kontroli, nie są 
rozpoznawane przez Grupę jako instrumenty finansowe.

(iii) Korekty konsolidacyjne
Salda rozrachunków wewnętrznych pomiędzy jednostkami Grupy, transakcje zawierane w obrębie Grupy oraz wszelkie wynikające 
z nich niezrealizowane zyski lub straty, a także przychody i koszty Grupy są eliminowane w trakcie sporządzania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. 

Niezrealizowane zyski wynikające z transakcji z jednostkami stowarzyszonymi oraz współzależnymi są wyłączone ze skonsolidowanego 
sprawozdania proporcjonalnie do wysokości udziału Grupy w tych jednostkach. Niezrealizowane straty są wyłączone ze skonsolido-
wanego sprawozdania finansowego na tej samej zasadzie, co niezrealizowane zyski, ale wyłącznie w przypadku, gdy nie występują 
przesłanki wskazujące na utratę wartości.

g) waluty obce
Transakcje wyrażone w walutach obcych ujmowane są w złotych przy zastosowaniu kursu z dnia poprzedzającego dzień ujęcia transakcji. 
Pozycje pieniężne aktywów i pasywów wyrażone w walucie obcej są przeliczane na dzień bilansowy według średniego kursu nbp 
dla danej waluty obowiązującego na ten dzień. Różnice kursowe, wynikające z rozliczenia transakcji w walutach obcych oraz wyceny 
bilansowej aktywów i pasywów pieniężnych wyrażonych w walutach obcych, ujmowane są w rachunku zysków i strat. Niepieniężne 
pozycje aktywów i zobowiązań wyceniane według kosztu historycznego w walucie obcej są przeliczane według średniego kursu nbp 
obowiązującego w dniu dokonania wyceny. Niepieniężne pozycje bilansowe wyrażone w walucie obcej, wyceniane według wartości 
godziwej, są przeliczane według średniego kursu nbp obowiązującego na dzień szacowania wartości godziwej. 

h) instrumenty finansowe

(i) Instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne
Inne niż pochodne instrumenty finansowe obejmują inwestycje kapitałowe, dłużne papiery wartościowe, należności z tytułu dostaw 
i usług i pozostałe należności, środki pieniężne i ich ekwiwalenty, kredyty i pożyczki, zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania.

Instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne są ujmowane początkowo według wartości godziwej, powiększonej – za 
wyjątkiem inwestycji wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy – o bezpośrednie koszty związane z nabyciem 
(poza wyjątkami opisanymi poniżej). 

Instrument finansowy jest ujmowany, jeśli Grupa staje się stroną umowy danego instrumentu finansowego. Aktywa finansowe zostają 
wyłączone z bilansu, jeśli wynikające z umowy prawa Grupy do przepływów pieniężnych z aktywów finansowych wygasną lub, jeśli 
Grupa przeniesie aktywa finansowe nie zachowując nad nimi (lub związanymi zeń ryzykami i korzyściami) kontroli. Standaryzowane 
transakcje kupna i sprzedaży składnika aktywów finansowych są ujmowane na dzień zawarcia transakcji, tj. w dniu, w którym Grupa 
zobowiąże się do kupna lub sprzedaży aktywa. Zobowiązania finansowe przestają być wykazywane w bilansie, jeśli zobowiązania te 
wygasną (to znaczy, kiedy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł).

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie oraz depozyty bankowe na żądanie. Saldo środków pieniężnych 
i ich ekwiwalentów wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych składa się z określonych powyżej środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów.
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Zasady ujmowania przychodów i kosztów finansowych zostały omówione w punkcie 7 (w).

Pożyczki i należności oraz inne zobowiązania finansowe
Pożyczki i należności niebędące instrumentami pochodnymi są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu 
metody efektywnej stopy procentowej, po pomniejszeniu o odpisy z tytułu utraty wartości. Inne zobowiązania finansowe niebędące 
instrumentami pochodnymi są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Inwestycje w instrumenty kapitałowe oraz niektóre dłużne papiery wartościowe klasyfikowane są jako aktywa finansowe dostępne 
do sprzedaży. Po początkowym ujęciu, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są następnie wyceniane według wartości godziwej, 
a zmiany wartości godziwej są ujmowane bezpośrednio w kapitale, za wyjątkiem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości oraz w przy-
padku pozycji pieniężnych, jak na przykład obligacje – zysków i strat z tytułu różnic kursowych. Jeśli inwestycje te są wyłączane z bilansu, 
zyski lub straty poprzednio ujęte bezpośrednio w kapitale własnym są ujmowane w rachunku zysków i strat. Jeśli są to inwestycje 
oprocentowane, odsetki skalkulowane przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej są ujęte w rachunku zysków i strat.

(ii) Pochodne instrumenty finansowe
Pochodne instrumenty finansowe są ujmowane początkowo w wartości godziwej; przynależne koszty transakcji są ujmowane w ra-
chunku zysków i strat w momencie poniesienia. Po początkowym ujęciu, Grupa wycenia pochodne instrumenty finansowe w wartości 
godziwej, a zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej ujmuje się w rachunku zysków i strat.

i) kapitał własny

Akcje zwykłe 
Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji zwykłych pomniejszają wartość kapitału.

Akcje uprzywilejowane
Akcje uprzywilejowane są ujmowane w kapitale własnym, jeśli nie podlegają umorzeniu lub podlegają umorzeniu wyłącznie na wniosek 
Spółki, a wypłata dywidendy z tych akcji jest nieobowiązkowa. Wypłaty dywidend wpływają bezpośrednio na wartość kapitału.

Koszty związane z emisją i publiczną ofertą akcji
Koszty związane z nową emisją ujmowane są w kapitale, natomiast koszty związane z publiczną ofertą istniejących akcji są ujmowane 
bezpośrednio w kosztach finansowych. W przypadku, gdy ponoszone koszty dotyczą jednocześnie nowej emisji oraz sprzedaży akcji 
istniejących to ujmowane są one proporcjonalnie – odpowiednio w kapitale własnym i kosztach finansowych. 

Kapitał zapasowy
Kapitał zapasowy obejmuje kapitał tworzony przez spółki akcyjne na podstawie kodeksu spółek handlowych. Spółki akcyjne są 
zobowiązane do przenoszenia co najmniej 8% rocznego zysku netto na kapitał zapasowy, do czasu kiedy osiągnie on wysokość jednej 
trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał ten nie podlega dystrybucji, ale może zostać wykorzystany do pokrycia poniesionych strat.

Kapitał rezerwowy
Kapitał ten obejmuje różnice pomiędzy wartością godziwą akcji objętych przez Zarząd Spółki a ich ceną emisyjną.
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j) rzeczowe aktywa trwałe

(i) Własne składniki rzeczowych aktywów trwałych
Składniki rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się w księgach według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. 

Cena nabycia obejmuje cenę zakupu składnika majątku oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika 
majątku do stanu zdatnego do używania, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku i składowania. Rabaty, opusty oraz 
inne podobne zmniejszenia i odzyski zmniejszają cenę nabycia składnika aktywów. Koszt wytworzenia składnika środków trwałych oraz 
środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie jego budowy, montażu, przystosowania 
i ulepszenia, poniesionych do dnia przyjęcia takiego składnika majątkowego do używania (lub do dnia bilansowego, jeśli składnik nie 
został jeszcze oddany do używania). Koszt wytworzenia obejmuje również, w przypadkach, gdy jest to wymagane, wstępny szacunek 
kosztów demontażu i usunięcia składników rzeczowych aktywów trwałych oraz przywrócenia do stanu pierwotnego. Zakupione 
oprogramowanie, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania związanego z nim urządzenia, jest aktywowane jako część 
tego urządzenia.

W przypadku, gdy określony składnik rzeczowych aktywów trwałych składa się z odrębnych i istotnych części składowych o różnym 
okresie użytkowania, części te są traktowane jako odrębne składniki aktywów.

(ii) Nakłady ponoszone w terminie późniejszym
Aktywowaniu podlegają poniesione w późniejszym okresie koszty wymienianych części składnika rzeczowych aktywów trwałych, które 
można wiarygodnie oszacować i jest prawdopodobne, że Grupa osiągnie korzyści ekonomiczne związane z wymienianymi składnikami 
rzeczowych aktywów trwałych. Pozostałe nakłady są ujmowane na bieżąco w rachunku zysków i strat jako koszty. 

(iii) Amortyzacja
Składniki rzeczowych aktywów trwałych, względnie ich istotne i odrębne części składowe, amortyzowane są metodą liniową przez 
okres użytkowania, przy uwzględnieniu przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego (wartości 
rezydualnej). Grunty nie są amortyzowane. 

grupa zakłada poniższe okresy użytkowania dla poszczególnych kategorii środków trwałych:

Budynki 60 lat

Zestawy odbiorcze 5 lat

Pozostałe urządzenia techniczne i maszyny 3 – 15 lat

Środki transportu 5 lat

Meble i wyposażenie 3 – 10 lat

Poprawność stosowanych okresów użytkowania, metod amortyzacji oraz wartości rezydualnych rzeczowych aktywów trwałych (jeśli 
są istotne) jest przez Grupę corocznie weryfikowana.
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(iv) Aktywa użytkowane na podstawie umów leasingu
Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub podobnych umów, które spełniają kryteria leasingu finanso-
wego, są ujmowane jako aktywa trwałe i wyceniane według wartości godziwej przedmiotu leasingu lub wartości bieżącej minimalnych 
opłat leasingowych, jeżeli jest ona niższa od wartości godziwej. Dekodery udostępnione abonentom na podstawie umów stanowiących 
leasing operacyjny ujmowane są jako aktywa trwałe. Dekodery udostępnione abonentom na podstawie umów będących leasingiem 
finansowym nie są ujmowane w księgach jako składnik majątku trwałego.

Stawki amortyzacji aktywów użytkowanych na podstawie umów leasingu są spójne z zasadami amortyzacji, stosowanymi dla aktywów 
stanowiących własność Grupy, a amortyzacja liczona jest zgodnie z msr 16 „Rzeczowy majątek trwały”. Przy braku wystarczającej pewności, 
że leasingobiorca uzyska tytuł własności do składnika aktywów przed końcem okresu leasingu, dany składnik aktywów amortyzowany 
jest przez krótszy z dwóch okresów: okres leasingu lub okres użytkowania.

Grupa tworzy odpisy aktualizujące wartość dekoderów oraz innych aktywów trwałych, co do których istnieje niepewność, że w przyszłości 
będą generowały przychody lub będą wykorzystywane w prowadzonej działalności.

k) wartości niematerialne 

(i) Wartość firmy 
Wartość firmy powstaje w wyniku przejęcia jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych.

Nabycia przed 1 stycznia 2004 roku
W odniesieniu do przejęć dokonanych przed 1 stycznia 2004 roku, wartość firmy jest ujęta na podstawie kosztu założonego, który 
reprezentuje kwotę zaksięgowaną zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. 

Nabycia po 1 stycznia 2004 roku
W odniesieniu do przejęć po 1 stycznia 2004 roku, wartość firmy wylicza się jako nadwyżkę kosztów poniesionych w wyniku połączenia 
jednostek nad udziałem nabywcy w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań 
warunkowych. W przypadku przejęć, dla których ustalono nadwyżkę możliwych do zidentyfikowania aktywów netto nad ceną nabycia 
(ujemna wartość firmy), kwota ta jest bezpośrednio odnoszona do rachunku zysków i strat.

Nabycie udziałów mniejszościowych
Wartość firmy powstała przy nabyciu udziałów mniejszościowych w jednostkach zależnych jest równa nadwyżce ceny nabycia nad 
wartością bilansową aktywów netto na dzień transakcji.

Wycena po początkowym ujęciu
Po początkowym ujęciu wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia, pomniejszonej o skumulowane odpisy aktualizujące 
z tytułu utraty wartości. W przypadku inwestycji w jednostkach stowarzyszonych lub współzależnych, wartość firmy jest ujęta w wartości 
bilansowej inwestycji. Wartość firmy jest alokowana do ośrodków generujących środki pieniężne i nie jest amortyzowana, ale podlega 
corocznym testom na utratę wartości. 

(ii) Oprogramowanie wytworzone we własnym zakresie
Grupa aktywuje koszty wytworzenia oprogramowania, jeśli może wiarygodnie ustalić koszt jego wytworzenia i określić moment 
rozpoczęcia oraz zakończenia prac związanych z ich wytworzeniem.
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(iii) Pozostałe wartości niematerialne 
Pozostałe wartości niematerialne nabyte przez Grupę wykazywane są w oparciu o ich cenę nabycia, pomniejszoną o odpisy amorty-
zacyjne oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.

(iv) Nakłady poniesione w terminie późniejszym
Późniejsze wydatki na składniki istniejących wartości niematerialnych podlegają aktywowaniu tylko wtedy, gdy zwiększają przyszłe ko-
rzyści ekonomiczne związane z danym składnikiem. Pozostałe nakłady są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie poniesienia. 

(v) Amortyzacja
Wartości niematerialne amortyzowane są metodą liniową biorąc pod uwagę okres ich użytkowania, chyba że nie jest on określony. 
Wartość firmy i wartości niematerialne z nieokreślonym okresem użytkowania nie są amortyzowane i podlegają testom ze względu na 
utratę wartości na każdy dzień bilansowy. Inne wartości niematerialne są amortyzowane od dnia, kiedy są dostępne do użytkowania. 
Szacunkowy okres użytkowania wynosi 2 lata.

l) nieruchomości inwestycyjne
Nieruchomości inwestycyjne są utrzymywane w celu uzyskiwania przychodów z tytułu najmu, z tytułu wzrostu ich wartości lub z obu 
przyczyn. Na dzień bilansowy nieruchomości inwestycyjne wyceniane są według kosztu historycznego. 

Jeżeli zmienia się sposób wykorzystania nieruchomości i z nieruchomości inwestycyjnej zostaje nieruchomością zajmowaną przez 
właściciela, jest przenoszona do rzeczowych aktywów trwałych, a jej wartość bilansowa na dzień przeniesienia staje się kosztem 
założonym dla celów przyszłego ujmowania. 

Budynki stanowiące nieruchomości inwestycyjne są amortyzowane przez okres 60 lat. Grunt stanowiący nieruchomość inwestycyjną 
nie podlega amortyzacji.

m) Zapasy
Składniki zapasów wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, nie wyższej od możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. 
Cenę nabycia lub koszt wytworzenia zapasów ustala się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu 
powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub 
wprowadzenia do obrotu. W przypadku wyrobów gotowych i produkcji w toku, koszty zawierają odpowiednią część stałych pośrednich 
kosztów produkcji, wyliczoną przy założeniu normalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto jest różnicą pomiędzy szacowaną ceną sprzedaży dokonywaną w toku działalności 
gospodarczej, a szacowanymi kosztami ukończenia i kosztami niezbędnymi do doprowadzenia sprzedaży do skutku. W przypadku 
dekoderów, które zgodnie z założeniami dotyczącymi prowadzenia działalności są sprzedawane klientom poniżej ceny ich nabycia, 
strata na ich sprzedaży ujmowana jest w księgach w momencie przekazania dekodera klientowi.

Grupa tworzy odpisy na zapasy wolno rotujące i przestarzałe. 

n) odpisy z tytułu utraty wartości aktywów

(i) Aktywa finansowe
Odpis z tytułu utraty wartości aktywów finansowych jest ujmowany w momencie, kiedy istnieją obiektywne przesłanki, że zaistniały 
zdarzenia, które mogą mieć negatywny wpływ na wartość przyszłych przepływów pieniężnych związanych z danym składnikiem aktywów.
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Utrata wartości w odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu szacowana jest jako różnica 
między ich wartością bilansową, a wartością bieżącą przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu pierwotnej 
efektywnej stopy procentowej. Odpis z tytułu utraty wartości w odniesieniu do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży jest 
wyliczany przez odniesienie do ich bieżącej wartości godziwej. 

Wartość bilansowa poszczególnych aktywów finansowych o jednostkowo istotnej wartości poddawana jest ocenie na każdy dzień 
bilansowy w celu stwierdzenia, czy występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Pozostałe aktywa finansowe są oceniane 
pod kątem utraty wartości zbiorczo, pogrupowane według podobnego poziomu ryzyka kredytowego.

Wartość należności aktualizowana jest z uwzględnieniem prawdopodobieństwa ich zapłaty, poprzez dokonanie odpisu aktualizującego 
odnoszonego w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące należności od klientów indywidualnych tworzone są 
z uwzględnieniem danych historycznych dotyczących spłaty przeterminowanych należności i skuteczności windykacji.

Odpisy z tytułu utraty wartości ujmowane są w rachunku zysków i strat. 

Odpisy z tytułu utraty wartości są odwracane, jeśli późniejszy wzrost wartości odzyskiwanej może być obiektywnie przypisany do 
zdarzenia po dniu ujęcia odpisu z tytułu utraty wartości. 

(ii) Aktywa niefinansowe
Wartość bilansowa aktywów niefinansowych, innych niż nieruchomości inwestycyjne, zapasy i aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego, poddawana jest ocenie na każdy dzień bilansowy w celu stwierdzenia, czy występują przesłanki wskazujące na utratę 
ich wartości. W przypadku wystąpienia takich przesłanek Grupa dokonuje szacunku wartości odzyskiwalnej poszczególnych aktywów. 
Wartość odzyskiwalna wartości firmy, wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania oraz wartości niematerialnych, 
które nie są jeszcze zdatne do użytkowania, jest szacowana na każdy dzień bilansowy.

Odpis z tytułu utraty wartości ujmowany jest w momencie, kiedy wartość bilansowa składnika aktywów lub ośrodka generującego 
środki pieniężne przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Ośrodek generujący środki pieniężne jest definiowany jako najmniejsza 
identyfikowalna grupa aktywów, która wypracowuje środki pieniężne niezależnie od innych aktywów i ich grup. Odpisy z tytułu utraty 
wartości są ujmowane w rachunku zysków i strat. Utrata wartości ośrodka generującego środki pieniężne jest w pierwszej kolejności 
ujmowana jako zmniejszenie wartości firmy przypisanej do tego ośrodka (grupy ośrodków), a następnie jako zmniejszenie wartości 
bilansowej pozostałych aktywów tego ośrodka (grupy ośrodków) na zasadzie proporcjonalnej. 

Wartość odzyskiwalna aktywów lub ośrodków generujących środki pieniężne definiowana jest jako większa z ich wartości netto 
możliwej do uzyskania ze sprzedaży oraz ich wartości użytkowej. Przy szacowaniu wartości użytkowej przyszłe przepływy pieniężne 
dyskontowane są przy użyciu stopy procentowej przed opodatkowaniem, która odzwierciedla aktualną rynkową ocenę wartości 
pieniądza w czasie oraz czynniki ryzyka charakterystyczne dla danego składnika aktywów. W przypadku aktywów, które nie generują 
niezależnych przepływów pieniężnych wartość użytkowa szacowana jest dla najmniejszego identyfikowalnego ośrodka generującego 
środki pieniężne, do którego dany składnik aktywów przynależy.

Odpis wartości firmy z tytułu utraty wartości nie jest odwracany. W odniesieniu do innych aktywów, odpisy z tytułu utraty wartości 
ujęte w poprzednich okresach, są poddawane na każdy dzień bilansowy ocenie, czy zaistniały przesłanki wskazujące na zmniejszenie 
odpisu z tytułu utraty wartości lub jego całkowite odwrócenie. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości jest odwracany, jeżeli zmieniły 
się szacunki zastosowane do szacowania wartości odzyskiwalnej. Odpis z tytułu utraty wartości odwracany jest tylko do wysokości 
wartości bilansowej składnika aktywów pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, jaka byłaby wykazana w sytuacji, gdyby odpis z tytułu 
utraty wartości nie wystąpił. 
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o) aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Aktywa trwałe (lub aktywa i zobowiązania stanowiące grupę przeznaczoną do zbycia), co do których zakładane jest, że wypracują one 
korzyści dla jednostki w wyniku sprzedaży, a nie w wyniku długotrwałego użytkowania, są klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży. 
Bezpośrednio przed przeklasyfikowaniem do grupy przeznaczonych do sprzedaży, aktywa te (lub składniki grupy przeznaczonej do 
zbycia) są wyceniane zgodnie z zasadami rachunkowości Grupy. Następnie na dzień początkowej klasyfikacji jako przeznaczone do 
sprzedaży, aktywa trwałe lub grupa przeznaczona do zbycia są ujmowane według niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub 
wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży. Ewentualny odpis z tytułu trwałej utraty wartości składników 
grupy przeznaczonej do zbycia jest w pierwszej kolejności ujmowany jako zmniejszenie wartości firmy, a następnie jako zmniejszenie 
wartości bilansowej pozostałych składników na zasadzie proporcjonalnej z zastrzeżeniem, że utrata wartości nie wpływa na wartość 
zapasów, aktywów finansowych, aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, nieruchomości inwestycyjnych, które są nadal 
wyceniane stosownie do grupowych zasad rachunkowości. Utrata wartości ujęta przy początkowej klasyfikacji jako przeznaczone do 
sprzedaży jest ujmowana w rachunku zysków i strat. Dotyczy to również zysków i strat wynikających z późniejszej zmiany wartości. 
Zyski z tytułu wyceny do wartości godziwej są ujmowane tylko do wysokości uprzednio zarachowanego odpisu z tytułu utraty wartości.

p) Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania stanowią kwoty środków pieniężnych na rachunkach bankowych Grupy, 
które zgodnie z umowami mogą być wydatkowane przez Grupę jedynie na ściśle określone cele lub na rachunkach bankowych typu 

„escrow”. Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania zalicza się do aktywów trwałych i obrotowych zgodnie z warunkami 
umów dotyczącymi okresów zabezpieczenia.

q) Świadczenia pracownicze

(i) Program określonych składek
Wszystkie jednostki Grupy zatrudniające pracowników zobowiązane są, na mocy obowiązujących przepisów, do pobierania i odprowa-
dzania składek na świadczenia emerytalne pracowników. Świadczenia te, zgodnie z msr 19 „Świadczenia pracownicze”, stanowią program 
państwowy oraz mają charakter programu określonych składek. W związku z powyższym, zobowiązanie spółek Grupy za każdy okres 
jest szacowane na podstawie kwot składek do wniesienia za dany okres.

