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tys. pLN 2011 2010 zmiana r/r

Wybrane dane

Przychody ze sprzedaży 2.365.925 1.482.463 59,6%

eBitda 735.180 406.944 80,7%

       Marża eBitda 31,1% 27,5% 3,6 pkt%

Zysk z działalności operacyjnej 560.300 325.754 72,0%

Zysk netto 160.190 258.470 (38,0%)

Wydatki inwestycyjne1 65.674 45.593 44,0%

        Wydatki inwestycyjne jako % przychodów 2,8% 3,1% (0,3 pkt%)

średnie zatrudnienie2 1.267 726 74,5%

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

środki pieniężne z działalności operacyjnej 347.046 197.534 75,7%

środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (2.426.751) (77.419) 3034,6%

środki pieniężne z działalności finansowej 2.327.429 (191.769) -

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 247.724 (71.654) -

NAJWAŻNieJsZe
LicZBY

ExTREME 
SPORTS CHANNEL 
©extReMe SPORtS 
CHaNNeL
Wszystkie prawa
zastrzeżone

1 Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup de-
koderów wynajmowanych naszym abonentom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej.

2 Liczba nie obejmuje pracowników bezpośrednio produkcyjnych, których wynagrodzenie wchodzi w skład kosztu wytworzenia dekoderów oraz w skład 
kosztów produkcji telewizyjnej własnej.



2011 2010 zmiana r/r

Dane giełdowe

Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN) 0,49 0,96 (49,0%)

Cena akcji na koniec okresu (PLN) 13,5 16,5 (18,2%)

Liczba akcji na koniec okresu 348.352.836 268.325.000 29,8%

Liczba akcji w obrocie giełdowym 168.935.335 88.907.499 90,0%

Kapitalizacja na koniec okresu (tys. PLN) 4.702.763 4.427.363 6,2%

KPI

Segment usług świadczonych klientom indywidualnym

Liczba abonentów płatnej telewizji na koniec okresu 3.551.671 3.436.231 3,4%

Wskaźnik odpływu abonentów (churn) 9,8% 10,3% (0,5 pkt%)

średni miesięczny przychód na abonenta (aRPu), (PLN) 37,3 35,9 3,9%

Koszt pozyskania abonenta (SaC), (PLN) 123,2 128,1 (3,8%)

Liczba użytkowników telefonii komórkowej na koniec okresu 142.651 95.870 48,8%

Liczba użytkowników dostępu do internetu na koniec okresu 73.190 25.615 185,7%

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej

udział w oglądalności Grupy telewizji Polsat 20,8% 19,3% 7,9%

udział w rynku reklamy telewizyjnej 22,6% 21,9% 3,2%
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Kim JesteśmY?
LIDEREM POLSKIEGO 
RYNKU MEDIALNEGO 
ZARóWNO W OBSZARZE 
KREACJI, JAK I DOSTARCZANIA 
KONTENTU TELEWIZYJNEGO, 
PRZY JEDNOCZESNYM 
ŚWIADCZENIU USŁUG 
TELEKOMUNIKACYJNYCH

misJA, WiZJA, 
strAtegiA

NaSZa MiSja
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Kim chcemY BYć?
LIDEREM NA RYNKU ROZRYWKI 
W POLSCE.  BęDZIEMY TWORZYć 
I DOSTARCZAć NAJATRAKCYJNIEJSZY 
KONTENT PRZY UżYCIU NAJLEPSZYCH 
I NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH TECHNO- 
LOGII, ŚWIADCZąC WYSOKIEJ JAKOŚCI 
USŁUGI ZINTEGROWANE PRZY 
ZACHOWANIU WYSOKIEGO POZIOMU 
SATYSfAKCJI NASZYCH KLIENTóW

NaSZa WiZja
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GŁóWNYMI ELEMENTAMI 
NASZEJ STRATEGII Są:

ˊ́ˊ ˊbudowaˊwartościˊnaszejˊbazyˊklientówˊindywidualnychˊpo-
przezˊzwiększanieˊilościˊklientów,ˊprzyˊjednoczesnymˊzwiększe-
niuˊARPUˊiˊutrzymaniuˊwysokiegoˊpoziomuˊsatysfakcjiˊklientów

