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Komunikat prasowy 
Warszawa, 14 maja 2015 r. 

 

Obiecujący początek roku dla Grupy Cyfrowy Polsat  
 

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat w wyniku konsekwentnej realizacji strategii rozwoju w obszarze 
usług  zintegrowanych  odnotowała  w  I  kwartale  br.  wzrost  wyników  operacyjnych,  utrzymując 
pozycję  lidera  na  kluczowych  dla  niej  rynkach  –  płatnej  telewizji,  telefonii  komórkowej 
w segmencie  usług  kontraktowych  i  telewizyjnym,  zarówno  w  grupie  kanałów  głównych,  jak 
i tematycznych.  

Grupa Cyfrowy Polsat w I kwartale 2015 r.:  

 Łączna liczba aktywnych usług generujących przychód wyniosła 16,4 mln, z czego: 

 75%  to  usługi  świadczone w modelu  kontraktowym,  co  gwarantuje wyższą  stabilność 
przychodów  w przyszłości oraz wyższą lojalność klientów. 

 Doskonałe wyniki sprzedaży w ramach programu smartDOM:  

 707 tys. klientów programu,  

 2,17 mln aktywnych usług (RGU) posiadanych przez tę grupę klientów, 

 319 tys. dodatkowych usług dokupionych przez klientów programu w I kwartale br. 

 6,1 mln klientów kontraktowych: 

 liczba usług (RGU) kontraktowych wzrosła r/r do 12,4 mln, 

 ARPU klienta kontraktowego wzrosło r/r do 85,8 zł, 

 wskaźnik  nasycenia  aktywnymi  usługami  generującymi  przychód  (RGU)  wzrósł  r/r 
do 2,04/klienta, 

 niski wskaźnik churn 9,5%. 

 Dzięki  regularnemu  wzrostowi  zasięgu  Internetu  LTE  oraz  sukcesowi  oferty  usług 
zintegrowanych  smartDOM,  liczba  usług  dostępu  do  mobilnego  Internetu  w  modelu 
kontraktowym wzrosła rok do roku o 39% do ponad 1,4 mln, zaś łączna liczba usług dostępu 
do mobilnego Internetu wzrosła do ponad 1,6 mln. 

 Kanał  Polsat  z  wynikiem  13,4%  był  liderem  oglądalności  w  grupie  komercyjnej,  a łączne 
udziały Telewizji Polsat w oglądalności wzrosły do 24%.  

 Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu rosły znacznie szybciej 
niż  rynek – w  tempie 6,4% vs. 3,7% wzrostu  rynku –  i wyniosły 221 mln  zł, a udział Grupy 
w rynku reklamy telewizyjnej wzrósł do 25,3%. 

 Średnia  miesięczna  liczba  użytkowników  największej  polskiej  telewizji  internetowej  IPLA 
wynosiła około 4,3 mln. 

 Bardzo dobre wyniki finansowe:  

 przychody:  2,329 mld zł,  

 EBITDA: 897 mln zł, 

 marża EBITDA: 38,5%, 
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 wolne przepływy pieniężne po  spłacie  odsetek od  kredytów  i obligacji  za  12  ostatnich 
miesięcy: 1,116 mld zł, 

 dług netto/EBITDA: 3,2x. 

 Klienci  Plusa  i  Cyfrowego  Polsatu  jako  pierwsi  w  Polsce  mogą  korzystać  z  Internetu 
w technologii  LTE  na  częstotliwości  800 MHz. W  zasięgu  Internetu  LTE  Plusa  i  Cyfrowego 
Polsatu  jest  już  ponad  90%  Polaków,  dzięki  uruchomieniu  ponad  1000  nowych  stacji 
bazowych przez Grupę Midas w ramach budowy sieci LTE800. 

 Plus  wprowadził  dla  wszystkich  swoich  klientów  technologię  HD  Voice  na  terenie  całego 
kraju.  Dzięki  HD  Voice  klienci  Plusa  mogą  się  cieszyć  jeszcze  lepszą  jakością  połączeń 
i większym komfortem prowadzonych rozmów.  

 Polkomtel  podjął  decyzję  o  zaprzestaniu  aktywnego  udziału w  aukcji w  części  dotyczącej 
bloków częstotliwości 800 MHz, przechodząc w oferty pasywne. 