(ii) Program określonych świadczeń – odprawy emerytalne
Spółki Grupy zobowiązane są na podstawie obowiązujących przepisów do wypłaty odpraw emerytalnych w wysokości zgodnej 
z przepisami kodeksu pracy. Minimalna wysokość odpraw emerytalnych wynika z przepisów kodeksu pracy obowiązujących na dzień 
wypłaty odprawy emerytalnej.

Kalkulacja przeprowadzana jest przy zastosowaniu metody prognozowanych uprawnień jednostkowych. Rotacja pracowników jest 
szacowana na podstawie danych historycznych oraz przewidywań poziomu zatrudnienia w przyszłości.

Zmiany wielkości zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych są odnoszone w ciężar rachunku zysków i strat.

(iii) Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy (odprawy) zostają ujęte w kosztach, jeśli na Grupie ciąży nieodwołalne zobowiązanie 
wynikające z tytułu formalnego, szczegółowego planu rozwiązania stosunku pracy z pracownikami przed wiekiem emerytalnym. 
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy w przypadku dobrowolnych odejść są ujmowane w kosztach, jeśli Grupa złożyła pra-
cownikom ofertę zachęcającą do dobrowolnych odejść, jest prawdopodobne, że oferta zostanie zaakceptowana i liczba dobrowolnych 
odejść może być rzetelnie oszacowana.
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(iv) Krótkoterminowe świadczenia pracownicze
Zobowiązania z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych są wycenianie bez uwzględnienia dyskonta i są odnoszone 
w koszty w momencie wykonania świadczenia.

Grupa tworzy rezerwę w ciężar kosztów w wysokości przewidzianych płatności dla pracowników z tytułu krótkoterminowych premii 
pieniężnych lub planów podziału zysku (profit sharing plans), jeśli Grupa jest prawnie lub konstruktywnie zobowiązana do takich wypłat 
na podstawie usług świadczonych przez pracowników w przeszłości, a zobowiązanie to może zostać rzetelnie oszacowane.

(v) Płatności w formie akcji własnych
W przypadku emisji akcji skierowanej do pracowników, nieuzależnionej od osiągnięcia określonych celów, po cenie emisyjnej niższej 
od wartości godziwej wyemitowanych akcji, Grupa ujmuje koszt wynagrodzeń w wysokości różnicy pomiędzy wartością godziwą 
a ceną emisyjną, w korespondencji ze zwiększeniem kapitału własnego w dniu, w którym następuje akceptacja oferty nabycia akcji 
przez pracowników.

r) rezerwy
Rezerwa zostaje ujęta w przypadku, gdy na Grupie ciąży obowiązek wynikający z przeszłych zdarzeń i prawdopodobne jest, że wypeł-
nienie tego obowiązku wiązać się będzie z wypływem korzyści ekonomicznych. W przypadku, kiedy efekt wartości pieniądza w czasie 
ma istotne znaczenie, rezerwy są szacowane poprzez dyskontowanie oczekiwanych przyszłych przepływów środków pieniężnych 
w oparciu o stopę przed opodatkowaniem, która odzwierciedla bieżące szacunki rynkowe zmian wartości pieniądza w czasie oraz 
ryzyko związane z danym składnikiem pasywów. 

(i) Naprawy gwarancyjne
Rezerwa na naprawy gwarancyjne jest ujmowana, gdy produkty lub towary, na które gwarancja została udzielona, zostały sprzedane 
lub udostępnione w ramach leasingu operacyjnego klientom. Wysokość rezerwy oparta jest na danych historycznych dotyczących 
udzielonych gwarancji oraz średniej ważonej wszystkich możliwych kosztów związanych z jej wykonaniem. 

(ii) Umowy rodzące obciążenia
Rezerwa na umowy rodzące obciążenia ujmowana jest w przypadku, gdy spodziewane przez Grupę korzyści ekonomiczne z umowy są 
niższe, niż nieuniknione koszty wypełnienia obowiązków umownych. Wysokość rezerwy jest ustalana na podstawie niższej z wartości 
kosztów związanych z odstąpieniem od umowy lub kosztów jej realizacji. Przed ujęciem w księgach rezerwy, Grupa ujmuje ewentualną 
utratę wartości aktywów związanych z daną umową.

s) Zobowiązania warunkowe
Przez zobowiązania warunkowe rozumie się powstały na skutek zdarzeń przeszłych możliwy obowiązek, którego istnienie zostanie 
potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które 
nie w pełni podlegają kontroli Grupy oraz obecny obowiązek nie ujęty w sprawozdaniu finasowym powstały na skutek zdarzeń przeszłych, 
którego wartości nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie lub nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie 
środków uosabiających korzyści ekonomiczne w celu wypełnienia tego obowiązku.

t) kaucje
Kaucje otrzymane od klientów indywidualnych i dystrybutorów, bez względu na minimalny okres trwania umowy, wykazywane są 
w zobowiązaniach krótkoterminowych z uwagi na możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy przez klienta.
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u) Przychody

(i) Umowy wieloelementowe
Grupa realizuje przychody z umów składających się z kilku elementów składowych: produktu/towaru (zestaw satelitarny, dekoder, 
moduł dostępu) oraz usługi. Przychody są alokowane do poszczególnych składników umów wieloelementowych w proporcji do ich 
wartości godziwych. 

(ii) Świadczenie usług
Przychody ze świadczenia usług są ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie świadczenia tych usług.

(iia) Przychody z opłat abonamentowych
Przychody z opłat abonamentowych rozliczane są liniowo przez minimalny podstawowy okres umowy abonamentowej.

(iib) Przychody z opłat aktywacyjnych
Przychody z opłat aktywacyjnych, dotyczące zarówno umów na udostępnienie jak i sprzedaż sprzętu, rozliczane są liniowo przez 
minimalny podstawowy okres umowy abonamentowej. Przychody z opłat aktywacyjnych ujmowane są w rachunku zysków i strat 
razem z przychodami z opłat abonamentowych.

(iic) Przychody ze świadczenia usług vod – Domowej Wypożyczalni Filmowej 
Przychody z usług vod – Domowej Wypożyczalni Filmowej, rozpoznawane są w momencie nadania usługi. Przychody te ujmowane są 
w rachunku zysków i strat razem z przychodami z opłat abonamentowych.

(iid) Przychody z dzierżawy zestawów odbiorczych
Przychody z dzierżawy zestawów odbiorczych rozliczane są liniowo przez minimalny podstawowy okres umowy abonamentowej, 
za wyjątkiem umów leasingu finansowego, które są ujmowane jako sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Udzielone specjalne 
oferty promocyjne ujmowane są w rachunku zysków i strat łącznie z kosztami z tytułu leasingu.

(iie) Przychody ze sprzedaży usług emisji i transmisji sygnału
Przychody ze sprzedaży emisji i transmisji sygnału są rozliczane w okresie świadczenia tych usług.

(iif ) Przychody z opłat abonamentowych oraz zrealizowanego ruchu mvno

Przychody z usług mobilnych w ofercie abonamentowej ujmujemy w rachunku zysków i strat w okresach sprawozdawczych, w których 
została wykonana dana usługa.

(iig) Przychody z usług przedpłaconych
Przychody z usług w ofercie przedpłaconej ujmowane są w rachunku zysków i strat w momencie zużywania lub przepadania kwot 
doładowań.

(iih) Przychody z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich
Przychody z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresie, w którym usługa była wykonywana.

(iii) Sprzedaż zestawów odbiorczych, sprzętu elektronicznego i innych towarów 
Przychody ze sprzedaży zestawów odbiorczych, sprzętu elektronicznego i innych towarów wykazywane są w wysokości odpowiadającej 
wartości godziwej otrzymanej lub należnej zapłaty, pomniejszonej o wartość zwrotów, opustów i rabatów.
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Przychody ze sprzedaży są ujmowane w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z ich własności zostały 
przeniesione na kupującego. 

(iv) Przychody z tytułu najmu
Przychody z tytułu najmu nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania 
umowy. Specjalne oferty promocyjne, stanowiące dodatkową zachętę do zawarcia umowy najmu, są ujmowane łącznie z przychodami 
z tytułu najmu.

v) Prowizje dla dystrybutorów
Prowizje dla dystrybutorów za pozyskanie nowych oraz utrzymanie dotychczasowych abonentów są rozliczane przez minimalny 
podstawowy okres umowy abonamentowej. Prowizje od obrotu za zawarcie określonej liczby umów abonamentowych odnoszone 
są w ciężar rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia. 

Prowizje dla dystrybutorów, które zostaną rozliczone w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego, są prezentowane jako pozostałe 
aktywa obrotowe. Natomiast prowizje dla dystrybutorów, które zostaną rozliczone po okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego, są 
prezentowane jako inne aktywa długoterminowe.

w) koszty i przychody finansowe
Przychody finansowe obejmują odsetki należne z tytułu zainwestowanych przez Grupę środków pieniężnych, należne dywidendy, zyski 
z tytułu zbycia dostępnych do sprzedaży instrumentów finansowych, zyski z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych 
wycenianych przez wynik finansowy, zyski z tytułu różnic kursowych oraz zyski z tytułu zrealizowanych kontraktów forward. Przychody 
z tytułu odsetek wykazuje się w rachunku zysków i strat według zasady memoriałowej, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy 
procentowej. Dochód z tytułu dywidend ujmuje się w rachunku zysków i strat w momencie, gdy Grupa nabywa prawa do jej otrzymania.

Koszty finansowe obejmują odsetki płatne z tytułu zadłużenia, odwracanie dyskonta z tytułu rezerw, dywidendy z tytułu zaklasyfikowa-
nych do zobowiązań akcji uprzywilejowanych, straty z tytułu różnic kursowych, straty z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów 
finansowych wycenianych przez wynik finansowy, odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz straty z tytułu zrealizowa-
nych kontraktów forward. Wszystkie koszty z tytułu odsetek są ustalane w oparciu o efektywną stopę procentową.

W związku ze zmianą do msr 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”, opisaną w pkt. 4 niniejszego sprawozdania finansowego, od 
1 stycznia 2009 roku Grupa wprowadziła zmianę w polityce rachunkowości i rozpoczęła aktywowanie odsetek od kredytów i pożyczek 
powiązanych z określonymi aktywami.

x) Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Podatek dochodowy ujmowany 
jest w rachunku zysków i strat, za wyjątkiem kwot związanych z pozycjami rozliczanymi bezpośrednio z kapitałem własnym.

Podatek bieżący stanowi zobowiązanie podatkowe z tytułu dochodu do opodatkowania za dany rok, ustalone przy zastosowaniu 
stawek podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy oraz korekty podatku dotyczącego lat ubiegłych. 

Podatek odroczony wyliczany jest przy zastosowaniu metody zobowiązania bilansowego, w oparciu o różnice przejściowe pomiędzy 
wartością aktywów i zobowiązań ustalaną dla celów księgowych, a ich wartością ustalaną dla celów podatkowych. Ujęta kwota podatku 
odroczonego opiera się na oczekiwaniach, co do sposobu realizacji wartości bilansowej aktywów i pasywów, przy zastosowaniu stawek 
podatkowych obowiązujących lub uchwalonych na dzień bilansowy.
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Aktywa z tytułu podatku odroczonego są ujmowane do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągnięty zostanie dochód do 
opodatkowania, który pozwoli na realizację różnic przejściowych. Aktywa z tytułu podatku odroczonego obniża się w zakresie, w jakim 
nie jest prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania 
różnic przejściowych. Takie obniżki koryguje się w górę w zakresie, w jakim uzyskanie wystarczającego dochodu do opodatkowania 
staje się prawdopodobne.

Spółki Grupy dokonują kompensaty zobowiązań i aktywów z tytułu podatku odroczonego, jeżeli mają tytuł uprawniający je do ich 
jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego. Spółka posiada tytuł uprawniający do jednoczesnego 
uwzględnienia aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego przy ustaleniu zobowiązania podatkowego, jeżeli:
 
a) jest uprawniona do potrącenia należności i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego, oraz

b) aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tą samą 
władzę podatkową na: 

− tego samego podatnika, lub 
− różnych podatników, którzy są uprawnieni i zamierzają rozliczyć należności i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w kwocie 

netto lub jednocześnie zrealizować należności i rozliczać zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. 

y) Zysk na akcję
Grupa prezentuje podstawowy i rozwodniony zysk na akcję dla akcji zwykłych. Podstawowy zysk na akcję jest wyliczany przez podzielenie 
zysku lub straty z działalności kontynuowanej przypadającej posiadaczom akcji zwykłych przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych 
w okresie. Rozwodniony zysk na akcję jest wyliczany poprzez podzielenie zysku lub straty z działalności kontynuowanej przypadającej 
posiadaczom akcji zwykłych poprzez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w okresie, skorygowaną o wpływ wszystkich rozwadniających 
potencjalnych akcji zwykłych. 

z) raportowanie segmentów działalności
Segment operacyjny jest częścią składową Grupy, która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać 
przychody i ponosić koszty, w tym przychody i koszty związane z transakcjami z innymi częściami składowymi Grupy.

Grupa prezentuje segmenty operacyjne zgodnie z przyjętymi wewnętrznie zasadami rachunkowości zarządczej stosowanymi przy 
sporządzaniu okresowych raportów zarządczych. Raporty te analizowane są regularnie przez Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat s.a.

Działalność Grupy Kapitałowej grupuje się według kryterium branżowego, tj. według dającego się wyodrębnić obszaru działalności, 
w ramach którego następuje świadczenie usług i dostarczanie towarów w określonym środowisku gospodarczym. Działalność poszcze-
gólnych segmentów charakteryzuje się innym ryzykiem i poziomem zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych. Segment telewizji 
cyfrowej obejmuje działalność Grupy związaną ze świadczeniem klientom indywidualnym usługi nadawania sygnału płatnej telewizji 
i produkcję dekoderów realizowaną przez spółkę zależną Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. Segment usług telekomunikacyjnych 
obejmuje działalność związaną ze świadczeniem usług telefonii komórkowej i planowaną usługą dostępu do sieci Internet.

ź) rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w rachunku przepływów pieniężnych są zgodne ze środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami 
prezentowanymi w skonsolidowanym bilansie.

Nabycia dekoderów udostępnianych klientom w leasingu operacyjnym są klasyfikowane dla celów rachunku przepływów pieniężnych 
jako działalność operacyjna. Nabycie i zbycie oraz odpisy aktualizujące tych dekoderów prezentowane są w rachunku przepływów 
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pieniężnych w przepływach z działalności operacyjnej w pozycji „Zmniejszenia / (zwiększenia), netto dekoderów udostępnianych 
w leasingu operacyjnym”.

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych są prezentowane w kwotach netto (bez podatku od 
towarów i usług).
 
Zmiany odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, za wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość dekoderów, prezentowane 
są w pozycji „Inne korekty” w przepływach z działalności operacyjnej.

Koszty ujęte w rachunku zysków i strat związane z publiczną emisją akcji wykazywane są w pozycji „Inne korekty” w przepływach z dzia-
łalności operacyjnej. Wydatki związane z publiczną emisją akcji prezentowane są w pozycji „Inne wydatki” w przepływach z działalności 
finansowej.

8. Ustalenie wartości godziwej

Określenie wartości godziwej zarówno finansowych, jak i niefinansowych aktywów i zobowiązań jest wymagane dla potrzeb zasad 
rachunkowości i ujawnień w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Poniżej zostały opisane metody ustalania wartości godziwej. 
W uzasadnionych przypadkach dalsze informacje na temat założeń przyjętych do określenia wartości godziwej przedstawiono w notach 
objaśniających do poszczególnych składników aktywów i zobowiązań.

(i) Rzeczowe aktywa trwałe i nieruchomość inwestycyjna
Wartość godziwa rzeczowych aktywów trwałych nabytych w drodze połączenia jednostek, w tym nieruchomości inwestycyjnej, 
jest oparta na wartości rynkowej. Wartość rynkowa nieruchomości jest kwotą, za jaką na dzień wyceny na warunkach rynkowych 
nieruchomość mogłaby zostać wymieniona pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami po przeprowadzeniu 
odpowiednich działań marketingowych, gdzie obie strony działały świadomie, ostrożnie i bez przymusu. Wartość rynkowa pozostałych 
składników rzeczowych aktywów trwałych odpowiada cenie ustalonej w porównywalnych transakcjach rynkowych.

(ii) Wartości niematerialne
Wartość godziwa patentów i znaków handlowych nabytych w drodze połączenia jednostek jest ustalana w oparciu o oszacowane 
zdyskontowane płatności tantiem, których uniknięto w związku z nabyciem patentu lub znaku handlowego na własność. Wartość 
godziwa pozostałych wartości niematerialnych jest ustalana w oparciu o zdyskontowane przepływy pieniężne spodziewane w związku 
z użytkowaniem i ostateczną sprzedażą aktywów.

(iii) Zapasy
Wartość godziwa zapasów nabytych w wyniku połączenia jednostek jest ustalana w oparciu o szacowaną cenę sprzedaży na warunkach 
rynkowych, pomniejszoną o szacowane koszty wykończenia i sprzedaży oraz o marżę zysku oszacowaną w oparciu o racjonalne 
przesłanki, w związku z nakładami poniesionymi na wykończenie i doprowadzenie sprzedaży do skutku.

(iv) Inwestycje w instrumenty kapitałowe i instrumenty dłużne
Wartość godziwa aktywów finansowych, których efekt wyceny do wartości godziwej odnoszony jest w wynik finansowy oraz inwestycji 
utrzymywanych do terminu wymagalności, jak i aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, jest szacowana w oparciu o notowania 
ich cen zakupu na dzień bilansowy. Wartość godziwa inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności szacowana jest jedynie 
w celach ujawniania.
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(v) Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne
Wartość godziwa należności z tytułu dostaw i usług oraz innych, jest szacowana jako bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych 
zdyskontowanych za pomocą rynkowej stopy procentowej na dzień bilansowy.

(vi) Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami pochodnymi
Wartość godziwa, szacowana dla celów ujawniania, jest obliczana na podstawie wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych 
z tytułu zwrotu kapitału i odsetek, zdyskontowanych za pomocą rynkowej stopy procentowej na dzień bilansowy. W przypadku leasingu 
finansowego rynkową stopę procentową szacuje się w oparciu o stopę procentową dla podobnego rodzaju umów leasingowych.

(vii) Instrumenty pochodne
Kontrakty walutowe typu forward są wyceniane poprzez zdyskontowanie różnicy pomiędzy kwotą wyrażoną kursem terminowym 
wynikającym z kontraktu a kwotą obliczoną według bieżącego kursu walutowego, przy pomocy rynkowych stóp procentowych.

(viii) Akcje objęte przez Członków Zarządu
Wartość godziwa akcji objętych przez Członków Zarządu została ustalona na dzień ich objęcia przy wykorzystaniu odpowiedniego 
modelu wyceny wartości Grupy.

9. Podsumowanie zmian w sprawozdaniu finansowym

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku zostało pierwotnie opublikowane wraz 
z opinią audytora w dniu 18 marca 2010 roku. Z uwagi na podjęcie przez Radę Nadzorczą decyzji o przyznaniu premii za 2009 rok, Zarząd 
Jednostki Dominującej postanowił skorygować skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 
roku. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zastępuje w całości poprzednią wersję sprawozdań opublikowanych 18 marca 
2010 roku.