ˊ́ˊ budowaˊwartościˊnaszegoˊsegmentuˊnadawaniaˊiˊprodukcjiˊ
telewizyjnejˊpoprzezˊutrzymanieˊoglądalnościˊnadawanychˊ
przezˊnasˊkanałów,ˊpoprawęˊprofiluˊwidzaˊorazˊszerokąˊdystry-
bucjęˊnaszegoˊkontentu

ˊ́ˊ efektywneˊzarządzanieˊbaząˊkosztowąˊpoprzezˊwykorzysta-
nieˊefektówˊsynergiiˊwˊramachˊzintegrowanejˊgrupyˊmedialnej 

NAsZe ceLe 
strAtegicZNe

Naszym celem nadrzędnym jest bycie liderem 
rynku rozrywki w polsce. Zamierzamy ten cel 
osiągnąć zarówno poprzez świadczenie wyso-
kiej jakości produktów i usług skierowanych  
do klientów indywidualnych, jak i poprzez 
nabywanie i tworzenie najwyższej jakości treści 
programowych, a następnie dostarczanie ich  
do polskich gospodarstw domowych.

DISCOVERY 
CHANNEL
©diSCOVeRY 
CHaNNeL
Wszystkie prawa
zastrzeżone

czy wiesz, że…

sygnał satelitarny musi 
przebyć odległość 
2,5 razy większą niż 
wynosi obwód naszej 
planety, by trafić do 
odbiornika widza. 



DISCOVERY 
CHANNEL 
©diSCOVeRY 
CHaNNeL
Wszystkie prawa
zastrzeżone
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SzanowniˊPaństwo,

Rokˊ2011ˊbyłˊkolejnymˊważnymˊiˊudanymˊwˊhistoriiˊCyfrowegoˊ
Polsatu.ˊMimoˊtrudnejˊsytuacjiˊrynkowejˊGrupaˊzˊsukcesemˊ
realizowałaˊswojąˊstrategięˊrozwoju,ˊosiągającˊprzyˊtymˊbardzoˊ
dobreˊwynikiˊzarównoˊoperacyjne,ˊjakˊiˊfinansowe.ˊUmocniłaˊ
takżeˊswojąˊniezagrożonąˊpozycjęˊlideraˊrynkuˊpłatnejˊtelewizjiˊ
iˊnadawcówˊtelewizyjnychˊorazˊzˊpowodzeniemˊkontynuowałaˊ
dynamicznyˊrozwójˊwˊobszarzeˊusługˊtelekomunikacyjnychˊ
iˊnowoczesnychˊtechnologii.ˊ

Doˊnajistotniejszychˊwydarzeńˊnależałaˊfinalizacjaˊnabyciaˊprzezˊ
CyfrowyˊPolsatˊ100%ˊakcjiˊTelewizjiˊPolsat.ˊZˊsatysfakcjąˊob-
serwujemyˊkorzyści,ˊjakieˊtransakcjaˊtaˊprzynosiˊGrupieˊ–ˊliczneˊ
synergieˊzarównoˊprzychodowe,ˊjakˊiˊkosztoweˊoraz,ˊcoˊnajważ-
niejsze,ˊzabezpieczenieˊkluczowychˊtreściˊprogramowych,ˊktóreˊ
będąˊmogłyˊbyćˊoferowaneˊwˊróżnorodnychˊkanałachˊdystrybucji,ˊ
wˊtymˊnaˊdynamicznieˊrozwijającymˊsięˊrynkuˊnowychˊmediów.

UbiegłyˊrokˊtoˊrównieżˊrewolucjaˊnaˊrynkuˊInternetuˊ–ˊCyfrowyˊ
Polsat,ˊjakoˊpierwszyˊnaˊnaszymˊrynku,ˊzaoferowałˊużytkowni-
komˊmożliwośćˊkorzystaniaˊzˊInternetuˊmobilnegoˊwˊobecnieˊ
najnowocześniejˊtechnologiiˊLTE.ˊJużˊwˊniedługimˊczasieˊusługiˊ
dostępuˊdoˊInternetuˊbędąˊdeterminowałyˊrozwójˊcałejˊGrupy.