 Grupa  dokonała  przedterminowej,  dodatkowej  spłaty  części  kredytu  terminowego  spółki 
Polkomtel w wysokości 600 mln zł. 

 Grupa  Kapitałowa  Cyfrowy  Polsat  rozpoczęła  prace  analityczne  dotyczące  możliwości 
i ewentualnych  warunków  przeprowadzenia  procesu  refinansowania  obecnego  zadłużenia 
Grupy,  celem uproszczenia  jego  struktury oraz dalszej optymalizacji warunków  i obniżenia 
kosztów jego obsługi.  

 Do  Grupy  Kapitałowej  Cyfrowy  Polsat,  w  wyniku  podpisanych  umów  zakupu,  zgodnie 
z realizowaną  strategią  rozwoju  Grupy  w  obszarze  nowych  technologii,  dołączyły  spółki 
Teleaudio Dwa, lider usług Premium Rate, oraz InterPhone Service, producent nowoczesnego 
sprzętu telekomunikacyjnego i elektronicznego powszechnego użytku.  
 

– W 2015 r. konsekwentnie  i skutecznie kontynuujemy realizację strategii rozwoju w obszarze usług 
zintegrowanych.  Nasz  program  łączenia  usług  smartDOM  w  szybkim  tempie  zyskuje  nowych 
uczestników,  co ma  bardzo  pozytywny wpływ  na wzrost wskaźnika  nasycenia  usługami,  średniego 
przychodu od klienta oraz lojalności abonentów i ich satysfakcji ze świadczonych przez nas usług. Jako 
lider  technologiczny  rynku,  jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy  Internet  LTE na  częstotliwości 800 
MHz,  zwiększając  dzięki  temu  zasięg  naszych  usług  LTE  do  ponad  90%  –  podsumowuje  Tomasz 
Gillner‐Gorywoda, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Dyrektor Generalny, Polkomtel Sp. z o.o. 
 
Segment usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych  

–  Dzięki  programowi  smartDOM  w  segmencie  usług  dla  klientów  indywidualnych  i  biznesowych 
w dalszym ciągu efektywnie dosprzedawaliśmy klientom kontraktowym nasze podstawowe usługi – 
telewizję,  Internet,  telefon. Co ważne, dobrze odbierana przez klientów komunikacja marketingowa 
programu smartDOM ma także pozytywny wpływ na sprzedaż pojedynczych usług w standardowych 
ofertach.  W  konsekwencji  rozwoju  zasięgu  technologii  LTE  utrzymujemy  wysoką  sprzedaż  usług 
mobilnego  dostępu  do  Internetu  i  pozostajemy  liderem  tego  rynku  – podsumowuje  Tobias  Solorz, 
Prezes Zarządu, Polkomtel Sp. z o.o. i Wiceprezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A.  
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W I kwartale br. Grupa Cyfrowy Polsat:  

 posiadała 6,1 mln klientów kontraktowych: 

 liczba  usług  (RGU)  kontraktowych  wzrosła  r/r  o  3,4%  do  12,4  mln  (6,6  mln  usług 
telefonicznych, 4,4 mln usług telewizyjnych, 1,4 mln usług internetowych), 

 ARPU klienta kontraktowego wzrosło r/r do 85,8 zł, 

 systematycznie rosnący wskaźnik nasycenia aktywnymi usługami generującymi przychód 
(RGU) wzrósł r/r do 2,04/klienta, 

 niski wskaźnik churn 9,5%, 

 baza aktywnych usług przedpłaconych wyniosła ponad 4 mln, z czego: 

 3,8 mln usług telefonicznych, 

 ok. 0,1 mln usług telewizyjnych, 

 0,2 mln usług internetowych, 

 ARPU klienta usług przedpłaconych wyniosło 17,3 zł, odnotowując wzrost r/r o 4%, 

 4,7  mln  kart  SIM  aktywnie  korzystało  z  transmisji  danych,  co  oznacza  wzrost  o  26% 
w stosunku do analogicznego okresu 2014 r.: 

 smartfony stanowiły w I kwartale br. 85% całkowitej sprzedaży telefonów. 
 

Wyniki finansowe segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych 
za I kwartał 2015 r. 

mln PLN  I kwartał 2015  zmiana r/r 

Przychody ze sprzedaży  2.090  326% 

Koszty operacyjne*  1.302  315% 

EBITDA  796  340% 

Marża EBITDA  38,1%  1,2 p.p. 