10. Zmiana układu prezentacji danych w rachunku zysków i strat

W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa prezentuje rachunek wyników w układzie kalkulacyjnym. W okresach 
poprzednich Grupa prezentowała rachunek wyników w układzie rodzajowym. Zmiana prezentacji ma na celu udostępnienie czytelni-
kowi sprawozdania finansowego szerszego niż dotąd zakresu informacji oraz danie możliwości pełnego porównania wyników Grupy 
z wynikami innych grup kapitałowych. Żadna z wprowadzonych zmian nie wpłynęła na uprzednio prezentowane kwoty zysku netto, 
ebitda ani kapitału własnego a także na zakres i szczegółowość danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym. 

Informacje o przychodach i kosztach rodzajowych znajdują się obecnie w odpowiednich notach sprawozdania finansowego (patrz 
noty: 11, 12, 13, 14). 

Poniższa tabela przedstawia dane na temat sposobu przekształcenia prezentacji rachunku wyników Grupy za rok 2008 oraz informacje 
w których notach do niniejszego sprawozdania finansowego znajdują się poszczególne dane prezentowane dotychczas bezpośrednio 
w rachunku wyników. Poniżej omówiono również zakres reklasyfikacji poszczególnych linii.
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Wyłączenie zmiany stanu produktów
Grupa wybrała sposób prezentacji kosztów, w którym koszty okresu są automatycznie pomniejszane o koszty poniesione na wytwo-
rzenie produktów, które nie zostały sprzedane w okresie sprawozdawczym. Dzięki temu czytelnik sprawozdań finansowych otrzymuje 
informację o kosztach rodzajowych okresu, które zostały poniesione w związku z zarachowanymi przychodami.

Kompensowanie przychodów i kosztów operacyjnych
Po analizie treści ekonomicznej niektórych transakcji dotyczących przychodów operacyjnych osiąganych przez Grupę, zdecydowano 
o reklasyfikacji tych przychodów i skompensowaniu ich z odpowiednimi kosztami, tak aby czytelnik sprawozdań finansowych otrzymał 
informację odpowiadającą faktycznej treści ekonomicznej transakcji zawieranych przez Grupę. Kompensowanie przychodów i kosztów 
ma wpływ na obniżenie przychodów z działalności Grupy i jednocześnie zmniejszenie kosztów sprzedanych usług, produktów, towarów 
i materiałów.

Przychody – analiza rodzajowa przychodów została pokazana w notach nr 11 i 13 niniejszego sprawozdania.

Amortyzacja – została podzielona i alokowana według odpowiednich funkcjonalności. Pełna amortyzacja, tak jak ukazywano dotychczas 
w rachunku wyników – pokazana jest w nocie nr 12.

Koszty licencji programowych – zostały pokazane w linii „koszt sprzedanych usług, produktów, towarów i materiałów” – wysokość tych 
kosztów została ujawniona w nocie nr 12.

Koszty przesyłu sygnału – zostały pokazane w linii „koszt sprzedanych usług, produktów, towarów i materiałów” – wysokość tych kosztów 
została ujawniona w nocie nr 12.

Koszty dystrybucji i marketingu – zostały pokazane w linii „koszty sprzedaży” oraz „koszty sprzedanych usług, produktów, towarów 
i materiałów” – wysokość tych kosztów została ujawniona w nocie nr 12.

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników po pomniejszeniu o kwotę kosztów alokowanych do kosztu wytworzenia produktów 
zostały podzielone i alokowane według funkcjonalności. Suma kosztów wynagrodzeń została ujawniona w nocie nr 12.

Koszt własny zestawów odbiorczych i telefonów został pokazany w linii „koszt sprzedanych usług, produktów, towarów i materiałów”. 
Koszt ten został powiększony o koszty sprzedanych produktów, które były dotychczas prezentowane w układzie rodzajowym (koszty 
wynagrodzeń, pozostałe koszty operacyjne). Pełny koszt własny sprzedanego sprzętu został zaprezentowany w nocie nr 12.

Pozostałe koszty operacyjne po reklasyfikacji dotyczącej zmiany stanu produktów i kosztu własnego sprzedanych produktów zostały 
alokowane do odpowiadających im funkcjonalności. Analiza rodzajowa pozostałych kosztów operacyjnych została pokazana w notach 
12 i 14 niniejszego sprawozdania. 

W poniższej tabeli poszczególne cyfry w nagłówku oznaczają:
1 – wyłączenie zmiany stanu produktów;
2 – reklasyfikacja przychodów ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych;
3 – kompensowanie przychodów i kosztów operacyjnych; 
4 – reklasyfikacja kosztu sprzedanych usług, produktów, towarów i materiałów;
5 – reklasyfikacja kosztów sprzedaży;
6 – reklasyfikacja kosztów ogólnych i administracyjnych;
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7 – reklasyfikacja pozostałych przychodów operacyjnych;
8 – reklasyfikacja pozostałych kosztów operacyjnych.



f 31

Załączone dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

f 32

rachUnEk ZySków i Strat

a — Układ rodzajowy za rok 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 za rok 2008 nota b — Układ kalkulacyjny

1.107.806 (9.332) 1.098.474 11 Przychody ze sprzedaży usług, 
 towarów, produktów i materiałów

Przychody z opłat abonamentowych 977.678 (977.678) 11

Przychody z dzierżawy zestawów odbiorczych 6.842 (6.842) 11

Przychody ze sprzedaży zestawów odbiorczych  
i telefonów 100.180 (100.180) 11

Przychody ze sprzedaży usług emisji i transmisji sygnału 16.440 (16.440) 11

Pozostałe przychody operacyjne 35.141 (5.561) (6.666) (2.708)    (20.206)   13  

Przychody z działalności operacyjnej razem 1.136.281 (5.561) — (12.040)       (20.206)      

(9.968) 541.744 531.776 12 Koszt sprzedanych usług, produktów, 
towarów i materiałów

169.216 169.216 12 Koszty sprzedaży

74.817 74.817 12 Koszty ogólne i administracyjne

Amortyzacja 23.547 (10.986) (2.470) (10.091) 12

Koszty licencji programowych 221.443 (221.443) 12

Koszty przesyłu sygnału 59.006 (59.006) 12

Koszty dystrybucji i marketingu 202.465 (49.215) (153.191) (59) 12

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 64.589 (501) (16.716) (9.011) (38.361) 12

Koszt własny sprzedanych zestawów odbiorczych 
i telefonów 132.122 (132.122) 12

Pozostałe koszty operacyjne 108.815 (5.060)  (2.072) (52.256) (4.544) (26.306)  (18.577)  14  

koszty działalności operacyjnej razem 811.987 (5.561)   (12.040)         (18.577)    

20.206 20.206 13 Pozostałe przychody operacyjne

         18.577 18.577 14 Pozostałe koszty operacyjne

Zysk z działalności operacyjnej 324.294 — — — — — — — —  324.294 Zysk z działalności operacyjnej

Przychody finansowe 19.359 13.950 33.309 15 Przychody finansowe

Przychody finansowe z wyceny kontraktów forward 13.950 (13.950)

Koszty finansowe 23.949         23.949 16 Koszty finansowe

Zysk brutto 333.654 — — — — — — — — 333.654 Zysk brutto

Podatek dochodowy 63.891         63.891 17 Podatek dochodowy

Zysk netto 269.763 — — — — — — — — 269.763 Zysk netto
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rachUnEk ZySków i Strat

a — Układ rodzajowy za rok 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 za rok 2008 nota b — Układ kalkulacyjny

1.107.806 (9.332) 1.098.474 11 Przychody ze sprzedaży usług, 
 towarów, produktów i materiałów

Przychody z opłat abonamentowych 977.678 (977.678) 11

Przychody z dzierżawy zestawów odbiorczych 6.842 (6.842) 11

Przychody ze sprzedaży zestawów odbiorczych  
i telefonów 100.180 (100.180) 11

Przychody ze sprzedaży usług emisji i transmisji sygnału 16.440 (16.440) 11

Pozostałe przychody operacyjne 35.141 (5.561) (6.666) (2.708)    (20.206)   13  

Przychody z działalności operacyjnej razem 1.136.281 (5.561) — (12.040)       (20.206)      

(9.968) 541.744 531.776 12 Koszt sprzedanych usług, produktów, 
towarów i materiałów

169.216 169.216 12 Koszty sprzedaży

74.817 74.817 12 Koszty ogólne i administracyjne

Amortyzacja 23.547 (10.986) (2.470) (10.091) 12

Koszty licencji programowych 221.443 (221.443) 12

Koszty przesyłu sygnału 59.006 (59.006) 12

Koszty dystrybucji i marketingu 202.465 (49.215) (153.191) (59) 12

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 64.589 (501) (16.716) (9.011) (38.361) 12

Koszt własny sprzedanych zestawów odbiorczych 
i telefonów 132.122 (132.122) 12

Pozostałe koszty operacyjne 108.815 (5.060)  (2.072) (52.256) (4.544) (26.306)  (18.577)  14  

koszty działalności operacyjnej razem 811.987 (5.561)   (12.040)         (18.577)    

20.206 20.206 13 Pozostałe przychody operacyjne

         18.577 18.577 14 Pozostałe koszty operacyjne

Zysk z działalności operacyjnej 324.294 — — — — — — — —  324.294 Zysk z działalności operacyjnej

Przychody finansowe 19.359 13.950 33.309 15 Przychody finansowe

Przychody finansowe z wyceny kontraktów forward 13.950 (13.950)

Koszty finansowe 23.949         23.949 16 Koszty finansowe

Zysk brutto 333.654 — — — — — — — — 333.654 Zysk brutto

Podatek dochodowy 63.891         63.891 17 Podatek dochodowy

Zysk netto 269.763 — — — — — — — — 269.763 Zysk netto
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Poszczególne kolumny tabeli przedstawiają przeniesienie opisanych kwot z pozycji rachunku wyników w układzie rodzajowym 
(tytuły zaprezentowane w kolumnie a) do rachunku wyników w układzie kalkulacyjnym (tytuły pozycji zaprezentowane w kolumnie b). 
Reklasyfikacje przychodów i kosztów zaprezentowane w poszczególnych kolumnach nie wpływają na wysokość zysku operacyjnego.

11. Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów

PrZychoDy ZE SPrZEDaży USłUg, ProDUktów, towarów i MatEriałów

 za rok zakończony 

31 grudnia 2009  31 grudnia 2008 

Przychody z opłat abonamentowych (Pakiet Mini i MiniMax) 58.146 31.786

Przychody z opłat abonamentowych (pozostałe pakiety) 1.131.672 945.892

Przychody ze sprzedaży zestawów odbiorczych i telefonów 46.584 100.180

Przychody z dzierżawy zestawów odbiorczych 644 6.842

Przychody ze sprzedaży usług emisji i transmisji sygnału 3.593 1.953

Przychody z opłat abonamentowych, zrealizowanego ruchu i rozliczeń między-
operatorskich (mvno) 5.550 1.005

Pozostałe przychody ze sprzedaży 19.948 10.816

razem 1.266.137 1.098.474

Pozostałe przychody ze sprzedaży obejmują przychody ze sprzedaży usług marketingowych i reklamowych, przychody z najmu lokali 
i urządzeń oraz nieruchomości inwestycyjnych, pozostałe przychody mvno i montażu oraz inne przychody ze sprzedaży.
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12. Koszty operacyjne

koSZty oPEracyJnE

nota
 za rok zakończony 

31 grudnia 2009  31 grudnia 2008 

Amortyzacja 41.948 23.547

Koszty licencji programowych 354.395 226.231

Koszty przesyłu sygnału a 82.570 59.006

Koszt własny sprzedanego sprzętu 89.736 137.547

Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta b 262.347 205.935

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników c 72.787 61.769

Inne koszty d 74.575 61.774

razem koszty operacyjne wg rodzaju 978.358 775.809

 za rok zakończony 

31 grudnia 2009  31 grudnia 2008 

Koszt sprzedanych usług, produktów, towarów i materiałów 690.984 531.776

Koszty sprzedaży 205.263 169.216

Koszty ogólne i administracyjne 82.111 74.817

razem koszty wg układu kalkulacyjnego 978.358 775.809

a) koszty przesyłu sygnału

koSZty PrZESyłU SygnałU

 za rok zakończony 

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008 

Najem pojemności transponderów 47.986 32.320

Opłata za system warunkowego dostępu 30.051 22.351

Inne 4.533 4.335

razem 82.570 59.006
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b) koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta

koSZty DyStrybUcJi, MarkEtingU, obSłUgi i UtrZyMania kliEnta

 za rok zakończony 

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008 

Koszty dystrybucji i logistyki 123.595 107.509

Koszty marketingu 57.468 46.035

Koszty obsługi i utrzymania klienta 81.284 52.391

razem 262.347 205.935

c) wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

wynagroDZEnia i ŚwiaDcZEnia na rZEcZ Pracowników

 za rok zakończony 

31 grudnia 2009  31 grudnia 2008 

Wynagrodzenia 63.535 54.441

Ubezpieczenia społeczne 6.988 5.078

Pozostałe świadczenia pracownicze 2.264 2.250

razem 72.787 61.769

Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne pracowników biorących bezpośredni udział w produkcji dekoderów, klasyfikowane są 
w pozycji kosztów „koszt własny sprzedaży”.

Przeciętne zatrudnienie

PrZEciętnE ZatrUDniEniE

 za rok zakończony 

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę * 569 423

razem 569 423

* liczba ta obejmuje także pracowników bezpośrednio produkcyjnych, których wynagrodzenie wchodzi w skład kosztu wytworzenia dekoderów
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d) inne koszty

innE koSZty

 za rok zakończony 

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008 

Wydane karty smart i sim 21.657 17.090

Usługi informatyczne 16.468 15.155

Usługi prawne, doradcze i konsultingowe 7.875 9.264

Koszt utrzymania nieruchomości 6.030 4.579

Podatki i opłaty 1.771 1.882

Koszty zrealizowanego ruchu i opłat międzyoperatorskich (mvno) 2.882 1.012

Pozostałe 17.892 12.792

razem 74.575 61.774

13. Pozostałe przychody operacyjne

PoZoStałE PrZychoDy oPEracyJnE

 za rok zakończony 

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008 

Odszkodowania związane z wymianą kart do dekoderów i dekoderów (swap) 7.794 17.070

Pozostałe odszkodowania 2.983 947

Odwrócenie odpisów aktualizujących pozostałe aktywa krótkoterminowe — 427

Inne 1.764 1.762

razem 12.541 20.206
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14. Pozostałe koszty operacyjne

PoZoStałE koSZty oPEracyJnE

 za rok zakończony 

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008 

Utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności 19.512 15.008

Utworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych i zapasów 1.835 3.026

Inne 2.923 543

razem 24.270 18.577

15. Przychody finansowe

PrZychoDy FinanSowE

 za rok zakończony 

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008 

Różnice kursowe z kontraktów forward 7.540 17.643

Odsetki 6.018 8.443

Zysk ze zbycia inwestycji finansowych 330 —

Przychody z tytułu rozliczenia usług związanych z publiczną ofertą akcji (patrz nota 44) — 7.223

Inne 431 —

razem 14.319 33.309

Odsetki

PoDZiał oDSEtEk na PoSZcZEgólnE inStrUMEnty FinanSowE

 za rok zakończony 

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008 

Rachunki i lokaty bankowe 6.018 8.335

Inne —  108 

razem 6.018 8.443
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(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
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16. Koszty finansowe

koSZty FinanSowE

 za rok zakończony 

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008 

Odsetki 4.109 12.231

Koszty związane z publiczną ofertą akcji —  6.691 

Różnice kursowe netto 1.665 4.703

Różnice kursowe ze zrealizowanych kontraktów forward — 6

Inne koszty finansowe  189  318 

razem 5.963 23.949

Odsetki
Podział odsetek na poszczególne instrumenty finansowe:

PoDZiał oDSEtEk na PoSZcZEgólnE inStrUMEnty FinanSowE

 za rok zakończony 

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008 

Pożyczki i kredyty 3.911 12.002

Inne  198  229 

razem 4.109 12.231

17. Podatek dochodowy
(i) Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat

PoDatEk DochoDowy wykaZany w rachUnkU ZySków i Strat

za rok zakończony

 31 grudnia 2009  31 grudnia 2008 

Bieżący podatek dochodowy od osób prawnych 57.298 50.224

Zmiana odroczonego podatku dochodowego 13.597 13.667

Korekta deklaracji podatku dochodowego za 2007 rok (16.877) —

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 54.018 63.891

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
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ZMiana oDrocZonEgo PoDatkU DochoDowEgo

za rok zakończony

 31 grudnia 2009  31 grudnia 2008 

Straty podatkowe 216 8.105

Należności i inne aktywa (4.962) 11.705

Zobowiązania 12.704 (4.996)

Prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 15.330 (1.044)

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 15.717 (103)

Zmiana odroczonego podatku dochodowego – razem 13.597 13.667

(ii) Efektywna stopa podatkowa

EFEktywna StoPa PoDatkowa

za rok zakończony

 31 grudnia 2009  31 grudnia 2008 

Zysk przed opodatkowaniem 284.337 333.654

 
Podatek w oparciu o obowiązującą stawkę podatkową – 19%

 
54.024

 
63.394

 
Wynik Praga Business Park Sp. z o.o. za rok 2008 według stawki 19%

 
—

 
322

Efekt różnic przejściowych ujętych w Praga Business Park Sp. z o.o. przed dniem połączenia — (663)

Niezawinione różnice inwentaryzacyjne nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów 
według stawki 19% 167 546

Koszty odsetek niestanowiące kosztu uzyskania przychodów według stawki 19% 248 206

Korekta deklaracji podatku dochodowego spółki Cyfrowy Polsat za 2007 rok (1.277) —

Inne koszty, przychody netto nie uznane za koszty/przychody podatkowe według stawki 19% 856 86

Podatek dochodowy za rok obrotowy 54.018 63.891

Efektywna stopa podatkowa 19,0% 19,1%

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
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(iii) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

aktywa Z tytUłU oDrocZonEgo PoDatkU DochoDowEgo

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

Straty podatkowe — 216

Zobowiązania 24.636 12.597

Rzeczowe aktywa trwałe 270 1.375

Należności i inne aktywa 16.034 13.011

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – razem 40.940 27.199

 
Kompensata aktywów ze zobowiązaniami z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 
(38.750)

 
(25.976)

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane w bilansie 2.190 1.223

(iv) Strata podatkowa

Strata PoDatkowa

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

Strata podatkowa 2006 do rozliczenia — 3

Strata podatkowa 2007 do rozliczenia — 1.132

Straty podatkowe do rozliczenia – razem — 1.135

(v) Straty podatkowe aktywowane

Straty PoDatkowE aktywowanE

31 grudnia 2008 31 grudnia 2008

Strata podatkowa 2006 do rozliczenia — 3

Strata podatkowa 2007 do rozliczenia — 1.132

Straty podatkowe do rozliczenia – razem — 1.135

Grupa aktywowała na poszczególne dni bilansowe straty podatkowe, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że zostaną wyko-
rzystane w przyszłości. 

W 2009 roku Grupa rozliczyła łącznie stratę podatkową za lata 2006 – 2007 w wysokości 1.135 tys. zł. 
Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, straty podatkowe poniesione w danym 
roku obrotowym mogą być wykorzystane w ciągu następnych pięciu lat podatkowych. Jednakże, strata podatkowa wykorzystana 
w danym roku podatkowym nie może przekraczać 50% straty podatkowej za dany rok podatkowy, w którym powstała strata.

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
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(vi) Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

ZobowiąZania Z tytUłU oDrocZonEgo PoDatkU DochoDowEgo

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

Należności i inne aktywa 32.552 34.491

Zobowiązania 135 806

Prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 16.288 958

Rzeczowe aktywa trwałe 15.835 1.257

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego – razem 64.810 37.512

 
Kompensata aktywów ze zobowiązaniami z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 
(38.750)

 
(25.976)

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane w bilansie 26.060 11.536

Dnia 21 grudnia 2009 roku Spółka Cyfrowy Polsat złożyła korektę zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w podatku dochodowym 
od osób prawnych za 2007 rok wykazując dodatkową należność w wysokości 16.877 tys. złotych (łączna nadpłata wynikająca z deklaracji 
wyniosła 20.041 tys. złotych). Głównymi przyczynami założenia korekty zeznania cit 8 za rok podatkowy 2007 było otrzymanie przez 
Spółkę dwóch indywidualnych interpretacji prawa podatkowego w zakresie kwalifikacji poniesionych wydatków do kosztów uzyskania 
przychodów.

18. ebitda

Podstawową miarą zysku Grupy jest tzw. ebitda. Poziom tego zysku jest odzwierciedleniem możliwości generowania gotówki przez 
Grupę w warunkach powtarzalnych. Grupa definiuje ebitda jako zysk z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację. Poziom 
zysku ebitda nie jest definiowany przez mssf ue i może być wyliczany inaczej przez inne podmioty.