List 
prZeWodNicZącego 
rAdY NAdZorcZeJ 

KolejnymˊistotnymˊelementemˊdlaˊrozwojuˊCyfrowegoˊPolsatuˊ
jestˊzakupˊudziałówˊwˊspółceˊINFO-TV-FMˊorazˊinwestycjaˊ
wˊobszarzeˊtelewizjiˊmobilnej.ˊOfertaˊtelewizjiˊmobilnejˊ
wˊtechnologiiˊDVB-Tˊwzbogaciˊportfolioˊusługˊoferowanychˊ
przezˊGrupę,ˊprzyczyniającˊsięˊtymˊsamymˊdoˊrealizacjiˊjednegoˊ
zˊnajważniejszychˊcelów,ˊjakimˊjestˊdywersyfikacjaˊkanałówˊ
dystrybucjiˊtreści.

NaˊkoniecˊchciałbymˊpodziękowaćˊzarównoˊAkcjonariuszom,ˊˊ
jakˊiˊAbonentomˊiˊKlientomˊGrupyˊCyfrowegoˊPolsatuˊzaˊokaza-
neˊzaufanie.ˊDziękujęˊrównieżˊZarządowiˊiˊPracownikomˊGrupyˊ
zaˊtrudnąˊiˊwymagającą,ˊaleˊprzynoszącąˊefektyˊpracę,ˊdziękiˊ
którejˊkontynuowanaˊjestˊkonsekwentnaˊiˊskutecznaˊbudowaˊ
wartościˊspółki.ˊJestemˊprzekonany,ˊżeˊwˊkolejnymˊrokuˊZarządˊ
będzieˊrealizowałˊstrategięˊGrupyˊzˊtakimˊsamymˊsukcesemˊjakˊ
dotychczas,ˊdziękiˊczemuˊzagwarantowanyˊbędzieˊdalszyˊrozwójˊ
CyfrowegoˊPolsatu.

Z WYRaZaMi SZaCuNKu,

ZYGMUNT SOLORZ-żAK

PRZeWOdNiCZąCY 

RadY NadZORCZej

fot.: judyta Papp/Polsat



SzanowniˊPaństwo,

ZˊradościąˊoddajęˊwˊPaństwaˊręceˊRaportˊRocznyˊGrupyˊKapita-
łowejˊCyfrowyˊPolsatˊS.A.ˊzaˊ2011ˊrok.

Zeszłyˊrokˊobfitowałˊwˊwydarzeniaˊiˊprojektyˊbędąceˊkolejnymiˊ
ważnymiˊkrokamiˊwˊkonsekwentnejˊrealizacjiˊstrategiiˊrozwo-
juˊnaszejˊGrupy,ˊmającejˊnaˊceluˊjejˊumocnienieˊnaˊpozycjiˊlideraˊ
rynkówˊpłatnejˊtelewizjiˊiˊnadawcówˊtelewizyjnychˊorazˊregularnyˊ
rozwójˊnaszychˊkompetencjiˊwˊobszarzeˊtelekomunikacji.