Zysk netto  307  928% 

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji 
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–  Na  wzrost  głównych  pozycji  finansowych  segmentu  usług  świadczonych  dla  klientów 
indywidualnych  i  biznesowych  miała  wpływ  konsolidacja  wyników  grupy  Metelem,  właściciela 
Polkomtelu. Jednak, co ważne, przychody rosły także w sposób organiczny – głównie dzięki wyższym 
przychodom  telekomunikacyjnym,  które  zawdzięczamy  bardzo  dobrej  sprzedaży  usługi mobilnego 
Internetu. Dynamika wzrostu kosztów po wyłączeniu efektu konsolidacji Metelem była konsekwencją 
dużego  zainteresowania  programem  smartDOM  oraz  przyrostu  liczby  użytkowników  mobilnego 
Internetu  –  komentuje  Tomasz  Szeląg,  Członek  Zarządu  ds.  Finansowych,  Cyfrowy  Polsat  S.A. 
i Polkomtel Sp. z o.o.  
 
Segment nadawania i produkcji telewizyjnej  

–  Kanał  główny  Polsat  był  w  pierwszym  kwartale  tego  roku  liderem  w  niezwykle  istotnej 
dla nadawców grupie komercyjnej. Dzięki sukcesowi wiosennych ramówek naszych stacji – zarówno  
Polsatu,  jak  i  kanałów  tematycznych  –  nasza  Grupa  jako  jedyna  odnotowała  wzrost  udziałów 
w oglądalności w stosunku do ubiegłego roku. Nasze przychody z reklamy telewizyjnej  i sponsoringu 
rosły  znacznie  szybciej  niż  rynek,  dzięki  czemu  nasz  udział  w  rynku  reklamy  telewizyjnej  wzrósł 
do ponad 25% – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o. 

 Kanał główny Polsat był liderem oglądalności w grupie komercyjnej z udziałem 13,4%. 

 Kanały  tematyczne  Telewizji  Polsat  także  miały  najwyższy  udział  w  rynku  oglądalności  – 
10,5%. 

 Łączne udziały Grupy Polsat w oglądalności wzrosły r/r o 1,5 pkt. proc. do 24%. 

 Przychody  z reklamy  i  sponsoringu  wzrosły  o  6,4%  (vs.  3,7%  wzrostu  rynku  reklamy  TV) 
do 221 mln zł, zapewniając Grupie Polsat udziały w rynku reklamy telewizyjnej na poziomie 
25,3%. 
 

Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej za I kwartał 2015 r. 
 

mln PLN  I kwartał 2015  zmiana r/r 

Przychody ze sprzedaży  283  7% 

Koszty operacyjne*  183  11% 

EBITDA  100  0% 

Marża EBITDA  35,5%  (2,5 p.p.) 

Zysk netto  81  3% 

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji 
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–  Wzrost  przychodów  tego  segmentu  naszej  działalności  został  osiągnięty  dzięki  organicznemu 
wzrostowi,  sukcesowi  ramówek  kanałów  TV4  i  TV6 oraz uruchomionemu w  zeszłym  roku nowemu 
kanałowi Disco Polo Music. Po  raz  kolejny  skuteczna okazała  się nasza  strategia  zrównoważonego 
zarządzania ofertą programową kanałów – komentuje Katarzyna Ostap‐Tomann, Członek Zarządu 
i Dyrektor Finansowy, Telewizja Polsat Sp. z o.o.  
 
Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat  
 

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat za I kwartał 2015 r. 

mln PLN  I kwartał 2015  zmiana r/r 

Przychody ze sprzedaży  2.329  222% 

Koszty operacyjne*  1.441  224% 

EBITDA  897  218% 

Marża EBITDA  38,5%  (0,5 p.p.) 