EbitDa

za rok zakończony

31 grudnia 2009  31 grudnia 2008

Zysk z działalności operacyjnej 276.050 324.294

Amortyzacja 41.948 23.547

EbitDa 317.998 347.841

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
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19. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję

Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych 
akcjonariuszy Spółki Dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych, występujących w ciągu okresu. 

Na dzień bilansowy Spółka nie posiada instrumentów powodujących rozwodnienie ilości akcji, dlatego też nie jest prezentowany zysk 
rozwodniony. W związku z powyższym zysk podstawowy na jedną akcję jest równy zyskowi rozwodnionemu na jedną akcję.

PoDStawowy i roZwoDniony ZySk na JEDną akcJę

 za rok zakończony 

 31 grudnia 2009  31 grudnia 2008 

Zysk netto w tysiącach złotych 230.319  269.763 

Średnia ważona wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego 
zysku na jedną akcję  268.325.000  268.325.000 

Zysk na 1 akcję w złotych 0,86  1,01 

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
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20. Rzeczowe aktywa trwałe

rZEcZowE aktywa trwałE

grunty budynki, lokale i obiekty  
inżynierii lądowej i wodnej

Urządzenia techniczne 
i maszyny Zestawy odbiorcze Środki transportu inne środki trwałe razem Środki trwałe  

w budowie
Zaliczki na środki 
trwałe w budowie

wartość brutto 

wartość na dzień 1 stycznia 2008 roku 4.038 30.704 54.659 126.672 3.370 5.450 224.893  22.632 476 

Zwiększenia  — 7.184 35.786 21.626 1.226 6.379 72.201 32.861 — 

Przeniesienia z nieruchomości inwestycyjnych 310 1.396  —  —  —  — 1.706  — —

Zmniejszenia  —  (171) (473) (3.854) (226) (56) (4.780) (39.845) (446)

wartość na dzień 31 grudnia 2008 roku 4.348 39.113 89.972 144.444 4.370 11.773 294.020  15.648 30 

 
odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2008 roku

 
— 

 
— 

 
(994)

 
(22.856)

 
— 

 
— 

 
(23.850)

 
— 

 
— 

Zwiększenia  —  —  —  (275)  —  —  (275)  —  — 

Zmniejszenia  —  —  36  —  —  —  36  —  — 

odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2008 roku  —  — (958) (23.131)  —  — (24.089)  —  — 

 
Umorzenie na dzień 1 stycznia 2008 roku

 
 — 

 
1.789 

 
18.851 

 
103.267 

 
729 

 
1.640 

 
126.276 

  
— 

 
 — 

Zwiększenia  — 1.870 10.958 1.096 792 2.349 17.065 —  — 

Przeniesienia z nieruchomości inwestycyjnych  — 27  —  —  —  — 27  — —

Zmniejszenia  —  (56) (437) (3.835) (139) (47) (4.514) —  — 

Umorzenie na dzień 31 grudnia 2008 roku  — 3.630 29.372 100.528 1.382 3.942 138.854  —  — 

 
wartość netto 

Stan na dzień 1 stycznia 2008 roku 4.038 28.915 34.814 549 2.641 3.810 74.767  22.632  476 

Stan na dzień 31 grudnia 2008 roku 4.348 35.483 59.642 20.785 2.988 7.831 131.077  15.648  30 

Grupa dokonała odpisu aktualizującego dla środków trwałych, których wartość bilansowa przekroczyła ich wartość odzyskiwalną.

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
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20. Rzeczowe aktywa trwałe

rZEcZowE aktywa trwałE

grunty budynki, lokale i obiekty  
inżynierii lądowej i wodnej

Urządzenia techniczne 
i maszyny Zestawy odbiorcze Środki transportu inne środki trwałe razem Środki trwałe  

w budowie
Zaliczki na środki 
trwałe w budowie

wartość brutto 

wartość na dzień 1 stycznia 2008 roku 4.038 30.704 54.659 126.672 3.370 5.450 224.893  22.632 476 

Zwiększenia  — 7.184 35.786 21.626 1.226 6.379 72.201 32.861 — 

Przeniesienia z nieruchomości inwestycyjnych 310 1.396  —  —  —  — 1.706  — —

Zmniejszenia  —  (171) (473) (3.854) (226) (56) (4.780) (39.845) (446)

wartość na dzień 31 grudnia 2008 roku 4.348 39.113 89.972 144.444 4.370 11.773 294.020  15.648 30 

 
odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2008 roku

 
— 

 
— 

 
(994)

 
(22.856)

 
— 

 
— 

 
(23.850)

 
— 

 
— 

Zwiększenia  —  —  —  (275)  —  —  (275)  —  — 

Zmniejszenia  —  —  36  —  —  —  36  —  — 

odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2008 roku  —  — (958) (23.131)  —  — (24.089)  —  — 

 
Umorzenie na dzień 1 stycznia 2008 roku

 
 — 

 
1.789 

 
18.851 

 
103.267 

 
729 

 
1.640 

 
126.276 

  
— 

 
 — 

Zwiększenia  — 1.870 10.958 1.096 792 2.349 17.065 —  — 

Przeniesienia z nieruchomości inwestycyjnych  — 27  —  —  —  — 27  — —

Zmniejszenia  —  (56) (437) (3.835) (139) (47) (4.514) —  — 

Umorzenie na dzień 31 grudnia 2008 roku  — 3.630 29.372 100.528 1.382 3.942 138.854  —  — 

 
wartość netto 

Stan na dzień 1 stycznia 2008 roku 4.038 28.915 34.814 549 2.641 3.810 74.767  22.632  476 

Stan na dzień 31 grudnia 2008 roku 4.348 35.483 59.642 20.785 2.988 7.831 131.077  15.648  30 

Grupa dokonała odpisu aktualizującego dla środków trwałych, których wartość bilansowa przekroczyła ich wartość odzyskiwalną.

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
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rZEcZowE aktywa trwałE

grunty budynki, lokale i obiekty 
 inżynierii lądowej i wodnej

Urządzenia techniczne 
i maszyny Zestawy odbiorcze Środki transportu inne środki trwałe razem Środki trwałe  

w budowie
Zaliczki na środki 
trwałe w budowie

wartość brutto 

wartość na dzień 1 stycznia 2009 roku 4.348 39.113 89.972 144.444 4.370 11.773 294.020  15.648 30 

Zwiększenia  — 16.422 14.740 113.703 2.542 3.938 151.345 4.324 1.332

Przeniesienia z nieruchomości inwestycyjnych 2.518 15.058  —  —  —  — 17.576  — —

Zmniejszenia  — (477) (3.811) (36.587) (308) (117) (41.300) (15.319) (1.285)

wartość na dzień 31 grudnia 2009 roku 6.866 70.116 100.901 221.560 6.604 15.594 421.641 4.653 77 

 
odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2009 roku

 
 — 

 
 — 

 
(958)

 
(23.131)

 
 — 

 
 — 

 
(24.089)

 
 — 

 
 — 

Zwiększenia  —  (8) (152)  (854)  —  (56)  (1.070)  —  — 

Zmniejszenia  —  —  35  —  —  —  35  —  — 

Wykorzystanie — — — 22.935 — — 22.935 — —

odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2009 roku  —  (8) (1.075) (1.050)  —  (56) (2.189)  —  — 

 
Umorzenie na dzień 1 stycznia 2009 roku

 
— 

 
3.630 

 
29.372 

 
100.528 

 
1.382 

 
3.942 

 
138.854 

 
 — 

 
 — 

Zwiększenia  — 3.180 14.760 10.965 1.076 3.174 33.155 —  — 

Przeniesienia z nieruchomości inwestycyjnych  — 621  —  —  —  — 621  — —

Zmniejszenia  —  (141) (3.195) (13.440) (250) (107) (17.133) —  — 

Umorzenie na dzień 31 grudnia 2009 roku  — 7.290 40.937 98.053 2.208 7.009 155.497  —  — 

 
wartość netto 

Stan na dzień 1 stycznia 2009 roku 4.348 35.483 59.642 20.785 2.988 7.831 131.077 15.648  30 

Stan na dzień 31 grudnia 2009 roku 6.866 62.818 58.889 122.457 4.396 8.529 263.955 4.653 77

Grupa dokonała odpisu aktualizującego dla środków trwałych, których wartość bilansowa przekroczyła ich wartość odzyskiwalną.

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
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rZEcZowE aktywa trwałE

grunty budynki, lokale i obiekty 
 inżynierii lądowej i wodnej

Urządzenia techniczne 
i maszyny Zestawy odbiorcze Środki transportu inne środki trwałe razem Środki trwałe  

w budowie
Zaliczki na środki 
trwałe w budowie

wartość brutto 

wartość na dzień 1 stycznia 2009 roku 4.348 39.113 89.972 144.444 4.370 11.773 294.020  15.648 30 

Zwiększenia  — 16.422 14.740 113.703 2.542 3.938 151.345 4.324 1.332

Przeniesienia z nieruchomości inwestycyjnych 2.518 15.058  —  —  —  — 17.576  — —

Zmniejszenia  — (477) (3.811) (36.587) (308) (117) (41.300) (15.319) (1.285)

wartość na dzień 31 grudnia 2009 roku 6.866 70.116 100.901 221.560 6.604 15.594 421.641 4.653 77 

 
odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2009 roku

 
 — 

 
 — 

 
(958)

 
(23.131)

 
 — 

 
 — 

 
(24.089)

 
 — 

 
 — 

Zwiększenia  —  (8) (152)  (854)  —  (56)  (1.070)  —  — 

Zmniejszenia  —  —  35  —  —  —  35  —  — 

Wykorzystanie — — — 22.935 — — 22.935 — —

odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2009 roku  —  (8) (1.075) (1.050)  —  (56) (2.189)  —  — 

 
Umorzenie na dzień 1 stycznia 2009 roku

 
— 

 
3.630 

 
29.372 

 
100.528 

 
1.382 

 
3.942 

 
138.854 

 
 — 

 
 — 

Zwiększenia  — 3.180 14.760 10.965 1.076 3.174 33.155 —  — 

Przeniesienia z nieruchomości inwestycyjnych  — 621  —  —  —  — 621  — —

Zmniejszenia  —  (141) (3.195) (13.440) (250) (107) (17.133) —  — 

Umorzenie na dzień 31 grudnia 2009 roku  — 7.290 40.937 98.053 2.208 7.009 155.497  —  — 

 
wartość netto 

Stan na dzień 1 stycznia 2009 roku 4.348 35.483 59.642 20.785 2.988 7.831 131.077 15.648  30 

Stan na dzień 31 grudnia 2009 roku 6.866 62.818 58.889 122.457 4.396 8.529 263.955 4.653 77

Grupa dokonała odpisu aktualizującego dla środków trwałych, których wartość bilansowa przekroczyła ich wartość odzyskiwalną.

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
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21. Wartości niematerialne

wartoŚci niEMatErialnE

 
oprogramowa

nie i licencje  
programowe

inne w budowie razem

wartość brutto

wartość na dzień 1 stycznia 2008 roku 17.259 254 5.933 23.446 

Zwiększenia 10.683 1.496 6.726 18.905

Zmniejszenia  (341) (932) (11.791) (13.064)

wartość na dzień 31 grudnia 2008 roku 27.601 818 868 29.287 

 
odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2008 roku

 
—

 
—

 
—

 
—

Zwiększenia — (476) (278) (754)

Zmniejszenia — 476 278 754

odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2008 roku — — — —

 
Umorzenie

Umorzenie na dzień 1 stycznia 2008 roku 11.773 208  — 11.981 

Zwiększenia 5.834  393  — 6.227 

Zmniejszenia (341)  (456)  — (797)

Umorzenie na dzień 31 grudnia 2008 roku 17.266 145  — 17.411

 
wartość netto

Stan na dzień 1 stycznia 2008 roku 5.486 46 5.933 11.465 

Stan na dzień 31 grudnia 2008 roku 10.335 673 868 11.876 

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
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Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

wartoŚci niEMatErialnE

 
oprogramowa

nie i licencje 
 programowe

inne w budowie razem

wartość brutto

wartość na dzień 1 stycznia 2009 roku 27.601 818 868 29.287 

Zwiększenia 6.555 262 4.460 11.277

Zmniejszenia (84) — (220) (304)

wartość na dzień 31 grudnia 2009 roku 34.072 1.080 5.108 40.260

 
odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2009 roku

 
—

 
—

 
—

 
—

Zwiększenia — (18) — (18)

Zmniejszenia — — — —

odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2009 roku — (18) — (18)

 
Umorzenie

Umorzenie na dzień 1 stycznia 2009 roku 17.266 145  — 17.411

Zwiększenia 8.264  486  — 8.750 

Zmniejszenia (84)  —  — (84)

Umorzenie na dzień 31 grudnia 2009 roku 25.446 631  — 26.077

 
wartość netto

Stan na dzień 1 stycznia 2009 roku 10.335 673 868 11.876 

Stan na dzień 31 grudnia 2009 roku 8.626 431 5.108 14.165 
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22. Nieruchomości inwestycyjne

niErUchoMoŚci inwEStycyJnE

wartość brutto

Stan na 1 stycznia 2008 roku  19.282 

Przeniesienia do rzeczowych aktywów trwałych (1.706)

Budynki  (1.396) 

Grunty  (310) 

Stan na 31 grudnia 2008 roku 17.576

 
Umorzenie

Stan na 1 stycznia 2008 roku  350 

Zwiększenia 255

Przeniesienia do rzeczowych aktywów trwałych (27)

Stan na 31 grudnia 2008 roku 578

 
wartość netto

Stan na 1 stycznia 2008 roku 18.932

Stan na 31 grudnia 2008 roku 16.998

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
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Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

niErUchoMoŚci inwEStycyJnE

wartość brutto

Stan na 1 stycznia 2009 roku 17.576

Przeniesienia do rzeczowych aktywów trwałych (17.576)

Budynki (15.058)

Grunty (2.518)

Stan na 31 grudnia 2009 roku —

 
Umorzenie

Stan na 1 stycznia 2009 roku 578

Zwiększenia 43

Przeniesienia do rzeczowych aktywów trwałych (621)

Stan na 31 grudnia 2009 roku —

 
wartość netto

Stan na 1 stycznia 2009 roku 16.998

Stan na 31 grudnia 2009 roku —

Przychody z najmu nieruchomości inwestycyjnych w ciągu 12 miesięcy 2009 roku wyniosły 331 tysięcy złotych, a koszty związane 
z wynajmem nieruchomości inwestycyjnych wyniosły 117 tysięcy złotych. W 2008 roku przychody i koszty wynosiły odpowiednio 
1.587 tysięcy złotych oraz 1.030 tysięcy złotych.

23. Udziały w jednostkach stowarzyszonych

inwestycja w mPunkt holdings ltd.
W dniu 31 października 2009 roku Grupa nabyła za kwotę 24,8 mln złotych 45% udziałów spółki mPunkt Holdings Ltd. („mPunkt 
Holdings”). mPunkt Holdings jest właścicielem spółek mPunkt Polska s.a. („mPunkt Polska”) i mTel Sp. z o.o. („mTel”). mPunkt Polska to 
ogólnopolska sieć sprzedaży usług telekomunikacyjnych, telefonów komórkowych, akcesoriów i usług serwisowych oferowanych dla 
klientów indywidualnych. mTel świadczy usługi agencyjne na rzecz mPunkt Polska.

Docelowo Grupa zamierza nabyć pakiet większościowy w mPunkt Holdings. Możliwość nabycia udziałów większościowych zgodnie 
z umową uzależniona była między innymi od zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik). W dniu 3 marca 2010 
roku Prezes uokik wydała zgodę na przejęcie przez Cyfrowy Polsat s.a. mPunkt Holdings na mocy decyzji dkk-12/2010. Pozostałe warunki 
determinujące możliwość nabycia udziałów nie zostały spełnione do dnia publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego.
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Na dzień bilansowy Grupa zdeponowała na rachunku powierniczym escrow środki w kwocie 51.294 tys. złotych. Z tej kwoty 24.556 
tys. złotych wykazywane jest na dzień bilansowy jako udziały, natomiast 26.738 tys. złotych stanowią środki pieniężne o ograniczonej 
możliwości dysponowania, gdyż na dzień 31 grudnia 2009 roku nie doszedł do skutku zakup wszystkich planowanych udziałów.

Na dzień bilansowy Grupa posiada znaczący wpływ na działalność mPunkt Holdings, ale nie posiada nad nią kontroli. W konsekwencji, 
inwestycja ta jest klasyfikowana jako inwestycja w jednostkę stowarzyszoną i ujmowana przy użyciu metody praw własności.

Wartość przypisaną inwestycji w jednostkę stowarzyszoną przedstawia poniższa tabela:

wartoŚć inwEStycJi w JEDnoStki StowarZySZonE

 rok zakończony 

 31 grudnia 2009  31 grudnia 2008

Stan na 1 stycznia — —

Zakup udziałów 24.556 —

Pozostałe kapitalizowane koszty związane z transakcją 245 —

Udział w stracie mPunkt Holdings za okres 1 listopada – 31 grudnia 2009 roku (69) —

Stan na 31 grudnia 24.732 —

Przychody i wynik netto mPunkt Holdings za okres od 1 listopada 2009 do 31 grudnia 2009 oraz zagregowane aktywa i pasywa na dzień 
31 grudnia 2009 roku przedstawiają się następująco:

PrZychoDy i wynik nEtto MPUnkt holDingS

aktywa * Pasywa * Przychody ** wynik netto ** Udział

81.754 71.892 27.616 (153) 45%

** kwoty na podstawie zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego mPunkt Holdings za rok 2009
** kwoty na podstawie niebadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego mPunkt Holdings za okres 1 listopada – 31 grudnia 2009

Wartości zagregowanych aktywów i pasywów powstałych w wyniku nabycia, oparte na niezbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym mPunkt Holdings na dzień 31 października 2009 roku, przedstawiają się następująco:

wartoŚci ZagrEgowanych aktywów i PaSywów

 wartość bilansowa

Aktywa 63.145

Pasywa 52.789

Szacunkowa wartość nabytych aktywów netto 10.356

Udział grupy 45%

Szacunkowa wartość udziału grupy 4.660

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
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Księgowa wartość zakupionych udziałów na dzień 31 grudnia 2009 roku równa jest cenie zakupu pomniejszonej o udział Grupy w stracie 
mPunkt Holdings od momentu nabycia udziałów, tj. w okresie listopad – grudzień 2009 roku.

24. Inne aktywa długoterminowe 

innE aktywa DłUgotErMinowE

  31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

Udziały 1.454 1.335

Prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 29.684 22.924

Inne należności długoterminowe — 5

razem 31.138 24.264 

Prowizje rozliczane w czasie obejmują prowizje dla dystrybutorów za skutecznie zawarte umowy z klientami. Koszty te są rozliczane 
w czasie przez Grupę przez minimalny podstawowy okres trwania umowy abonenckiej.

25. Zapasy

ZaPaSy

rodzaj zapasów 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

Dekodery – towary 56.849 42.762

Dekodery – wyroby gotowe 19.539 10.145

Anteny i konwertery 8.281 12.434

Karty SMART i SIM 11.021 7.583

Pozostałe zapasy 20.663 18.071

Zaliczki na dostawy 10.521 7.771

razem zapasy brutto 126.874 98.766

Odpisy na zapasy (4.783) (3.767)

razem zapasy netto 122.091 94.999

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
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Prezentowane na obydwie daty bilansowe zaliczki obejmowały przede wszystkim zaliczki dla podmiotów niepowiązanych na poczet 
dostawy dekoderów i kart do dekoderów.

odpisy na zapasy 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

bilans otwarcia 3.767 1.836

Zwiększenia 2.928 1.931

Zmniejszenia (1.912) —

bilans zamknięcia 4.783 3.767

Grupa nie jest w jakikolwiek sposób ograniczona w rozporządzaniu posiadanymi przez siebie zapasami.

26. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

nalEżnoŚci Z tytUłU DoStaw i USłUg oraZ PoZoStałE nalEżnoŚci

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych 5.358 391

Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek niepowiązanych 81.791 84.654

Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
oraz innych świadczeń 43.429 33.587

Inne należności 1.322 883

razem 131.900 119.515

Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek niepowiązanych obejmują głównie należności od klientów indywidualnych oraz 
należności od dystrybutorów oraz innych podmiotów.

Należności z tytułu dostaw i usług w walucie

nalEżnoŚci Z tytUłU DoStaw i USłUg w walUciE

waluta 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

PLN  82.774  77.476 

EUR  4.253  6.545 

USD  122  1.024 

razem  87.149  85.045 

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)



f 53 f 54
Załączone dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Zmiana stanu odpisu aktualizującego wartość należności

ZMiana StanU oDPiSU aktUaliZUJącEgo wartoŚć nalEżnoŚci

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

bilans otwarcia 60.811 46.484 

Zwiększenie 19.199 15.802 

Odwrócenie (314) (1.141) 

Wykorzystanie (2.919)  (334) 

bilans zamknięcia 76.777 60.811 

27. Pozostałe aktywa obrotowe

PoZoStałE aktywa obrotowE

  31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

Prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 56.042 68.234

Aktywa obrotowe z tytułu wyceny kontraktów forward — 13.950

Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.343 2.444

Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów 905 1.041

razem 59.290 85.669

Prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie obejmują prowizje należne za skutecznie zawarte umowy z klientami. Koszty te są 
rozliczane w czasie przez Grupę przez minimalny podstawowy okres trwania umowy abonenckiej.

28. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

ŚroDki PiEniężnE i ich EkwiwalEnty

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

Środki pieniężne w kasie  58  36

Środki pieniężne na rachunkach bieżących  1.708  8.341

Depozyty i lokaty  70.886  238.045

razem  72.652  246.422

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
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waluta 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007

PLN  68.791  243.568

EUR  2.820  2.297

USD 1.041 557

razem  72.652  246.422

W dniu 30 października 2009 roku Jednostka Dominująca zawarła umowę kredytu w rachunku bieżącym z Pekao s.a. na kwotę 10.000 tysię-
cy złotych z terminem spłaty do 29 października 2010 roku. Kwota kredytu ulega automatycznemu zwiększeniu do 50.000 tysięcy złotych 
po przedłożeniu bankowi wszelkich wymaganych prawem oraz statutem Spółki, zgód korporacyjnych i akceptacji. Oprocentowanie linii 
kredytowej jest sumą stawki referencyjnej wibor o/n i marży w wysokości 1,25%. Zabezpieczenie linii kredytowej stanowi oświadczenie 
o poddaniu się egzekucji do wysokości 75.000 tysięcy złotych.

Do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa nie skorzystała z linii kredytowej.

Z uwagi na współpracę Grupy z renomowanymi polskimi i międzynarodowymi bankami ryzyko związane z lokowaniem środków 
pieniężnych jest znacząco ograniczone.

29. Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiły 26.738 tysięcy złotych i dotyczyły 
środków zdeponowanych na rachunku powierniczym escrow, za które Spółka planuje nabyć pakiet większościowy udziałów w mPunkt 
Holdings s.a., jak opisano w nocie 23.

30. Kapitał własny

(i) Kapitał zakładowy
Zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym, kapitał zakładowy Cyfrowy Polsat s.a. na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 10.733 tysięcy 
złotych. Podzielony jest on na 268.325.000 akcji o wartości nominalnej 0,04 złotego każda.

Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone. W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wysokość 
kapitału zakładowego nie uległa zmianie.

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
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Tabela poniżej przedstawia strukturę akcji Spółki na dzień 31 grudnia 2009.

StrUktUra akcJi SPółki na DZiEń 31 grUDnia 2009

Seria liczba akcji wartość nominalna   rodzaj

Seria A  2.500.000 100  uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję)

Seria B  2.500.000 100  uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję)

Seria C  7.500.000 300  uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję)

Seria D  175.000.000 7.000  uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję)

Seria E  75.000.000 3.000  zwykłe na okaziciela

Seria F  5.825.000 233  zwykłe na okaziciela

razem  268.325.000 10.733    

Każda nowa emisja akcji w Polsce jest oznaczana jako nowa seria akcji. Na dzień 31 grudnia 2009 roku akcje serii a, b, c, d były uprzywi-
lejowane co do głosu i na każdą akcję przypadały 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Natomiast akcje serii e i f nie były 
uprzywilejowane co do głosu.

W 2009 roku nie nastąpiły żadne zmiany w przedstawionej powyżej strukturze akcji Jednostki Dominującej oraz ilości wyemitowanych akcji.

Dnia 8 marca 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zadecydowało o zmianie statutu spółki w ten 
sposób, że 8.082.499 imiennych akcji serii d uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na akcję) należących do Polaris Finance b.v. zostało 
przekształconych w akcje zwykłe na okaziciela. Powyższa zmiana statutu będzie skuteczna po jej zarejestrowaniu przez sąd w rejestrze 
przedsiębiorców. Dodatkowo została podjęta decyzja iż akcje te będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz podlegać będą dematerializacji.

Po wyżej opisanej zmianie struktura akcji Jednostki Dominującej przedstawia się następująco:

StrUktUra akcJi JEDnoStki DoMinUJącEJ

Seria liczba akcji wartość nominalna   rodzaj

Seria A  2.500.000 100  uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję)

Seria B  2.500.000 100  uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję)

Seria C  7.500.000 300  uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję)

Seria D  166.917.501 6.677  uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję)

Seria D 8.082.499 323 zwykłe na okaziciela

Seria E  75.000.000 3.000  zwykłe na okaziciela

Seria F  5.825.000 233  zwykłe na okaziciela

razem  268.325.000 10.733    

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
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W dniu 13 kwietnia 2010 roku Zarząd Cyfrowy Polsat s.a. powziął informacje o zbyciu przez Polaris Finance b.v. 7.918.750 zdematerializo-
wanych akcji Spółki.

Po dokonaniu transakcji Polaris Finance b.v. posiada 175.025.000 akcji Spółki, co stanowi 65,23% kapitału zakładowego, uprawniających do 
341.967.501 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 76,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
Cyfrowy Polsat s.a.

Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2009 roku kształtowała się następująco:

StrUktUra akcJonariatU na DZiEń 31 grUDnia 2009 rokU

31 grudnia 2009

liczba akcji wartość 
 nominalna akcji Udział w kapitale liczba głosów Udział w ogólnej 

liczbie głosów

Polaris Finance b.v. 1  182.943.750  7.318 68,18% 357.968.750 78,53%

Zygmunt Solorz-Żak 10.603.750  424 3,96% 21.207.500 4,66%

Pozostali 2  74.777.500  2.991 27,86% 76.648.750 16,81%

razem  268.325.000 10.733 100%  455.825.000 100%

1 Zygmunt Solorz-Żak posiada pośrednio 155.502.188 akcji Cyfrowego Polsatu s.a. (57,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 66,75% udziału 
w ogólnej liczbie głosów) i Heronim Ruta posiada pośrednio 27.441.562 akcji Cyfrowego Polsatu s.a. (10,23% udziału w kapitale zakładowym Spółki 
i 11,78% udziału w ogólnej liczbie głosów) poprzez spółkę Polaris Finance b.v.

2 Heronim Ruta posiada bezpośrednio 1.871.250 akcji Cyfrowego Polsatu s.a. (0,70% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,82% udziału w ogólnej 
liczbie głosów).

W dniu 16 kwietnia 2009 roku spółka Polaris Finance b.v. odstąpiła od umowy sprzedaży instrumentów finansowych zawartej z Zygmuntem 
Solorzem-Żakiem w dniu 18 grudnia 2008 roku. W dniu 16 kwietnia 2009 roku zostało dokonane przeniesienie zwrotne 20.000.000 
niezmaterializowanych akcji imiennych Spółki uprzywilejowanych co do prawa głosu w stosunku 2 do 1.

Przed transakcją Polaris Finance b.v. posiadała 162.943.750 akcji Spółki, co stanowiło 60,73% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających 
do 317.968.750 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 69,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgroma-
dzeniu Cyfrowego Polsatu s.a. Po dokonaniu transakcji Polaris Finance b.v. posiada 182.943.750 akcji Spółki, co stanowi 68,18% kapitału 
zakładowego Spółki, uprawniających do 357.968.750 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 78,53% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu s.a.

Przed transakcją Zygmunt Solorz-Żak posiadał bezpośrednio 30.603.750 akcji Spółki, co stanowiło 11,41% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do 61.207.500 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 13,43% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu s.a. Po dokonaniu transakcji Zygmunt Solorz-Żak posiada bezpośrednio 10.603.750 akcji Spółki, 
co stanowi 3,96% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 21.207.500 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co 
stanowi 4,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu s.a.

Jednocześnie Polaris Finance b.v. poinformowała Spółkę o braku zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki Cyfrowy Polsat s.a. w okresie 12 miesięcy od dnia 17 kwietnia 2009 roku.

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  
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Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2008 roku kształtowała się następująco:

StrUktUra akcJonariatU na DZiEń 31 grUDnia 2008 rokU

31 grudnia 2008

liczba akcji wartość 
 nominalna akcji Udział w kapitale liczba głosów Udział w ogólnej 

liczbie głosów

Polaris Finance b.v. 1  162.943.750  6.518 60,73% 317.968.750 69,76%

Zygmunt Solorz-Żak  30.603.750  1.224 11,41% 61.207.500 13,43%

Pozostali 2  74.777.500  2.991 27,86% 76.648.750 16,81%

razem  268.325.000 10.733 100%  455.825.000 100%

 1 Zygmunt Solorz-Żak posiadał pośrednio 138.502.188 akcji Cyfrowego Polsatu s.a. (51,62% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 59,30% udziału w ogólnej liczbie głosów) 
i Heronim Ruta posiada pośrednio 24.441.562 akcji Cyfrowego Polsatu s.a. (9,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 10,46% udziału w ogólnej liczbie głosów) poprzez 
spółkę Polaris Finance b.v.

  2 Heronim Ruta posiadał bezpośrednio 1.871.250 akcji Cyfrowego Polsatu s.a. (0,70% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,82% udziału w ogólnej liczbie głosów).

Publiczna oferta akcji
W dniu 30 kwietnia 2008 roku zakończyła się publiczna oferta akcji serii e na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach 
oferty 67.081.250 akcji posiadanych na dzień 31 grudnia 2007 roku przez Polaris Finance b.v. zostało sprzedanych i wszystkie są w obrocie 
na dzień 31 grudnia 2009 roku.

(ii) Kapitał zapasowy
Kapitał zapasowy obejmuje kapitał tworzony przez spółki akcyjne na pokrycie strat zgodnie z artykułem 396 kodeksu spółek handlowych, 
na który spółki akcyjne są zobowiązane przelewać 8% zysku za rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej 
kapitału zakładowego. Kapitał ten nie podlega dystrybucji.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cyfrowy Polsat s.a. w poszczególnych latach podejmowało następujące uchwały o przekazaniu części 
zysku na poczet kapitału zapasowego: w dniu 5 września 2007 roku podjęło uchwałę o przekazaniu części zysku za 2006 rok w wysokości 
3.500 tysięcy złotych, następnie w dniu 4 lipca 2008 roku podjęło uchwałę o przekazaniu części zysku za 2007 rok w wysokości 464 tysięcy 
złotych oraz w dniu 14 maja 2009 roku podjęło uchwałę o przekazaniu części zysku za 2008 rok w wysokości 70.033 tysięcy złotych.

(iii) Kapitał rezerwowy
Kapitał rezerwowy w wysokości 10.174 tysięcy złotych obejmuje różnicę pomiędzy wartością godziwą akcji objętych przez Zarząd Spółki, 
a ich ceną emisyjną.

(iv) Zyski zatrzymane
Wynik netto za okres objęty sprawozdaniem finansowym został zaprezentowany w zyskach zatrzymanych.

(v) Wypłacone dywidendy
W dniu 14 maja 2009 roku została podjęta uchwała w sprawie podziału zysku Jednostki Dominującej za rok 2008. Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Cyfrowy Polsat s.a. zdecydowało o wypłacie dywidendy w kwocie 201.244 tysięcy złotych. Dywidenda została 
wypłacona w dwóch transzach – 134.163 tysiące złotych w dniu 16 czerwca 2009 roku oraz 67.081 tysięcy złotych w dniu 21 października 
2009 roku.

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  
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31. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

31 grudnia 2009

Długoterminowe krótkoterminowe razem

Pożyczki i kredyty — 47.370 47.370

razem — 47.370 47.370

31 grudnia 2008

Długoterminowe krótkoterminowe razem

Pożyczki i kredyty 44.135 66.571 110.706

razem 44.135 66.571 110.706

PożycZki i krEDyty w walUciE

waluta 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008 

PLN 47.370 110.706

razem 47.370 110.706

Zobowiązania z tytułu kredytów

na DZiEń 31 grUDnia 2009

Pożyczkodawca waluta kwota  
w walucie 

niespłacona 
kwota główna w 
walucie kredytu

wartość  
bilansowa  

kredytu

termin  
spłaty

oprocentowa
nie według 

umowy

Bank Pekao s.a. PLN 191.830 47.277 47.370 9 października 
2010 *

1 m wibor 
+ 0,55%

razem 47.370

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)



f 59 f 60
Załączone dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

na DZiEń 31 grUDnia 2008

Pożyczkodawca waluta kwota  
w walucie 

niespłacona 
kwota główna w 
walucie kredytu

wartość 
 bilansowa  

kredytu

termin  
spłaty

oprocentowa
nie według 

umowy

Bank Pekao s.a. PLN 191.830 110.312 110.706 9 października 
2010 *

1 m wibor 
+ 0,55%

razem 110.706

* W latach 2008 – 2009 Spółka, zgodnie z harmonogramem, dokonała spłaty części kwoty głównej w łącznej wysokości 144.553 tysięcy złotych (63.035 tysięcy złotych 
w 2009 roku i 81.518 tysięcy złotych w 2008). Pozostała kwota jest płatna w równych ratach na koniec każdego kwartału. Ostateczna spłata kredytu powinna nastąpić 
nie później niż w dniu przypadającym w trzecią rocznicę obowiązy wania umowy.

Zabezpieczenie
Z umowy kredytu wynika zobowiązanie Spółki do utrzymania wskaźników finansowych na określonym poziomie: Wskaźnik Zadłużenie 
Finansowe Netto do ebitda obliczony dla Okresu Obliczeniowego (rok kalendarzowy) ma być niższy bądź równy 2,2 : 1. W każdym czasie 
trwania umowy kredytowej stosunek Wskaźnika ebitda do Obsługi Zadłużenia ma być wyższy lub równy 1,2 : 1.

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych wskaźników nie będzie utrzymywany na wymaganym poziomie, a Cyfrowy Polsat s.a. 
w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania stosownego zawiadomienia od Agenta dokona przedpłaty kredytu w części niezbędnej 
do przywrócenia wskaźników finansowych do wymaganego poziomu, wówczas takie naruszenie nie będzie stanowiło Przypadku 
Naruszenia.

Dodatkowo Spółka posiada zakaz dokonywania poniższych czynności:
– zakaz ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółki na kwoty przekraczające 100 tysięcy złotych, 
– zakaz zbywania składników majątku Spółki celem zaciągnięcia zadłużenia finansowego lub sfinansowania zakupu majątku,
– zakaz sprzedaży, przeniesienia lub dzierżawy składników majątku, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu transakcji przekracza 30.000 tysięcy 

złotych, a transakcja nie została zawarta w normalnym toku działalności, 
– zakaz połączenia z inną osobą prawną bez zgody agenta (tj. Banku Pekao s.a. działającego w imieniu i na rzecz kredytodawców jako 

administrator zastawu lub w imieniu własnym i na swoją rzecz), 
– zakaz nabywania udziałów w innych przedsiębiorstwach lub tworzenia spółek bez zgody agenta, 
– zakaz zawierania transakcji na warunkach gorszych niż rynkowe, 
– zakaz udzielania pożyczek bez zgody agenta, przy czym nie dotyczy to pożyczek udzielanych spółce Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. 

w łącznej maksymalnej wysokości 40.000 tysięcy złotych,
– zakaz zaciągania zobowiązań gwarancyjnych bez zgody agenta, 
– zakaz wypłaty dywidendy przed publiczną ofertą sprzedaży akcji, 
– zakaz zaciągania zadłużenia finansowego innego niż zaciągane w ramach bieżącej działalności, którego łączna kwota nie przekracza 

10.000 tysięcy złotych, 
– zakaz nabywania w celu umarzania i umarzania akcji bez zgody agenta, 
– zakaz dokonywania istotnych zmian w przedmiocie działalności Spółki, 
– zakaz rozporządzania wierzytelnościami Spółki, 
– zakaz otwierania jakichkolwiek rachunków bankowych bez uprzedniego udzielenia agentowi zabezpieczeń. 

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  
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Dodatkowo na Spółce ciążą następujące obowiązki:
– obowiązek przekazywania agentowi wszelkich istotnych dokumentów i informacji dotyczących sytuacji finansowej Grupy kapitałowej, 
– obowiązek dokonywania na rachunki Banku Pekao s.a. comiesięcznych wpłat w wysokości co najmniej 30.000 tysięcy złotych każda 

(lecz nie więcej niż 50% środków znajdujących się na rachunkach Spółki),
– obowiązek realizacji transferów środków za granicę za pośrednictwem agenta, jeżeli transfery te przekraczają 50 tysięcy złotych, 
– obowiązek korzystania w procesie badania sprawozdań finansowych wyłącznie audytorów wskazanych w umowie bądź innych 

audytorów za zgodą agenta.

32. Grupa jako leasingodawca i leasingobiorca

a) grupa jako leasingodawca

Leasing operacyjny
Grupa zawarła znaczącą liczbę umów, które ze względu na ich treść ekonomiczną kwalifikowane są jako umowy leasingu operacyjnego. 
Umowy te obejmują udostępnienia zestawów odbiorczych abonentom. Aktywa będące przedmiotem tych umów są prezentowane 
jako rzeczowe aktywa trwałe.

Umowy na udostępnienie dekoderów zawierane są na okres podstawowy określony w umowie, którego długość waha się od 12 do 
36 miesięcy. Po upływie okresu podstawowego umowy te zostają przekształcone w umowy na czas nieokreślony lub określony, o ile nie 
zostaną wypowiedziane przez klienta.

Poniżej przedstawiono zestawienie przyszłych minimalnych opłat leasingowych dotyczących umów udostępnienia dekoderów na 
poszczególne dni bilansowe:

PrZySZłE MiniMalnE oPłaty lEaSingowE

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

do jednego roku 702 268

od 1 roku do 5 lat 624 159

razem 1.326 427

Leasing finansowy
Grupa zawarła znaczącą liczbę umów na udostępnienie zestawów odbiorczych z abonentami, które ze względu na ich treść ekonomiczną 
zakwalifikowane zostały jako umowy leasingu finansowego. 

Grupa nie ujmuje w sprawozdaniu finansowym aktywów będących przedmiotem tych umów. 

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  
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Poniżej przedstawiono zestawienie przyszłych minimalnych opłat z tytułu leasingu finansowego:

PrZySZłE MiniMalnE oPłaty  Z tytUłU lEaSingU FinanSowEgo

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

do jednego roku 161 2.199

razem 161 2.199

Wartość bieżąca przyszłych minimalnych opłat z tytułu leasingu finansowego wyniosła 160 tysięcy złotych na dzień 31 grudnia 2009 roku 
i 2.154 tysiące złotych na dzień 31 grudnia 2008 roku.

b) grupa jako leasingobiorca

Leasing operacyjny
Grupa zawarła znaczącą liczbę umów, które ze względu na ich treść ekonomiczną kwalifikowane są jako umowy leasingu operacyjnego. 
Grupa nie ujmuje w sprawozdaniu finansowym aktywów będących przedmiotem tych umów. Umowy leasingu operacyjnego obejmują 
najem pojemności satelitarnej, najem powierzchni biurowej oraz najem urządzeń. 

Poniżej przedstawiono zestawienie minimalnych opłat z tytułu leasingu operacyjnego:

MiniMalnE oPłaty Z tytUłU lEaSingU oPEracyJnEgo

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

do jednego roku 97.001 74.407 

od 1 roku do 5 lat 383.655 149.131 

powyżej 5 lat 274.576 30.760 

razem 755.232 254.298

W 2009 roku Grupa poniosła koszty z tytułu umów leasingu operacyjnego w wysokości 83.535 tysięcy złotych

Leasing finansowy
Wartość bilansowa urządzeń używanych na podstawie umów leasingu finansowego wynosiła na dzień 31 grudnia 2009 roku 1.670 tysięcy 
złotych oraz na dzień 31 grudnia 2008 roku 1.956 tysięcy złotych.

Okres leasingu wynosi 10 lat.

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  
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Poniżej przedstawiono zestawienie przyszłych minimalnych opłat z tytułu leasingu finansowego:

PrZySZłE MiniMalnE oPłaty Z tytUłU lEaSingU FinanSowEgo

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

do jednego roku  234  238 

od 1 roku do 5 lat  937  951 

powyżej 5 lat  214  456 

razem  1.385  1.645 

Wartość bieżąca opłat wyniosła 1.243 tysiące złotych na dzień 31 grudnia 2009 roku i 1.367 tysięcy złotych na dzień 31 grudnia 2008 roku.

33. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

ZobowiąZania Z tytUłU DoStaw i USłUg oraZ PoZoStałE ZobowiąZania krótkotErMinowE

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych 915 2.352

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek 86.550 127.956

Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 7.769 8.088

Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów trwałych 6.361 4.844

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 107.534 48.942

Rezerwy krótkoterminowe 10.235 4.032

Inne 2.849 1.311

razem 222.213 197.525

roZlicZEnia MięDZyokrESowE koSZtów

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

Wynagrodzenia 16.402  17.324 

Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi  2.463  1.977 

Opłaty licencyjne 36.045 18.567

Koszty związane z publiczną ofertą akcji —  338 

Koszty dystrybucji 37.491 1.345

Inne  15.133  9.391 

razem 107.534 48.942

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
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ZobowiąZania Z tytUłU DoStaw i USłUg oraZ ZakUPU ŚroDków trwałych w walUciE

waluta 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

PLN  30.549  86.646 

EUR  15.636  24.341 

USD  47.642  24.165 

razem  93.827  135.152 

roZlicZEnia MięDZyokrESowE koSZtów w walUciE

waluta 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

PLN 75.780  31.941 

EUR  18.988  10.225 

USD  12.766  6.776 

razem 107.534  48.942 

34. Kaucje otrzymane za wydany sprzęt

kaUcJE otrZyManE Za wyDany SPrZęt

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

Abonenci 10.568 14.206

Dystrybutorzy 8.215 8.224

Inne 17 17

razem 18.800 22.447

Kaucje otrzymane obejmują kaucje wpłacone przez abonentów z tytułu umów udostępnienia zestawów odbiorczych oraz kaucje od 
dystrybutorów za pobrane zestawy odbiorcze i telefony.

Kaucje zwracane są klientom lub rozliczane z wierzytelnościami od klientów w momencie rozwiązania umowy. Grupa prezentuje 
wszystkie kaucje otrzymane jako zobowiązania krótkoterminowe ze względu na fakt, iż okres wypowiedzenia umowy jest krótszy niż 
12 miesięcy.
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35. Przychody przyszłych okresów

PrZychoDy PrZySZłych okrESów

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

Przychody przyszłych okresów 135.062 119.265

Przychody przyszłych okresów obejmują głównie wniesione z góry opłaty abonamentowe oraz opłaty za udostępnianie dekoderów. 
Opłaty te dotyczą głównie usług, które zostaną zrealizowane przez Grupę w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

36. Segmenty działalności

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat określił segmenty operacyjne na podstawie regularnie analizowanych raportów zarządczych.

Grupa zidentyfikowała poniższe segmenty sprawozdawcze:
1) Segment telewizji cyfrowej obejmuje świadczenie klientom indywidualnym usługi nadawania sygnału płatnej telewizji i produkcję 

dekoderów realizowaną przez spółkę zależną Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. Przychody segmentu obejmują w szczególności:
– abonament z tytułu usług płatnej telewizji;
– opłaty aktywacyjne;
– przychody ze sprzedaży zestawów odbiorczych oraz
– przychody z usług emisji sygnału.

2) Segment usług telekomunikacyjnych obejmuje działalność związaną ze świadczeniem usług telefonii komórkowej i usługą dostępu 
do sieci Internet. Przychody segmentu obejmują w szczególności:

– abonament z tytułu usług telefonii komórkowej i dostępu do Internetu;
– przychody ze zrealizowanego ruchu;
– przychody z rozliczeń międzyoperatorskich oraz
– przychody ze sprzedaży aparatów telefonicznych i modemów. 

3) Segment ogólny obejmuje przede wszystkim koszty związane z zarządzaniem Grupą Kapitałową, działalność finansową (w tym 
przychody i koszty odsetkowe), obciążenia podatkowe i pozostałe niepodzielne koszty prowadzenia działalności Grupy. Przychody 
prezentowane w tym segmencie pochodzą głównie z usług najmu nieruchomości. 

Grupa dokonała agregacji segmentów operacyjnych mvno i Internet prezentując je wspólnie jako segment usług telekomunikacyjnych. 
Agregacja została dokonana z uwagi na podobieństwo usług i zbliżone cechy ekonomiczne. Dodatkowo do dnia 31 grudnia 2009 
segment usług Internet nie osiągnął wymaganego kryterium ilościowego uzasadniającego konieczność odrębnej prezentacji.
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Poniższa tabela prezentuje podział przychodów i kosztów Grupy według segmentów za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku:

PoDZiał PrZychoDów i koSZtów grUPy Za rok ZakońcZony 31 grUDnia 2009

telewizja 
 cyfrowa

Usługi tele
komunikacyjne ogólne wyłączenia wartość  

skonsolidowana

Przychody ze sprzedaży  
poza Grupę 1.255.852 9.905 380 — 1.266.137

Przychody ze sprzedaży  
pomiędzy segmentami — — 534 (534) —

Przychody ze sprzedaży 
ogółem 1.255.852 9.905 914 (534) 1.266.137

 
koszty operacyjne, w tym:

 
(865.075)

 
(49.563)

 
(64.254)

 
534

 
(978.358)

Amortyzacja (21.695) (8.805) (11.448) — (41.948)

 
Pozostałe przychody i koszty 
operacyjne netto, w tym:

 
(5.995)

 
(5.173)

 
(561)

 
—

 
(11.729)

Odpis aktualizujący  
wartość aktywów trwałych (819) — — — (819)

Odpis aktualizujący  
wartość zapasów (483) (533) — — (1.016)

Odpis aktualizujący  
wartość należności (14.952) (4.516) (44) — (19.512)

Zysk/(strata)  
z działalności operacyjnej 384.782 (44.831) (63.901) — 276.050

EbitDa* 406.477 (36.026) (52.453) — 317.998

* Podstawową miarą zysku Grupy jest tzw. ebitda.
 Poziom tego zysku jest odzwierciedleniem możliwości generowania gotówki przez Grupę w warunkach powtarzalnych. 
 Grupa definiuje ebitda jako zysk z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację. 
 Poziom zysku ebitda nie jest definiowany przez mssf ue i może być wyliczany inaczej przez inne podmioty.
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Poniższa tabela prezentuje podział przychodów i kosztów Grupy według segmentów za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku:

PoDZiał PrZychoDów i koSZtów grUPy Za rok ZakońcZony 31 grUDnia 2008

telewizja 
 cyfrowa

Usługi tele
komunikacyjne ogólne wyłączenia wartość  

skonsolidowana

Przychody ze sprzedaży 
poza Grupę 1.093.907 2.767 1.800 — 1.098.474

Przychody ze sprzedaży 
 pomiędzy segmentami — — 332 (332) —

Przychody ze sprzedaży 
 ogółem 1.093.907 2.767 2.132 (332) 1.098.474

 
koszty operacyjne, w tym:

 
(676.158)

 
(45.101)

 
(54.882)

 
332

 
(775.809)

Amortyzacja (10.314) (3.859) (9.374) — (23.547)

 
Pozostałe przychody i koszty 
operacyjne netto, w tym:

 
1.599

 
—

 
30

 
—

 
1.629

Odpis aktualizujący wartość 
aktywów trwałych (1.029) — (7) — (1.036)

Odpis aktualizujący wartość 
zapasów (1.990) — — — (1.990)

Odpis aktualizujący wartość 
należności (14.684) — (324) — (15.008)

Zysk/(strata)  
z działalności operacyjnej 419.348 (42.334) (52.720) — 324.294

EbitDa* 429.662 (38.475) (43.346) — 347.841

* Podstawową miarą zysku Grupy jest tzw. ebitda.
 Poziom tego zysku jest odzwierciedleniem możliwości generowania gotówki przez Grupę w warunkach powtarzalnych. 
 Grupa definiuje ebitda jako zysk z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację. 
 Poziom zysku ebitda nie jest definiowany przez mssf ue i może być wyliczany inaczej przez inne podmioty.
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Poniższa tabela prezentuje podział wydatków inwestycyjnych na segmenty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 roku:

PoDZiał wyDatków inwEStycyJnych Za okrES 12 MiESięcy ZakońcZony 31 grUDnia 2009

telewizja  
cyfrowa

Usługi  
telekomunikacyjne ogólne wartość  

skonsolidowana

Wartości niematerialne 6.137 1.457 2.936 10.530

Rzeczowe aktywa trwałe  
i nieruchomości inwestycyjne 8.459 1.920 16.145 26.524

wydatki inwestycyjne razem 14.596 3.377 19.081 37.054

Poniższa tabela prezentuje podział wydatków inwestycyjnych na segmenty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2008 roku:

PoDZiał wyDatków inwEStycyJnych Za okrES 12 MiESięcy ZakońcZony 31 grUDnia 2008

telewizja  
cyfrowa

Usługi  
telekomunikacyjne ogólne wartość  

skonsolidowana

Wartości niematerialne 4.111 2.426 947 7.484

Rzeczowe aktywa trwałe  
i nieruchomości inwestycyjne 5.696 16.110 26.303 48.109

wydatki inwestycyjne razem 9.807 18.536 27.250 55.593

Poniższa tabela prezentuje podział aktywów Grupy na segmenty na dzień 31 grudnia 2009 roku:

PoDZiał aktywów grUPy na DZiEń 31 grUDnia 2009

telewizja  
cyfrowa

Usługi  
telekomunikacyjne ogólne wartość  

skonsolidowana

Aktywa trwałe 187.454 24.395 129.061 340.910

Aktywa obrotowe 262.292 5.562 166.082 433.936

aktywa razem 449.746 29.957 295.143 774.846

Aktywa trwałe wykazane w segmencie ogólnym obejmują głownie nieruchomość przy ul. Łubinowej w Warszawie, udziały w spółkach 
zależnych i stowarzyszonych, linię technologiczną do produkcji dekoderów oraz flotę samochodową Grupy. Na aktywa obrotowe 
zaprezentowane w segmencie ogólnym składają się głównie środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz środki pieniężne o ograniczonej 
możliwości dysponowania i należności publiczno-prawne.
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Poniższa tabela prezentuje podział aktywów Grupy na segmenty na dzień 31 grudnia 2008 roku:

PoDZiał aktywów grUPy na DZiEń 31 grUDnia 2008

telewizja  
cyfrowa

Usługi  
telekomunikacyjne ogólne wartość  

skonsolidowana

Aktywa trwałe 76.125 29.598 95.393 201.116

Aktywa obrotowe 240.683 9.075 306.257 556.015

aktywa razem 316.808 38.673 401.650 757.131

Aktywa trwałe wykazane w segmencie ogólnym obejmują głownie nieruchomość przy ul. Łubinowej w Warszawie oraz flotę samocho-
dową Grupy i linię technologiczną do produkcji dekoderów. Na aktywa obrotowe zaprezentowane w segmencie ogólnym składają się 
głównie środki pieniężne i ich ekwiwalenty, należności publiczno-prawne oraz kontrakty forward.

Zobowiązania Grupy nie są analizowane przez Zarząd Spółki w podziale na segmenty w ramach miesięcznych raportów zarządczych.

37. Instrumenty finansowe

wprowadzenie
Grupa Cyfrowy Polsat s.a w ramach prowadzonej działalności operacyjnej narażona jest na szereg ryzyk finansowych, do których należą:

– ryzyko kredytowe,
– ryzyko płynności,
– ryzyko rynkowe:
  (i)  ryzyko walutowe,
  (ii) ryzyko stopy procentowej,

– ryzyko kapitałowe.

Zarządzanie ryzykiem prowadzone przez Grupę ma na celu ograniczenie wpływu niekorzystnych czynników na wyniki finansowe Grupy.

Zarząd ponosi odpowiedzialność za nadzór i zarządzanie poszczególnymi rodzajami ryzyk, na które narażona jest Grupa. W związku 
z powyższym Zarząd przyjął ogólne zasady zarządzania ryzykiem oraz politykę dotyczącą ryzyka rynkowego, kredytowego i kapitałowego.

Niniejsza nota prezentuje informacje dotyczące ekspozycji Grupy na poszczególne ryzyka, cele Grupy, politykę i procesy zmierzające do 
mierzenia i zarządzania ryzykiem oraz zarządzanie kapitałem. Ujawnienia dotyczące wielkości narażenia Grupy na te ryzyka prezentowane 
są także w pozostałych notach niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy.

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa, należą kredyty bankowe, środki pieniężne, kontrakty typu forward 
i lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest zabezpieczenie środków do finansowania działalności 
Grupy. Grupa posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają 
bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności operacyjnej.
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aktywa FinanSowE

wartość bilansowa

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym: — 13.950

Walutowe kontrakty forward * — 13.950 

Pożyczki i należności, w tym: 88.471 85.933

Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności od jednostek powiązanych 5.358 391

Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności od jednostek niepowiązanych 83.113 85.542

aktywa utrzymywane do upływu terminu wymagalności — —

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży — —

instrumenty pochodne zabezpieczające * — —

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 72.652 246.422 

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 26.738 —

* Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń, w związku z czym kontrakty walutowe forward wycenia się do wartości godziwej 
przez wynik finansowy.

ZobowiąZania FinanSowE

wartość bilansowa

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy — —

inne zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu, w tym: 164.230 271.261

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 1.385 1.645 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 47.370 110.706

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne wobec jednostek niepowiązanych 114.560 156.558

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania wobec jednostek 
 powiązanych 915 2.352

instrumenty pochodne zabezpieczające — —
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Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe Grupy związane jest głównie z należnościami z tytułu dostaw i usług. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 
2009 roku Grupa nie była narażona na istotne ryzyko z tytułu zwiększonej sprzedaży kredytowej. Jednostka Dominująca posiada znaczną 
liczbę abonentów indywidualnych rozproszonych po całym kraju, dla których przyjęto model sprzedaży oparty głównie na przedpłacaniu 
usługi. Grupa na bieżąco monitoruje należności od abonentów i podejmuje działania windykacyjne łącznie z odłączeniem przesyłu 
sygnału do abonenta lub przerwaniem świadczenia usług telefonii komórkowej. 

Grupa na bieżąco analizuje zdolność kredytową dystrybutorów oraz nadawców radiowych i telewizyjnych.

W odniesieniu do innych aktywów finansowych Grupy, takich jak należności oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty, ryzyko kredytowe 
Grupy powstaje w wyniku możliwości niedokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa 
jest wartości bilansowej tych instrumentów. Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe na dzień bilansowy była następująca:

Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe

MakSyMalna EkSPoZycJa na ryZyko krEDytowE

wartość księgowa

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności od jednostek niepowiązanych 83.113 85.542 

Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności od jednostek powiązanych 5.358 391

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 72.652 246.422 

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 26.738 —

razem 187.861 332.355

Tabela poniżej przedstawia koncentracje ryzyka kredytowego należności:

koncEntracJE ryZyka krEDytowEgo

wartość księgowa

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

Należności od abonentów 61.664 59.550 

Należności od dystrybutorów 11.333 12.841 

Należności od spółek mediowych 5.205 4.582 

Należności od podmiotów powiązanych 5.358 391

Należności od pozostałych podmiotów 4.911 8.569 

razem 88.471 85.933
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Tabela poniżej przedstawia wiekowanie należności z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowy:

 nalEżnoŚci Z tytUłU DoStaw i USłUg na DZiEń bilanSowy

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

wartość  
brutto

Utrata  
wartości

wartość  
netto

wartość  
brutto

Utrata  
wartości

wartość  
netto

Należności bieżące 72.073 1.446 70.627 68.968 1.453 67.515

Należności przetermi-
nowane do 30 dni 5.394 1.195 4.199 5.560 1.317 4.243

Należności przetermino-
wane od 31 do 60 dni 3.713 1.486 2.227 4.128 2.480 1.648

Należności przetermino-
wane powyżej 60 dni 84.068 72.650 11.418 68.088 55.561 12.527

razem 165.248 76.777 88.471 146.744 60.811 85.933

Ryzyko płynności

Podstawowym założeniem w zakresie utrzymania płynności Grupy jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, 
niezbędnego do bieżącej obsługi zobowiązań. Wszelkie nadwyżki są lokowane na depozytach bankowych. 

Grupa na bieżąco przygotowuje analizy i prognozy w zakresie środków płynnych na podstawie przepływów pieniężnych. 

Poniższa tabela zawiera analizę zobowiązań finansowych Grupy, które zostaną rozliczone w kwocie netto w odpowiednich przedziałach 
wiekowych, na podstawie pozostałego okresu do upływu umownego terminu zapadalności na dzień bilansowy. 

ryZyko PłynnoŚci

31 grudnia 2009

wartość 
księgowa

Przepływy 
wynikające 

z umów

Poniżej  
6 mcy

6 – 12 
mcy 1 – 2 lata 2 – 5 lat Powyżej 

5 lat

Zobowiązania z tytułu kredytów 
i pożyczek 47.370 48.257 32.337 15.920 — — — 

Zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego 1.385 1.385 117 117 234 703 214 

Zobowiązania z tytułu dostaw 
i usług i inne zobowiązania 
 wobec jednostek pozostałych

114.560 114.560 114.560 — — — —

Zobowiązania z tytułu dostaw 
i usług oraz inne zobowiązania 
wobec jednostek powiązanych

915 915 915 — — — —

164.230 165.117 147.929 16.037 234 703 214 

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
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ryZyko PłynnoŚci

31 grudnia 2008

wartość 
księgowa

Przepływy 
wynikające 

z umów

Poniżej  
6 mcy

6 – 12 
mcy 1 – 2 lata 2 – 5 lat Powyżej  

5 lat

Zobowiązania z tytułu kredytów 
i pożyczek 110.706 118.188 35.165 34.074 48.949 — — 

Zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego 1.645 1.645 119 119 238 713 456 

Zobowiązania z tytułu dostaw 
i usług i inne zobowiązania 
 wobec jednostek pozostałych

156.558 156.558 156.558 — — — —

Zobowiązania z tytułu dostaw 
i usług oraz inne zobowiązania 
wobec jednostek powiązanych

2.352 2.352 2.352 — — — —

271.261 278.743 194.194 34.193 49.187 713 456 

Ryzyka rynkowe

Ryzyko walutowe
Do głównych ryzyk, na które narażona jest Grupa, należy zaliczyć ryzyko walutowe związane z wahaniami kursów wymiany walut pomiędzy 
złotym polskim i innymi walutami. Przychody generowane przez Grupę są wyrażone głównie w złotych, w odróżnieniu od znacznej 
części kosztów i nakładów kapitałowych, które ponoszone są w walutach obcych. Ryzyko walutowe związane jest przede wszystkim 
z opłatami licencyjnymi na rzecz nadawców telewizyjnych (usd i eur), umowami najmu pojemności satelitarnej (eur), opłatami doty-
czącymi systemu dostępu warunkowego (eur) oraz zakupem zestawów odbiorczych i akcesoriow do zestawów odbiorczych (eur i usd).

Zabezpieczanie przed ryzykiem walutowym związanym z umowami licencyjnymi oraz z umowami najmu pojemności satelitarnej 
odbywa się częściowo poprzez działania zmierzające do naturalnej redukcji ekspozycji dzięki denominowaniu w walutach obcych 
należności z tytułu usługi emisji sygnału oraz należności za usługi marketingowe.

W celu zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z kosztami opłat licencyjnych, kosztami systemu dostępu warunkowego oraz 
zakupem zestawów odbiorczych Jednostka Dominująca zawarła szereg transakcji typu forward na zakup walut.

W roku 2008 Jednostka Dominująca zawarła 11 transakcji zakupu w kwocie 2.000 tysięcy dolarów amerykańskich każda oraz 6 transakcji 
zakupu w kwocie 1.500 tysięcy euro każda. Na dzień 31 grudnia 2009 roku wszystkie transakcje zostały rozliczone.

Grupa nie posiada aktywów przeznaczonych do obrotu denominowanych w walutach obcych. Grupa ma udziały w jednostce zagra-
nicznej, której walutą funkcjonalną jest dolar amerykański. Ponieważ udziały te nie są przeznaczone do sprzedaży, Grupa ujmuje je jako 
udziały w jednostce stowarzyszonej.

W prezentowanych okresach Grupa nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń.

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
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Tabela poniżej przedstawia ekspozycję Grupy na ryzyko walutowe oparte na kwotach w walutach:

EkSPoZycJa grUPy na ryZyko walUtowE

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

(w tysiącach) EUr USD EUr USD

Należności z tytułu dostaw i usług 1.035 43 1.569 346 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 686 365 551 188 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek — — — — 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (3.806) (16.715) (5.834) (8.159)

Ekspozycja bilansowa brutto (2.085) (16.307) (3.714) (7.625)

Szacowane przychody ze sprzedaży * 545 — 5.543 240 

Szacowane koszty zakupu * (58.946) (54.902) (56.873) (129.060)

Ekspozycja brutto (60.486) (71.209) (55.044) (136.445)

Kontrakty forward — — 4.500 16.000 

Ekspozycja netto (60.486) (71.209) (50.544) (120.445)

* W ciągu kolejnych dwunastu miesięcy od dnia bilansowego

W prezentowanych okresach miały zastosowanie następujące kursy walut:

kUrSy walUt

kursy średnioroczne kursy na dzień bilansowy

w złotych polskich 2009 2008 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

1 EUR 4,3273 3,5166 4,1082 4,1724

1 USD 3,1162 2,4092 2,8503 2,9618

Spadek wartości złotego o 5% względem euro i dolara amerykańskiego miałby wpływ na rachunek zysków i strat o wielkości podane 
poniżej. Analiza zakłada, że wszelkie inne zmienne, w tym zwłaszcza stopy procentowe, pozostają na niezmienionym poziomie. Dla 
roku 2008 poniższa analiza wrażliwości została wykonana w taki sam sposób.