Potwierdzeniemˊsukcesywnegoˊrozwojuˊnaszejˊdziałalnościˊjestˊ
wzrostˊzarównoˊwynikówˊoperacyjnych,ˊjakˊiˊfinansowychˊGrupy.ˊ
Liczbaˊabonentówˊusługˊpłatnejˊtelewizjiˊwzrosłaˊdoˊ3,55ˊmilio-
na,ˊcoˊstanowiˊponadˊ30%ˊudziałˊwˊrynku,ˊnatomiastˊliczbaˊużyt-
kownikówˊszerokopasmowegoˊInternetuˊiˊtelefoniiˊkomórkowejˊ
wyniosłaˊodpowiednioˊ–ˊ73ˊiˊ143ˊtys.ˊWˊdrugimˊsegmencieˊnaszejˊ
działalnościˊbyliśmyˊnajszybciejˊrozwijającymˊsięˊnadawcą.ˊNaszˊ
głównyˊkanałˊ–ˊPOLSATˊ–ˊbyłˊlideremˊoglądalnościˊposiadającymˊ
16,45%ˊrynku,ˊnatomiastˊudziałyˊnadawanychˊprzezˊnasˊkanałówˊ
tematycznychˊwyniosłyˊłącznieˊ4,35%.ˊSzacujemy,ˊżeˊwˊ2011ˊrokuˊ
zdobyliśmyˊ22,6%ˊudziałówˊwˊpolskimˊrynkuˊreklamyˊtelewizyjnejˊ
wartymˊokołoˊ3,9ˊmldˊzł.ˊWartoˊpodkreślić,ˊżeˊdziękiˊdobrzeˊskom-
ponowanejˊramówceˊorazˊrozszerzeniuˊdystrybucjiˊkanałówˊtema-
tycznychˊnaszeˊprzychodyˊzˊreklamyˊrosłyˊszybciejˊniżˊrynek.ˊNaszeˊ
zadowolenieˊbudząˊtakżeˊbardzoˊdobreˊwynikiˊfinansoweˊGrupy.ˊ
Całkowiteˊskonsolidowaneˊprzychodyˊzeˊsprzedażyˊusług,ˊproduk-
tów,ˊtowarówˊiˊmateriałówˊwˊ2011ˊrokuˊwzrosłyˊoˊ60%ˊdoˊ2,37ˊ
mldˊzł,ˊaˊzyskˊnettoˊwyniósłˊ160ˊmlnˊzł.ˊ

List 
preZesA 
ZArZądu

Wˊnaszejˊpamięciˊnaˊpewnoˊnaˊdługoˊzapadnieˊdataˊzakończe-
niaˊtransakcjiˊzakupuˊzaˊ3,75ˊmldˊzłˊ100%ˊakcjiˊTelewizjiˊPolsatˊ
S.A.ˊDziękiˊniejˊGrupaˊCyfrowyˊPolsatˊstałaˊsięˊniekwestionowa-
nymˊlideremˊrynku.ˊUtworzenieˊzˊTelewizjąˊPolsatˊnajwiększejˊ
grupyˊmedialnejˊwˊPolsceˊtoˊtakżeˊskutecznaˊdrogaˊdoˊczerpa-
niaˊwymiernychˊkorzyściˊzˊsynergiiˊtechnologicznych,ˊmarketin-
gowych,ˊproduktowychˊiˊadministracyjnych.ˊDziałalnościˊobuˊ
firmˊwˊnaturalnyˊsposóbˊsięˊuzupełniają,ˊdziękiˊczemuˊnieˊtylkoˊ
zyskaliśmyˊistotneˊprzewagiˊkonkurencyjne,ˊaleˊtakżeˊstaliśmyˊ
sięˊsilniejszymˊpodmiotemˊoˊzdywersyfikowanejˊsprzedażyˊwˊza-
kresieˊprzychodówˊzˊabonamentu,ˊaˊtakżeˊreklamyˊtelewizyjnej.

Wˊdbałościˊoˊsukcesywnyˊwzrostˊsatysfakcjiˊnaszychˊabonen-
tów,ˊregularnieˊwzbogacaliśmyˊofertęˊusługˊpłatnejˊtelewizjiˊ
oˊnoweˊkanałyˊiˊprodukty.ˊObserwującˊrosnąceˊzainteresowanieˊ
VODˊ–ˊDomowąˊWypożyczalniąˊFilmową,ˊwˊkwietniuˊ2011ˊr.ˊ
uruchomiliśmyˊjakoˊpierwszyˊoperatorˊtelewizjiˊsatelitarnejˊ
wˊPolsceˊusługęˊcatch-upˊtv,ˊktóraˊzapewniaˊabonentomˊ
bezpłatnyˊdostępˊwˊInternecieˊdoˊwybranychˊpozycjiˊprogra-
mowychˊzˊkanałówˊposiadanychˊwˊpakietachˊtelewizyjnych.ˊ
ZˊpoczątkiemˊbieżącegoˊrokuˊweˊwspółpracyˊzeˊspółkąˊRedefineˊ
wprowadziliśmyˊzˊkoleiˊusługiˊVODˊnaˊkomputer.