Zysk netto  171  74% 

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji 

 
– Wyniki  finansowe  naszej  Grupy  są  zgodne  z  naszymi  oczekiwaniami  i  konsensusem  rynkowym. 
Odzwierciedlają  one  naszą  konsekwencję  w  realizacji  przyjętej  strategii  rozwoju  na  rynku  usług 
zintegrowanych. Silną pozycję wciąż stanowią stabilne  i wysokie wolne przepływy pieniężne, dlatego 
w  kwietniu  zdecydowaliśmy  się  nadprogramowo  spłacić  dodatkowe  600 mln  zł  kredytu.  Z  uwagi 
na korzystną  sytuację  na  rynku  finansowym,  analizujemy  aktualnie  możliwość  zrefinansowania 
obecnego  długu  Grupy.  Optymalizacja  zadłużenia  zawsze  była  jednym  z  naszych  priorytetów  – 
komentuje Tomasz Szeląg. 
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Kontakt dla mediów: 
Olga Zomer 
Rzecznik Prasowy 
Tel.: (22) 356 60 35, 507 096 883 
E‐mail: ozomer@cyfrowypolsat.pl 
 
Kontakt dla inwestorów/analityków: 
Bartłomiej Drywa 
Dyrektor Relacji Inwestorskich 
Tel.: (22) 356 60 04, 668 625 971 
E‐mail: bdrywa@cyfrowypolsat.pl 

 
Szczegóły telekonferencji:  
 
Data: 
Godzina:         
Numer telefonu:     
 
Kod telekonferencji:   

14 maja 2015 r. 
16:00 (Warszawa), 15:00 (Londyn), 10:00 (Nowy Jork)   
+44 203 043 2440 (międzynarodowy)  
22 295 3528 (Polska)   
964416# 

 
 Telekonferencja odbędzie się w języku angielskim.  
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Nowe definicje Grupy Cyfrowy Polsat 
 

RGU  (Revenue 
Generating Unit)  

Pojedyncza, aktywna usługa płatnej telewizji, dostępu do Internetu lub telefonii 
komórkowej, świadczona w modelu kontraktowym lub przedpłaconym.  

Klient  
Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości 
prawnej, posiadająca co najmniej  jedną, aktywną usługę świadczoną w modelu 
kontraktowym.  

ARPU kontrakt Średni  miesięczny  przychód  od  Klienta  wygenerowany  w  danym  okresie 
rozliczeniowym (uwzględnia przychody z interconnect). 

ARPU pre‐paid  Średni miesięczny przychód od RGU pre‐paid wygenerowany w danym okresie 
rozliczeniowym (uwzględnia przychody z interconnect). 

Churn  Rozwiązanie umowy z Klientem w drodze wypowiedzenia, windykacji lub innych 
działań,  skutkujące  tym,  że  po  skutecznym  rozwiązaniu  umowy  Klient  nie 
posiada żadnej aktywnej usługi świadczonej w modelu kontraktowym.  
Wskaźnik  churn  prezentuje  stosunek  liczby  klientów,  którym  dezaktywowano 
ostatnią usługę (w drodze wypowiedzenia, w wyniku działań windykacyjnych lub 
z  innych  przyczyn)  w  okresie  ostatnich  12 miesięcy  do  średniorocznej  liczby 
klientów w tym 12‐miesięcznym okresie.  

Definicja 
użyciowa  
(90‐dni dla RGU 
pre‐paid)  

Liczba  raportowanych  RGU  usług  przedpłaconych  w  ramach  telefonii 
komórkowej oraz Internetu oznacza  liczbę kart SIM, które w ciągu ostatnich 90 
dni wykonały albo otrzymały połączenie, wysłały albo otrzymały SMS/MMS albo 
skorzystały z usług transmisji danych.  
W praktyce oznacza  to,  iż dana karta w okresie minionych 90 dni musiała być 
włożona do  telefonu bądź  innego urządzenia, które było uaktywnione  i było w 
stanie wykonać bądź odebrać połączenie, wiadomość,  sesję  transmisji danych. 
Definicja użyciowa 90‐dniowa eliminuje tym samym karty nieaktywne.  
Według  powyższej  definicji UKE  corocznie  zbiera  dane  operatorów mobilnych 
działających  w  Polsce,  celem  przygotowania  przez  Komisję  Europejską 
porównania  realnej  penetracji  mobilnymi  usługami  telekomunikacyjnymi  w 
krajach Unii Europejskiej (tzw. raport Agendy Cyfrowej). 

Wolne 
przepływy 
pieniężne 

Wartość  przepływów  pieniężnych  z  działalności  operacyjnej  pomniejszona  o 
wydatki  gotówkowe  dotyczące  standardowej  działalności  inwestycyjnej  oraz 
pomniejszona o odsetki zapłacone z tytułu bieżącej obsługi zadłużenia Grupy. 

 
 