W celu przeprowadzenia analizy wrażliwości Grupy na zmiany kursów walut na dzień 31 grudnia 2009 roku oraz 31 grudnia 2008 roku 
przyjęto założenie, iż przedział wahań kursów walutowych może kształtować się na poziomie ± 5%.

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
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PrZEDZiał wahań kUrSów walUtowych

2009 2008

Stan na 
31 grudnia 2009 Szacowa

na zmia
na kursu 

w % 

Skutki 
zmiany 
kursów 
walut 
w Pln 
(w tys.)

Stan na 
31 grudnia 2008 Szacowa

na zmia
na kursu 

w %

Skutki 
zmiany 
kursów 
walut 
w Pln 
(w tys.)

w walucie 
(w tys.)

w Pln 
(w tys.)

w walucie 
(w tys.)

w Pln 
(w tys.)

należności z tytułu 
dostaw i usług 

EUR 1.035 4.253 5% 213 1.569 6.545 5% 327 

USD 43 122 5% 6 346 1.024 5% 51 

Środki pieniężne  
i ich ekwiwalenty                 

EUR 686 2.820 5% 141 551 2.297 5% 115 

USD 365 1.041 5% 52 188 557 5% 28 

Zobowiązania z tytułu 
kredytów i pożyczek 

EUR — — 5% — — — 5% — 

USD — — 5% — — — 5% — 

Zobowiązania  
z tytułu dostaw i usług

EUR (3.806) (15.636) 5% (782) (5.834) (24.341) 5% (1.217)

USD (16.715) (47.642) 5% (2.382) (8.159) (24.165) 5% (1.208)

razem wpływ na wy
nik operacyjny okresu  (2.752) (1.904)

kontrakty forward

EUR — — 5% — 4.500 18.776 5% 939

USD — — 5% — 16.000 47.389 5% 2.369

Podatek dochodowy     (523)    267

razem wpływ na 
 wynik netto okresu  (2.229) 1.137

Gdyby na dzień 31 grudnia 2009 roku oraz 31 grudnia 2008 roku kurs głównych walut dla Grupy, czyli euro i dolara amerykańskiego 
był wyższy o 5%, wówczas wynik netto Grupy byłby odpowiednio niższy o 2.229 tysięcy złotych oraz wyższy o 1.137 tysięcy złotych. 
Wzmocnienie wartości złotego względem euro i dolara amerykańskiego o 5% miałoby taki sam wpływ na rachunek zysków i strat (zmiana 
o wielkości podane powyżej), ale z przeciwnym znakiem. Obowiązuje założenie, że wszelkie inne zmienne pozostają niezmienione. 
Nie bierze się również pod uwagę szacunków dotyczących przyszłych przychodów i kosztów denominowanych w walutach.

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
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Ryzyko stopy procentowej
Zmiany rynkowych stóp procentowych nie wpływają bezpośrednio na przychody Grupy, wpływają natomiast zarówno na przepływy 
pieniężne z działalności operacyjnej poprzez wysokość odsetek od rachunków bieżących i lokat overnight, jak i na przepływy pieniężne 
z działalności finansowej poprzez koszt obsługi posiadanych przez Grupę kredytów bankowych. 

Grupa systematycznie analizuje poziom ryzyka zmian stóp procentowych, w tym scenariusze refinansowania i zabezpieczenia przed 
tym ryzykiem. Na podstawie tych scenariuszy szacowany jest wpływ określonych zmian stóp procentowych na wynik finansowy. 

Poniższa tabela przedstawia profil ryzyka stopy procentowej na dzień bilansowy dla instrumentów finansowych posiadających stopy 
procentowe.

ProFil ryZyka StoPy ProcEntowEJ

wartość na dzień

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

instrumenty oparte na stałej stopie procentowej

Aktywa finansowe 46.009 158.161 

Zobowiązania finansowe — — 

razem 46.009 158.161 

ProFil ryZyka StoPy ProcEntowEJ

wartość na dzień

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

instrumenty oparte na zmiennej stopie procentowej

Aktywa finansowe 26.585 88.111 

Zobowiązania finansowe (47.277) (110.312)

razem (20.692) (22.201)

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
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Analiza wrażliwości przepływów pieniężnych na instrumenty o zmiennej stopie procentowej

analiZa wrażliwoŚci PrZEPływów PiEniężnych na inStrUMEnty o ZMiEnnEJ StoPiE ProcEntowEJ

rachunek zysków i strat

wzrost o 100 pb Spadek o 100 pb

na dzień 31 grudnia 2009

Instrumenty finansowe o zmiennej stopie procentowej (207) 207

Wrażliwość przepływów pieniężnych (netto) (207) 207

 
na dzień 31 grudnia 2008

Instrumenty finansowe o zmiennej stopie procentowej (222) 222

Wrażliwość przepływów pieniężnych (netto) (222) 222

Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń, dlatego zmiana poziomu stóp procentowych nie ma wpływu na kapitał własny Grupy.

Porównanie wartości godziwej i wartości księgowej

Wartość godziwą walutowych kontraktów terminowych ustala się poprzez zdyskontowanie różnicy pomiędzy kwotą wyrażoną kursem 
terminowym wynikającym z kontraktu a kwotą wynikającą z teoretycznego kursu walutowego obliczonego w oparciu o rynkowe stopy 
procentowe i kurs średni Narodowego Banku Polskiego na dzień bilansowy.

Wartość godziwa pozostałych instrumentów finansowych jest określana przy użyciu metody szacowanych zdyskontowanych przepły-
wów pieniężnych. Zakłada się, że wartość nominalna należności pomniejszona o odpisy z tytułu utraty wartości i wartość nominalna 
zobowiązań z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności krótszym niż jeden rok, jest zbliżona do ich wartości godziwej.

Tabela poniżej przedstawia wartości godziwe aktywów i zobowiązań finansowych wraz z ich wartościami księgowymi.

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
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wartoŚci goDZiwE aktywów i ZobowiąZań FinanSowych

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

wartość godziwa wartość księgowa wartość godziwa wartość księgowa

Należności z tytułu dostaw i usług i inne 
należności 88.471 88.471 85.933 85.933 

Walutowe kontrakty forward — — 13.950 13.950

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 72.652 72.652 246.422 246.422 

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości 
dysponowania 26.738 26.738 — —

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (47.275) (47.370) (109.308) (110.706)

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (1.385) (1.385) (1.645) (1.645)

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  
oraz pozostałe zobowiązania (115.475) (115.475) (158.910) (158.910)

razem 23.726 23.631 76.442 75.044

Nierozpoznany zysk  95  1.398

Przyjmuje się, że wartość godziwą środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dys-
ponowania stanowi ich wartość nominalna, dlatego nie zastosowano żadnych technik do wyceny tych pozycji bilansowych. Za wartość 
godziwą zobowiązań z tytułu leasingu finansowego przyjęto wartość nominalną z uwagi na nieistotność kwot. Na należności z tytułu 
dostaw i usług i inne należności a także zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania składają się w przeważającej 
mierze należności i zobowiązania, które zostaną uregulowane nie później niż do końca miesiąca następującego po dniu bilansowym, 
dlatego przyjęto, że ich wycena z uwzględnieniem wartości pieniądza w czasie byłaby zbliżona do wartości nominalnej. Do wyceny 
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zastosowano techniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowych – stopach wibor. 
Ustalając wartość godziwą zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, przyjęto przewidywane przepływy od daty bilansowej do września 
2010 roku (przewidywany moment spłaty kredytu), określając stopę dyskontową dla każdego miesiąca jako sumę implikowanej stopy 
wibor 1 m (obliczonej na podstawie struktury stóp wibor na 31 grudnia 2009 roku) i marży 1,20% (według oceny Zarządu Jednostki Domi-
nującej jest to możliwa do uzyskania marża, gdyby Grupa zdecydowała się zaciągnąć obecnie kredyt na porównywalnych warunkach).

Wartość godziwa kontraktów forward została uzyskana przy pomocy technik wyceny bazujących jedynie na kwotowanych danych 
rynkowych. W związku z tym kontrakty forward zostały zaklasyfikowane do drugiej kategorii wartości godziwej. Na koniec roku 2009 
Spółka nie posiadała żadnych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej.

Zarządzanie kapitałem

Zarządzenie ryzykiem kapitałowym Grupy ma na celu ochronę zdolności Grupy do kontynuowania działalności, aby możliwe było 
zapewnienie zwrotu z inwestycji akcjonariuszom oraz korzyści dla innych zainteresowanych stron. Grupa może emitować akcje, zwiększać 
zadłużenie lub sprzedawać aktywa, aby utrzymać lub skorygować strukturę kapitału.

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
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38. Transakcje barterowe

Grupa jest stroną transakcji barterowych. Poniższa tabelka przedstawia przychody i koszty z tytułu transakcji barterowych, które są 
świadczone na warunkach rynkowych.

tranSakcJE bartErowE

za rok zakończony

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

Przychody z transakcji barterowych 2.803 2.215 

Koszty transakcji barterowych 2.721 3.062 

tranSakcJE bartErowE

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

Należności z tytułu transakcji barterowych na dzień bilansowy 1.463 427

Zobowiązania z tytułu transakcji barterowych na dzień bilansowy 449 200 

39. Sprawy sądowe i postępowania przed organami administracji publicznej

Na dzień sporządzenia niniejszego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 
2009 roku przeciwko jednostkom objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym toczyły się następujące istotne sprawy 
sądowe oraz postępowania przed organami administracji publicznej.

Postępowania przed organami administracji

Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik) w związku z nadużyciem pozycji dominującej na krajowym 
rynku sprzedaży praw do publicznego odtwarzania relacji z Euro 2008
Dnia 14 kwietnia 2009 roku Cyfrowy Polsat s.a. otrzymała zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania antymonopolowego 
przeciwko Jednostce Dominującej w związku z nadużyciem pozycji dominującej na krajowym rynku sprzedaży praw do publicznego 
odtwarzania relacji z Euro 2008 polegającym na narzucaniu uciążliwych warunków umów, przynoszących nieuzasadnione korzyści 
poprzez uzależnienie sprzedaży praw do publicznego odtwarzania relacji z Euro 2008 od zakupu dekodera oraz wsparcia technicznego, 
co według uokik mogło stanowić naruszenie art. 9 ust. 2 punkt 6 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

W dniu 12 lutego 2010 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję nr dok 1/2010, w której m.in. zobowiązał 
Cyfrowy Polsat s.a. do odkupienia dekoderów od przedsiębiorców, którzy wraz z nabyciem praw do publicznego odtwarzania relacji 
z Euro 2008 dokonali zakupu dekoderów oraz usługi wparcia technicznego, a następnie – na skutek złożenia oferty przez Cyfrowy 
Polsat s.a. – wyrazili chęć ich odsprzedaży wraz ze zwrotem kosztów usługi wsparcia technicznego po cenach, po których te dekodery 
wraz z usługą wsparcia technicznego zostały przez przedsiębiorców zakupione oraz poniesienia przez Cyfrowy Polsat s.a. wszystkich 
kosztów związanych z odbiorem dekoderów od przedsiębiorców.

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
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Dotychczasowe doświadczenie i przeprowadzone analizy wskazują, że przyszłe koszty związane z odkupem dekoderów od przedsię-
biorców nie będą istotne.

Postępowanie wszczęte przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie stosowania przez Cyfrowy Polsat s.a. praktyk naruszających 
interesy zbiorowe konsumentów
Dnia 13 sierpnia 2009 roku Jednostka Dominująca otrzymała zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stosowania praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu przepisu art. 24 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie 
konkurencji i konsumentów, polegających na stosowaniu w regulaminie świadczenia usług zapisu, którego treść, w ocenie Prezesa uokik, 
może być tożsama z treścią postanowień wpisanych do rejestru wzorców umów które zostały uznane za zakazane. Cyfrowy Polsat s.a. 
przez kilka miesięcy prowadził prace we współpracy z uokik i Urzędem Komunikacji Elektronicznej, nad zmianą regulaminu. Zmieniony 
regulamin wszedł w życie z dniem 1 listopada 2009 roku.

Jednostka Dominująca otrzymała decyzję nr 11/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku stwierdzającą, że Prezes uokik uznaje za praktykę 
naruszającą zbiorowe interesy konsumentów zapis zastosowany w regulaminie świadczenia usług obowiązującym przed 1 listopada 
2009 roku. Prezes uokik jednocześnie stwierdził zaniechanie stosowania tego zapisu w nowym regulaminie.

Ponadto Prezes uokik nakazał po uprawomocnieniu się decyzji publikację jej treści na stronie internetowej  http://www.cyfrowypolsat.pl/ oraz 
w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. Jednocześnie na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie 
konkurencji i konsumentów nałożył na Cyfrowy Polsat s.a. karę pieniężną w wysokości 994 tysięcy złotych płatną do budżetu państwa 
z tytułu naruszenia zakazu o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsu-
mentów w zakresie opisanym w decyzji, co stanowi 0,09% przychodu osiągniętego przez Jednostkę Dominującą w 2008 roku.

Jednostka Dominująca wniosła odwołanie od w/w decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zaś Prezes UOKiK wniósł 
w dniu 14 kwietnia 2010 roku o oddalenie odwołania w całości.

W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym została ujęta rezerwa na potencjalne koszty z tytułu ostatecznego 
rozstrzygnięcia powyższej sprawy.

Pozostałe postępowania sądowe

Powództwo wytoczone przez SkyMedia Sp. z o.o.
Sprawa z powództwa wytoczonego przez spółkę SkyMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, o świadczenie wyrównawcze i odszkodo-
wanie. W dniu 2 kwietnia 2010 roku Sąd Okręgowy dla Warszawy Pragi w Warszawie x Wydział Gospodarczy ogłosił wyrok w sprawie, na 
podstawie którego Jednostka Dominująca została zobowiązana do zapłaty na rzecz SkyMedia Sp. z o.o. kwoty 545 tysięcy złotych wraz 
z odsetkami ustawowymi od 28.08.2007 roku oraz 30 tysięcy złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych. Cyfrowy Polsat s.a. zamierza 
wnieść apelację od w / w orzeczenia.

Z uwagi na niepewność co do kwoty i terminu wystąpienia wypływu środków Jednostka Dominująca traktuje wyżej opisane zobowią-
zanie w łącznej kwocie 758 tysięcy złotych jako zobowiązanie warunkowe, dlatego nie utworzyła rezerwy na potencjalne koszty z tytułu 
ostatecznego rozstrzygnięcia powyższej sprawy.

Obok powyżej wymienionych spraw Jednostka Dominująca jest stroną w innych postępowaniach sądowych nieistotnych z punktu 
widzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
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40. Istotne umowy i wydarzenia

W dniu 26 lutego 2009 roku została podpisana wieloletnia umowa pomiędzy Cyfrowy Polsat s.a. a Eutelsat s.a. Przedmiotem umowy 
jest wynajem pojemności na transponderze HotBird 9. Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy 
tego typu umowach. Wartość umowy w okresie jej trwania wyniesie około 26,6 milionów euro.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym Spółka kontynuowała proces wymiany kart do dekoderów i dekoderów 
niekompatybilnych z nowym systemem kodowania. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Cyfrowy Polsat s.a. i Nagravision s.a. w dniu 
2 listopada 2004 roku Nagravision s.a. jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania za szkody, które poniosła Spółka w związku z ko-
niecznością wymiany kart z powodu złamania systemu kodowania. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym Spółka 
wystawiła noty obciążeniowe z tego tytułu na łączną wartość 7.794 tysięcy złotych, całość tej kwoty stanowi przychód okresu bieżącego. 
Do 31 grudnia 2009 roku Nagravision s.a. wypłaciła całe należne odszkodowanie za szkody poniesione przez Spółkę.

W dniu 11 marca 2009 roku Cyfrowy Polsat s.a. przyjęła ofertę objęcia 350.000 uprzywilejowanych akcji nowej emisji Sferia s.a. („Sferia”) 
o wartości nominalnej 100 zł każda. Objęcie akcji nastąpiło po cenie emisyjnej 152,56 zł za akcję. Przed objęciem akcji Sferii, Cyfrowy 
Polsat s.a. zawarła z Zygmuntem Solorzem-Żakiem umowę opcji sprzedaży, którą wykonała w dniu 13 marca 2009 roku. W dniu 21 kwietnia 
2009 roku Cyfrowy Polsat s.a. sprzedała akcje spółki Sferia s.a. na rzecz Polaris Finance b.v., tj. podmiotu wskazanego przez Zygmunta 
Solorza-Żaka jako realizującego umowę opcji. Akcje zostały sprzedane za cenę 53.726 tysięcy złotych (tj. cenę objęcia akcji w dniu 
11 marca 2009 roku 53.396 tysięcy złotych powiększoną o odsetki w wysokości 5,5% rocznie naliczone od dnia 11 marca 2009 roku do 
dnia 21 kwietnia 2009 roku).

W dniu 1 października 2009 roku zostały podpisane trzy wieloletnie umowy pomiędzy Cyfrowy Polsat s.a. a Eutelsat s.a. Przedmiotem 
każdej z umów jest kontynuacja wynajmu transponderów na satelicie HotBird 8. W wyniku podpisania tych umów oraz umowy z dnia 
26 lutego 2009 roku Cyfrowy Polsat dysponuje pojemnością satelitarną na czterech transponderach HotBird 8 i 9. Wartość umów 
w okresie jej trwania wyniesie około 79,7 milionów euro.

41. Zobowiązania pozabilansowe

Zabezpieczenia kredytów i pożyczek
Zabezpieczenia dotyczące kredytów i pożyczek zostały opisane w nocie 31.

Zobowiązania wynikające z umów leasingu operacyjnego
Zobowiązania wynikające z umów leasingu operacyjnego zostały opisane w nocie 32.

Zobowiązania umowne z tytułu zakupu składników majątku trwałego
Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a. zawarła szereg umów dotyczących modernizacji nieruchomości. Kwota niezrealizowanych dostaw 
i usług z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosła 2.788 tysięcy złotych. Ponadto Grupa zawarła umowy na zakup licencji 
i oprogramowania – na dzień 31 grudnia 2009 roku kwota niezrealizowanych dostaw i usług w ramach tych umów wyniosła 700 tysięcy 
złotych.

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
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Zobowiązania umowne z tytułu zakontraktowanych usług
Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a. zawarła szereg umów dotyczących utrzymania i serwisowania systemu billingowego mvno. 
Roczny koszt tych usług (po przeliczeniu kwot wyrażonych w walucie za pomocą średniego kursu nbp ogłoszonego na dzień 31 grudnia 
2009 roku) wynosi 2.243 tysiące złotych.

42. Wynagrodzenia Członków Zarządu

Tabela poniżej przedstawia łączne kwoty wynagrodzenia podstawowego Członków Zarządu Cyfrowy Polsat s.a. z tytułu pełnienia funkcji 
zarządczych w Jednostce Dominującej oraz spółkach zależnych.

wynagroDZEniE PoDStawowE cZłonków ZarZąDU cyFrowy PolSat S.a.

Funkcja 2009 2008

Dominik Libicki Prezes Zarządu 1.080 720

Maciej Gruber Członek Zarządu 288 552

Dariusz Działkowski Członek Zarządu 672 516

Andrzej Matuszyński Członek Zarządu 659 480

Tomasz Szeląg Członek Zarządu 417 n/d

razem 3.116 2.268

Dodatkowo wartości premii należnych poszczególnym Członkom Zarządu za rok 2009 i 2008 kształtowały się następująco:

wartoŚci PrEMii

Funkcja 2009 2008

Dominik Libicki Prezes Zarządu 3.200 4.000

Maciej Gruber Członek Zarządu 400 1.500

Dariusz Działkowski Członek Zarządu 800 1.000

Andrzej Matuszyński Członek Zarządu — 1.000

Tomasz Szeląg Członek Zarządu 500 n/d

razem 4.900 7.500

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku  

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)



f 83

Załączone dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

f 84

Wynagrodzenie Członków Zarządu, niebędących Członkami Zarządu Jednostki Dominującej, uzyskane z pełnienia funkcji zarządczych 
spółek zależnych przedstawia tabela poniżej:

wynagroDZEniE cZłonków ZarZąDU, niEbęDących cZłonkaMi ZarZąDU JEDnoStki DoMinUJącEJ

Funkcja 2009 2008

Piotr Jarosz Prezes Zarządu n/d 640

razem — 640

Wynagrodzenie Pana Piotra Jarosza wykazane w tabeli powyżej w roku 2008 obejmowało wynagrodzenie z tytułu kontraktu mene-
dżerskiego, umowy o pracę oraz premię wypłaconą za 2008 rok. Wartość premii wyniosła 300 tysięcy złotych.