Kolejnymˊpowodemˊdoˊdumyˊjestˊfakt,ˊżeˊwˊsierpniuˊzeszłegoˊ
rokuˊjakoˊpierwszyˊoperatorˊwˊPolsceˊuruchomiliśmyˊnajszybszyˊ
iˊnajnowocześniejszyˊnaˊświecieˊInternetˊmobilnyˊwˊtechnologiiˊ
LTEˊoˊprędkościˊdoˊ100ˊMb/s.ˊMocnoˊwierzymy,ˊżeˊwˊdłuższejˊ
perspektywie,ˊwrazˊzˊrozwojemˊinfrastrukturyˊradiowejˊorazˊ
urządzeńˊprzenośnychˊprzystosowanychˊdoˊjegoˊodbioru,ˊ
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InternetˊLTEˊzrewolucjonizujeˊnieˊtylkoˊrynekˊusługˊdostępuˊˊ
doˊInternetu,ˊaleˊtakżeˊdystrybucjiˊtreściˊprogramowych.ˊ

Wˊ2011ˊrokuˊnaszaˊfabrykaˊCyfrowyˊPolsatˊTechnologyˊobcho-
dziłaˊjubileuszˊwyprodukowaniaˊtrzymilionowegoˊegzemplarzaˊ
dekodera.ˊLinięˊprodukcyjnąˊopuściłoˊdotychczasˊsześćˊmodeliˊ
odbiorników,ˊzˊczegoˊdwaˊumożliwiająceˊoglądanieˊtelewizjiˊ
wˊwysokiejˊrozdzielczości,ˊorazˊdyskˊtwardyˊUSBˊoˊpojemnościˊ
320ˊGB.ˊNajnowszymˊproduktemˊtejˊnajwiększejˊwˊPolsceˊ
fabrykiˊdekoderówˊcyfrowychˊjestˊtunerˊdoˊodbioruˊnaziemnejˊ
telewizjiˊcyfrowej,ˊktóryˊwˊnajbliższymˊczasieˊtrafiˊdoˊsprzedaży.

Zˊmyśląˊoˊdalszejˊrealizacjiˊstrategii,ˊmającejˊnaˊceluˊmożliwieˊ
szerokąˊdystrybucjęˊtreściˊprogramowychˊprzyˊwykorzystaniuˊ
wszystkichˊnowoczesnychˊtechnologiiˊiˊurządzeń,ˊkupiliśmyˊ
spółkęˊINFO-TV-FM,ˊabyˊwˊoparciuˊoˊposiadaneˊprzezˊniąˊ
częstotliwościˊuruchomićˊusługiˊtelewizjiˊmobilnejˊwˊtechno-
logiiˊDVB-T.ˊWpisująˊsięˊoneˊzarównoˊwˊnaszeˊplanyˊbiznesowe,ˊ
trendyˊrozwojuˊrynku,ˊjakˊiˊoczekiwaniaˊkonsumentów.

Naszymˊdługoterminowymˊcelemˊjestˊstabilnyˊrozwójˊnaszejˊ
Grupy,ˊutrzymanieˊpozycjiˊlideraˊnaˊrynkuˊpłatnejˊtelewizji,ˊ
oferowanieˊzˊsukcesemˊusługˊtelekomunikacyjnych,ˊwzrostˊ
oglądalnościˊkanałówˊTelewizjiˊPolsat,ˊaˊwˊkonsekwencjiˊbudo-
wanieˊnaszejˊpozycjiˊnaˊrynkuˊreklamyˊtelewizyjnej.ˊPlanujemyˊ
rozwijaćˊnowoczesneˊkanałyˊdystrybucjiˊtreści,ˊjakˊwspomnianaˊ
jużˊtelewizjaˊmobilnaˊiˊusługiˊświadczoneˊonline.ˊOczekujemy,ˊ
żeˊwˊdłuższejˊperspektywieˊprzyczyniąˊsięˊoneˊdoˊwzrostuˊliczbyˊ
użytkownikówˊnaszychˊusług,ˊśredniegoˊprzychoduˊzˊjednegoˊ
abonentaˊorazˊlojalnościˊklientów.ˊNatomiastˊosiągnięcieˊtychˊ
założeńˊwˊpołączeniuˊzˊefektywnymˊgospodarowaniemˊfinansa-
miˊnaˊpewnoˊwpłynieˊpozytywnieˊnaˊbudowanieˊwartościˊfirmyˊ
dlaˊnaszychˊAkcjonariuszy.

Z WYRaZaMi SZaCuNKu,

DOMINIK LIBICKI

PReZeS ZaRZądu 

CYFROWY POLSat S.a.

POLSAT NEWS
©POLSat NeWS
Wszystkie prawa
zastrzeżone

czy wiesz, że…

każdego dnia 155 
osób przygoto-
wuje 24-godzinny 
program w Polsat 
News.
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Styczeń 

ˊ́ˊ WˊwynikuˊrozbudowyˊsieciˊradiowejˊHSPAˊoˊ44ˊnoweˊstacjeˊ
bazoweˊnaszaˊusługaˊmobilnegoˊInternetuˊjestˊjużˊdostęp-
naˊdlaˊ48%ˊpopulacjiˊkraju.

Luty

ˊ́ˊ ZostajemyˊnajwiększąˊpolskąˊplatformąˊcyfrowąˊHDˊ–ˊliczbaˊ
naszychˊabonentówˊkorzystającychˊzˊdekoderówˊwysokiejˊ
rozdzielczościˊprzekraczaˊmilion.ˊ

ˊ́ˊ LinięˊprodukcyjnąˊnaszejˊfabrykiˊCyfrowyˊPolsatˊTechnologyˊ
opuszczaˊ2-milionowyˊegzemplarzˊdekodera.ˊ

Marzec

ˊ́ˊ Startujemyˊzˊtestamiˊkonsumenckimiˊnaszegoˊnajnowszegoˊ
produktuˊ–ˊInternetuˊLTE.ˊ

 

Kwiecień

ˊ́ˊ EmisjaˊwarrantówˊsubskrypcyjnychˊseriiˊHˊoˊwartościˊˊ
1,15ˊmldˊzł*.

ˊ́ˊ FinalizacjaˊnabyciaˊTelewizjiˊPolsat.ˊWˊwynikuˊprzeprowa-
dzonejˊtransakcjiˊCyfrowyˊPolsatˊwrazˊzˊTelewizjąˊPolsatˊ
utworzyłyˊnajwiększąˊgrupęˊmedialnąˊwˊPolsce.ˊ

ˊ́ˊ Poszerzamyˊofertęˊoˊnowąˊusługęˊcatch-upˊTV,ˊoferowanąˊ
obecnieˊpodˊnazwąˊ„ProgramyˊOnline”.ˊZaˊjejˊpośrednic-
twemˊponadˊ3,5ˊmlnˊnaszychˊabonentówˊmożeˊbezpłatnieˊ
obejrzećˊwˊInternecieˊwybraneˊpozycjeˊprogramoweˊˊ
zeˊswojegoˊpakietuˊtelewizyjnego.

ˊ́ˊ Wˊramachˊakcjiˊ„BądźˊEkoˊzˊCyfrowymˊPolsatem!”ˊwprowa-
dzamyˊmożliwośćˊotrzymywaniaˊdokumentówˊrozliczenio-
wychˊdrogąˊelektroniczną.

*ˊˊWˊramachˊfinansowaniaˊzakupuˊTelewizjiˊPolsat.

Maj

ˊ́ˊ PoszerzamyˊzasięgˊdystrybucjiˊkanałówˊGrupyˊTelewizjiˊ
Polsatˊoˊplatformęˊ„n“.

ˊ́ˊ EmisjaˊObligacjiˊSeniorˊNotesˊ7,125%ˊoˊwartościˊnominal-
nejˊ350ˊmlnˊEUR*.