Program opcji na akcje dla kadry kierowniczej
W dniu 4 grudnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat s.a. podjęło uchwałę w sprawie wprowadzenia programu 
motywacyjnego dla kadry zarządzającej. Program polega na przyznaniu menedżerom opcji objęcia akcji Spółki. Uprawnionymi do objęcia 
akcji będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, którzy objęli je zgodnie z postanowieniami regulaminu programu motywacyjnego 
oraz uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych. Wykonanie prawa do objęcia akcji 
wyemitowanych na podstawie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przez posiadaczy warrantów 
subskrypcyjnych może nastąpić nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania 
finansowego za rok 2011 z zastrzeżeniem, że dla poszczególnych serii akcji bieg terminu początkowego, od którego mogą być składane 
oświadczenia o objęciu akcji, rozpoczyna się w poniższych terminach: 

– akcje serii g 1 – od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok 2008,
– akcje serii g 2 – od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok 2009,
– akcje serii g 3 – od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok 2010, 
– akcje serii g 4 – od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok 2011.

Do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego regulamin programu motywacyjnego nie został 
zatwierdzony. 

Zgodnie z wyżej opisaną uchwałą w razie niewykorzystania wszystkich akcji danej serii zgodnie z celem uchwały Rada Nadzorcza może 
dokonać przesunięcia niewykorzystanej liczby akcji danej serii do innej serii, zwiększając w ten sposób liczbę akcji składających się na 
inną serię. W żadnym przypadku zmianie nie może ulec ogólna liczba akcji emitowanych na podstawie uchwały.
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43. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej jest wypłacane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Cyfrowy Polsat s.a. z dnia 5 września 2007 roku.

Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty należnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w 2009 i 2008 roku:

łącZnE kwoty nalEżnEgo wynagroDZEnia cZłonków raDy naDZorcZEJ

Funkcja 2009 2008

Zygmunt Solorz-Żak Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 4 sierpnia 2008 roku), 
Członek Rady Nadzorczej (od 4 lipca 2008 roku)

180 88

Heronim Ruta Członek Rady Nadzorczej (od 4 sierpnia 2008 roku),  
Przewodniczący Rady Nadzorczej (do 4 sierpnia 2008 roku) 

120 153

Mariola Gaca Członek Rady Nadzorczej (do 4 lipca 2008 roku) n/d 61

Zdzisław Gaca Członek Rady Nadzorczej (do 4 lipca 2008 roku) n/d 61

Anna Kwaśnik Członek Rady Nadzorczej (do 4 lipca 2008 roku) n/d 61

Andrzej Papis Członek Rady Nadzorczej 120 120

Robert Gwiazdowski Niezależny Członek Rady Nadzorczej (od 4 lipca 2008 roku) 120 59

Leszek Reksa Niezależny Członek Rady Nadzorczej (od 4 lipca 2008 roku) 120 59

razem 660 662

44. Transakcje z jednostkami powiązanymi

nalEżnoŚci

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

Dom Sprzedaży Radia PIN Sp. z o.o. 61 —

Media Biznes Sp. z o. o. 116 11

Polsat Media Sp. z o.o. 1 1

Polskie Media s.a. 37 —

Sferia s.a. 16 14

Superstacja Sp. z o.o. 181 21

Teleaudio Sp. z o.o. 2 2

Telewizja Polsat s.a. 4.944 342

razem 5.358 391
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ZobowiąZania

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

Alpatran — 31

Elektrim s.a. — 2

Invest Bank s.a. 4 —

Media Biznes Sp. z o. o. — 31

Polskie Media s.a. 34 —

Radio PIN s.a. — 28

Teleaudio Sp. z o.o. 877 175

Telewizja Polsat s.a. — 2.085

razem 915 2.352

Należności od jednostek powiązanych i zobowiązania wobec jednostek powiązanych nie są przedmiotem zabezpieczeń.

Wartość istotnych usług świadczonych na rzecz lub przez podmioty powiązane, przedstawiona jest w poniższych tabelach:

PrZychoDy oPEracyJnE

za rok zakończony

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

Media Biznes Sp. z o.o. 192 192

Dom Sprzedaży Radia PIN Sp. z o.o. 150 —

Polsat Media Sp. z o.o. — 1

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.* n/d 5

Polskie Media s.a. 172 24

Radio PIN s.a. — 75

Sferia s.a. — 11

Superstacja Sp. z o.o. 74 20

Teleaudio Sp. z o.o. 15 2

Telewizja Polsat s.a. 643 1.613

razem 1.246 1.943

* Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. była jednostką powiązaną do dnia 30 czerwca 2008 roku.
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koSZty oPEracyJnE

za rok zakończony

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

Alpatran — 355

Elektrim s.a. 1.633 1.356

EMarket Sp. z o.o. * n/d 167

Invest Bank s.a. 1 1

Media Biznes Sp. z o.o. 192 192

PAI Media s.a. 48 —

Polsat Media Sp. z o.o. 124 —

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. ** n/d 198

Polskie Media s.a. 150 —

Radio PIN s.a. 77 98

Sferia s.a. 64 —

Teleaudio Sp. z o.o. 11.874 6.981

Telewizja Polsat s.a. 50.119 17.554

razem 64.282 26.902

  * EMarket Sp. z o.o. była jednostką powiązaną do dnia 17 czerwca 2008 roku
** Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. była jednostką powiązaną do dnia 30 czerwca 2008 roku

Najistotniejsze transakcje obejmują opłaty licencyjne na rzecz Telewizji Polsat s.a. z tytułu nadawania programów Polsat Sport, Polsat 
Sport Extra, Polsat Film, Polsat Futbol, Polsat News, Polsat Play, Polsat Cafe i Polsat SportHD.

Teleaudio Sp. z o.o. świadczy na rzecz Grupy głównie usługi związane z telefoniczną obsługą klienta. Od Elektrim s.a. Grupa wynajmuje 
powierzchnie biurowe przy ul. Chałubińskiego w Warszawie. 

Transakcje pomiędzy spółkami powiązanymi zawierane są na warunkach nie odbiegających istotnie od warunków rynkowych.

PrZychoDy FinanSowE

za rok zakończony

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

Polaris Finance b.v. — 7.223

razem — 7.223

Powyższa tabela nie obejmuje nabycia przez Cyfrowy Polsat s.a. od Zygmunta Solorza-Żaka akcji w Sferia s.a. a następnie ich odsprzedaży 
Polaris Finance b.v. opisanych w nocie nr 40. Koszt nabycia akcji wyniósł 53.396 tys. złotych a cena odsprzedaży 53.726 tys. złotych. 
Przychód finansowy z tytułu tej transakcji wyniósł 330 tys. złotych.
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Przychody finansowe uzyskane w 2008 roku od Polaris Finance b.v. w wysokości 7.223 tysięcy złotych obejmują zwrot części kosztów 
poniesionych przez Jednostkę Dominującą związanych z wprowadzeniem jej akcji do obrotu regulowanego.

Invest Bank s.a. jest głównym bankiem Grupy i w związku z tym Grupa ponosi koszty związane z prowadzeniem i obsługą rachunków 
bankowych oraz usługą identyfikacji płatności masowych, będąc jednocześnie beneficjentem przychodów odsetkowych od lokat 
terminowych.

W 2009 roku Spółka wypłaciła dywidendę z zysku roku 2008 w łącznej wysokości 201.244 tysięcy złotych (0,75 złotych na jedną akcję).

45. Wydarzenia po dacie bilansowej

W dniu 31 marca 2010 roku został podpisany aneks do umowy z dnia 2 listopada 2004 roku pomiędzy Cyfrowy Polsat s.a. i Nagravision s.a. 
(„Nagravision”) dotyczącej wynajęcia, licencji i instalacji systemu dostępu warunkowego i sprzedaży kart dostępu warunkowego 
Nagravision. Szacowana wartość aneksu, w okresie trwania umowy, do 31 grudnia 2020 roku, wyniesie około 356 milionów złotych. 
Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach.

Zakończenie nabycia udziałów spółki mPunkt Holdings Ltd.

W dniu 4 maja 2010 roku Grupa zakończyła transakcję nabycia 94% udziałów spółki mPunkt Holdings Ltd. „mPunkt Holdings” za wstępną 
kwotę 51.294 tys. złotych. mPunkt Holdings jest właścicielem spółek mPunkt Polska S.A. „mPunkt Polska” i mTel Sp. z o.o. „mTel”. mPunkt 
Polska to ogólnopolska sieć sprzedaży usług telekomunikacyjnych, telefonów komórkowych, akcesoriów i usług serwisowych ofero-
wanych dla klientów indywidualnych. mTel świadczy usługi agencyjne na rzecz mPunkt Polska. 

Grupa stała się prawnym właścicielem 45% udziałów w mPunkt Holdings w październiku 2009 roku, jednak ze względu na charakter 
transakcji i warunki umowy dotyczące zakończenia transakcji (m.in. możliwość odsprzedaży nabytego pakietu udziałów w sytuacji 
nieuzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik) na nabycie kontroli w mPunkt Holdings), Grupa uznała, 
iż nabycie 45% nie stanowiło odrębnej transakcji, ale powinno być rozliczone razem z nabyciem pozostałych 49%, co miało miejsce 
w dniu 4 maja 2010 roku.

W dniu 3 marca 2010 roku Prezes UOKiK wydała zgodę na przejęcie przez Cyfrowy Polsat s.a. mPunkt Holdings na mocy decyzji  dkk-12/2010, 
co umożliwiło Grupie zakończenie transakcji nabycia udziałów.

Ze względu na bardzo krótki czas od daty zamknięcia transakcji nabycia udziałów w spółce mPunkt Holdings do daty sporządzenia 
i opublikowania danych finansowych Grupy Cyfrowy Polsat s.a. za 2009 rok nie było możliwe ustalenie wartości godziwej nabytych 
aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych zgodnie z wymogami mssf 3. Spółka jest w trakcie identyfikacji i wyceny wartości 
godziwych nabytych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych spółki mPunkt Holdings Ltd. zgodnie z wymogami mssf 3. 

Z uwagi na fakt iż:
– najbardziej aktualne dostępne dane finansowe spółki mPunkt Holdings sporządzone zostały na dzień 31 marca 2010 roku oraz
– zakończenie przez Grupę procesu identyfikacji i wyceny nabytych aktywów i zobowiązań do wartości godziwej może skutkować 

istotnymi korektami w stosunku do wartości księgowych wykazywanych przez mPunkt Holdings na 31 marca 2010 roku,
Grupa zdecydowała, by nie prezentować szacunkowej wartości nabytych aktywów netto spółki mPunkt Holdings i wartości firmy 
w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
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Zgodnie z mssf 3, Grupa powinna całkowicie rozliczyć transakcję nabycia udziałów w spółce mPunkt Holdings Ltd. oraz ostatecznie 
ustalić różnicę pomiędzy kosztem nabycia a wartością godziwą netto możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów, zobowiązań 
i zobowiązań warunkowych w ciągu dwunastu miesięcy od dnia nabycia.

W wyniku transakcji zostały zakupione następujące spółki zależne:

ZakUPionE SPółki ZalEżnE

kraj Udział w ogólnej 
liczbie głosów

mPunkt Polska S.A. Polska 94%

mTel Polska Sp. z o.o. Polska 94%

46. Szacunki księgowe i założenia

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z mssf ue wymaga od Zarządu osądów, szacunków i założeń, które mają wpływ na 
przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia 
opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich 
wyniki dają podstawę osądu, co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna 
wartość może różnić się od wartości szacowanej.

Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym 
dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, 
jak i okresów przyszłych. 

Do najważniejszych szacunków księgowych wykonanych przez Zarząd Jednostki Dominującej należą odpisy aktualizujące wartość 
dekoderów i należności od klientów indywidualnych, okres amortyzacji dekoderów udostępnianych klientom w umowach stanowiących 
leasing operacyjny oraz wycena kontraktów forward.

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat s.a.
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hBO, Cinemax i Max są zarejestrowanymi znakami towarowymi home Box Office, Inc. © 2010 home Box Office, Inc. 
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Gladiator / Cinemax2. © 2000 Dreamworks LLC and universal Studios. All Rights Reserved.
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Definicje i objaśnienia

Abonent Osoba, która zawarła umowę świadczenia usług płatnej cyfrowej telewizji satelitarnej zobo-
wiązującą się do wnoszenia opłat za dostęp do pakietu lub pakietów programów telewizyj-
nych i radiowych lub która korzysta z tych pakietów po uprzednim wniesieniu miesięcznej 
opłaty bez zawarcia umowy.

APS (Autoryzowany Punkt Sprzedaży)
Detaliczne punkty sprzedaży Cyfrowego Polsatu, które świadczą usługi sprzedaży cyfrowej 
telewizji satelitarnej i telefonii komórkowej Cyfrowego Polsatu. W tych punktach Klienci 
Cyfrowego Polsatu mają możliwość podpisania umowy na świadczone przez Spółkę usługi, 
zakupu dekodera oraz zamówienia profesjonalnej usługi montażu instalacji antenowej. 
Punkty te udzielają także porad technicznych, pośredniczą w obsłudze serwisowej sprzętu 
oferowanego przez Cyfrowy Polsat i wydają dekodery zastępcze na czas realizacji reklamacji 
odbiornika.

ARPU (Averaga Revenue Per User)
Średni miesięczny przychód netto (bez vat) na jednego abonenta, obliczany poprzez podzie-
lenie przychodów należnych z tytułu opłat abonamentowych, z uwzględnieniem okresów 
promocji według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości finansowej (mssf ), 
przez średnią liczbę abonentów w danym okresie i przez daną liczbę miesięcy w danym 
okresie cam (Conditional Access System)
Moduł dostępu warunkowego. Urządzenie umożliwiające dostęp do usługi dth. 
Do korzystania z modułu niezbędny jest również dekoder pracujący w standardzie dvb-ci.
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CAST (Conditional Access System Technology)
Interfejs do system dostępu warunkowego.

Centrum satelitarne
 

Satelitarne centrum nadawczo-odbiorcze Cyfrowego Polsatu zlokalizowane na terenie siedziby 
Spółki, w Warszawie przy ulicy Łubinowej 4a.

CRM (Customer Relationship Management)
Jest  to zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami, zarzą-
dzanie relacjami z klientem lub system relacji z klientem. crm to nie tylko narzędzie, to cała 
strategia i filozofia biznesu, gdzie budujemy doskonałą relację z klientem używając narzędzi 
dobrej organizacji pracy.

Dekoder Urządzenie przetwarzające zakodowany sygnał cyfrowy w sposób umożliwiający jego odbiór 
za pomocą odbiornika telewizyjnego. Urządzenie powszechnie stosowane do odbioru płatnej 
cyfrowej telewizji satelitarnej.

DTH (Direct-To-Home) Usługa udostępniania programów telewizyjnych i radiowych rozprowadzanych drogą sateli-
tarną w ramach płatnych pakietów programowych.

DTTV lub DTT (Digital Terrestr ial Televis ion)
Naziemna telewizja cyfrowa – technologia cyfrowa mająca na celu przesłanie większej liczby 
kanałów i / lub zapewnienie wyższej jakości przesyłanego obrazu i dźwięku przy wykorzy-
staniu transmisji radiowej odbieranej za pomocą anteny konwencjonalnej zamiast anteny 
satelitarnej lub łącza kablowego.

DVR (Digital Video Recorder)
Dekoder dvr lub cyfrowa nagrywarka sygnału wizyjnego. Urządzenie podłączane do odbior-
nika telewizyjnego i źródła sygnału, umożliwiające nagrywanie i odtwarzanie nadawanych 
programów telewizyjnych za pomocą wbudowanego twardego dysku.
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EPG (Electronic Programme Guide)
Elektroniczny przewodnik po programach, stosowany w systemach telewizji cyfrowej. 
epg jest blokiem dodatkowych danych opisujących programy występujące w strumieniu 
cyfrowym teletekstu, dvb lub dab. epg dostarcza nazwy programów wraz z danymi o dacie 
i godzinie emisji, pozwala m.in. na sporządzanie własnego zestawu oglądanych programów 
i sprawowanie tzw. kontroli rodzicielskiej.

FTA (Free-To-Air) Termin oznaczający kanały telewizyjne oraz radiowe, których sygnał jest powszechnie do-
stępny i niezakodowany.

GSM (Global System for Mobile)
Globalny system telefonii komórkowej. Jego wszechobecność umożliwia międzynarodowy 
roaming między operatami sieci komórkowej, co daje abonentom możliwość korzystania ze 
swoich telefonów w różnych częściach globu. Gsm różni się od swoich poprzedników tym, 
że zarówno kanały służące do przesyłania sygnału, jak i głosu są cyfrowej jakości, przez co 
uznawany jest on za system telefonii mobilnej drugiej generacji (2 g).

HDTV Telewizja w technologii wysokiej rozdzielczości. Ogólne określenie formatu sygnału telewi-
zyjnego o rozdzielczości wyższej niż standardowa.

Kanał Premium Ogólne określenie kanału telewizyjnego, składającego się z wyjątkowo atrakcyjnych progra-
mów o wysokiej jakości. Z założenia jest to produkt relatywnie droższy i przeznaczony dla 
najlepiej sytuowanych Klientów.

Karta dostępu Karta, która we współpracy z dekoderem umożliwia dostęp do płatnej cyfrowej telewizji 
satelitarnej.

Licencja programowa Prawo do korzystania (rozporządzania) z programów telewizyjnych lub radiowych w ściśle  
określony sposób.

MPEG-2, MPEG-4 Standardy kodowania i kompresji cyfrowych sygnałów wizji i fonii.
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Multipleks Urządzenie umożliwiające łączenie pakietów z wielu cyfrowych strumieni, w tym wizyjnych, 
fonicznych oraz strumieni danych.

MVNO (Mobile Virtual Network Operator)
Operator wirtualnej sieci komórkowej. Podmiot zajmujący się odsprzedażą (reseller) usług 
telefonii komórkowej. Operatorzy mvno nie są właścicielami koncesji na korzystanie 
z częstotliwości radiowych i nie posiadają własnej infrastruktury sieci komórkowej. Podobnie 
jak podmioty zajmujące się odsprzedażą (resellerzy) usług telefonii stacjonarnej sprzedają 
usługę pod własną marką, ale korzystają z urządzeń dotychczasowych operatorów. Jednakże 
operatorzy mvno posiadający centra usług sieciowych mogą wzbogacać swoją ofertę usłu-
gową o dodatkowe elementy.

Pakiet tematyczny Dodatkowy pakiet programowy obejmujący telewizyjne kanały z danej kategorii tematycznej 
dostępny dla Abonentów Pakietu familijnego. Pakietami tematycznymi w ofercie Cyfrowego 
Polsatu są: Pakiet film, Pakiet Sport, Pakiet Bajeczka, Pakiet Muzyka, Pakiet hBO i Pakiet Cinemax.

SMS (Short Message Serv ice) 
Jest to krótka wiadomość tekstowa, którą można wysłać innemu użytkownikowi sieci ko-
mórkowej bezpośrednio z własnego telefonu komórkowego lub z Internetu (ze stron www). 
Wiadomości sms mogą zawierać do 160 znaków.

Transmisja analogowa/Sygnał analogowy
Rodzaj transmisji sygnału, w której sygnał początkowy (np. głos) jest przekształcany w sygnał 
elektryczny i przesyłany jako sygnał elektryczny. Przesył sygnałów jest realizowany przez 
ciągłą zmianę, np. częstotliwości, amplitudy lub fazy transmitowanego sygnału. Zazwyczaj 
sygnały analogowe wymagają większej szerokości pasma do przesyłu danych, niż ma to 
miejsce w przypadku transmisji cyfrowe i są bardziej podatne na tłumienie.

Transponder Wydzielona część satelity telekomunikacyjnego. Umożliwia odbiór naziemnego satelitarnego 
sygnału i retransmisję na określony obszar.
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TTS (Text-To-Speach) funkcja ivr umożliwiająca automatyczne odtwarzanie głosowe przygotowywanych informacji 
tekstowych.

Usługa zintegrowana Usługa polegająca na zaoferowaniu więcej niż jednego produktu w jednej ofercie, na ogół 
po korzystniejszych cenach.

Współczynnik Odpływu Abonentów (Churn)
Odsetek rozwiązanych umów, obliczany jako stosunek liczby umów rozwiązanych w danym 
okresie i średniej liczby umów w tym okresie.  (Współczynnik podany za okres krótszy 
niż  jeden rok, dotyczy tylko tego okresu i nie jest annualizowany.)

Wynik EBITDA (EBITDA)
Wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.

VOD (Video On Demand, program na żądanie)
Usługa polegająca na udostępnieniu użytkownikowi sygnału audiowizualnego w okreś-
lonym okresie zgodnie ze zgłoszonym przez niego zapotrzebowaniem (z reguły za dodatko-
wą opłatą).
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recepcja@cyfrowypolsat.pl