ˊ́ˊ WprowadzenieˊdoˊobrotuˊnaˊGPWˊ80ˊmlnˊakcjiˊseriiˊH.
ˊ́ˊ Bliskoˊ500ˊmasztówˊ(58,3%ˊzasięguˊpopulacjiˊkraju)ˊˊ

zˊInternetemˊHSPA+ˊCyfrowegoˊPolsatu.ˊ
ˊ́ˊ PrzyspieszamyˊprędkośćˊInternetuˊLTEˊdoˊ100ˊMb/s,ˊdziękiˊ

zmianieˊszerokościˊpasmaˊtransmisjiˊdanychˊzˊ10ˊMHzˊˊ
naˊ20ˊMHz.ˊ
ˊ

Czerwiec

ˊ́ˊ PierwszeˊnotowanieˊObligacjiˊSeniorˊNotesˊ7,125%ˊˊ
naˊGiełdzieˊPapierówˊWartościowychˊwˊLuksemburgu.ˊˊ

Lipiec

ˊ́ˊ GrupaˊTelewizjiˊPolsatˊnabywaˊsublicencjęˊdoˊtransmisjiˊ
T-MobileˊEkstraklasa,ˊnajbardziejˊprestiżowejˊligiˊpiłkiˊ
nożnejˊwˊPolsce.ˊ

ˊ
Sierpień

ˊ́ˊ Rozpoczynamyˊświadczenieˊusługˊtelefoniiˊkomórkowejˊ
wˊoparciuˊoˊinfrastrukturęˊradiowąˊspółkiˊPolkomtel.

ˊ́ˊ StartujemyˊzeˊsprzedażąˊusługiˊdostępuˊdoˊInternetuˊLTEˊ
umożliwiającegoˊkorzystanieˊzˊsieciˊzˊprędkościąˊˊ
doˊ100ˊMb/s.ˊ

KALeNdArium 2011
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Wrzesień

ˊ́ˊ Pierwszaˊrelacjaˊnaˊżywoˊzˊwydarzeniaˊsportowegoˊwˊra-
machˊusługiˊpay-per-viewˊ–ˊwalkaˊTomaszaˊAdamkaˊzˊWita-
lijemˊKliczkąˊoˊtytułˊmistrzaˊświataˊwagiˊciężkiejˊWBC.

ˊ
Październik

ˊ́ˊ Wprowadzamyˊnowyˊproduktˊ–ˊdyskˊtwardyˊUSBˊoˊpojemno-
ściˊ320ˊGBˊ(DTUˊ320),ˊktóryˊjestˊprodukowanyˊprzezˊCPTˊ
iˊkompatybilnyˊzˊdekoderemˊHD5000.

ˊ́ˊ WprowadzamyˊusługęˊMultiroomˊpozwalającąˊnaˊoglądanieˊ
wˊramachˊjednejˊopłatyˊabonamentowejˊróżnychˊkanałówˊ
zˊwykupionegoˊpakietuˊnaˊdwóchˊodbiornikachˊtelewizyj-
nychˊjednocześnie.

ˊ́ˊ WprowadzamyˊnoweˊfunkcjonalnościˊwˊProgramieˊTVˊ
dostępnymˊnaˊwww.cyfrowypolsat.pl,ˊpozwalająceˊnaˊza-
awansowanąˊpersonalizacjęˊzawartościˊserwisuˊwˊzależnościˊ
odˊzainteresowańˊużytkowników,ˊaˊtakżeˊ„e-codziennikˊ
TV”ˊ–ˊelektronicznyˊbiuletynˊzˊzapowiedziami,ˊktóryˊjestˊ
dostarczanyˊbezpłatnieˊnaˊskrzynkęˊpocztowąˊodbiorcy.ˊ

ˊ́ˊ Podpisujemyˊwarunkowąˊumowęˊnabyciaˊudziałówˊˊ
INFO-TV-FMˊSp.ˊzˊo.o.,ˊwˊramachˊktórejˊwˊstyczniuˊ2012ˊr.ˊ
przejęliśmyˊczęstotliwościˊdoˊświadczeniaˊusługiˊtelewizjiˊ
mobilnejˊ(zˊzakresuˊ470-790ˊMHz)ˊorazˊzwiązaneˊzˊniąˊ
decyzjeˊrezerwacyjne.

 

Listopad

ˊ́ˊ UruchamiamyˊnowyˊkanałˊtematycznyˊPolsatˊCrimeˊ&ˊ
InvestigationˊNetwork,ˊposzerzającˊjednocześnieˊportfolioˊ
kanałówˊGrupyˊTelewizjiˊPolsatˊdoˊ15ˊstacji.ˊ

 
Grudzień

ˊ́ˊ LinięˊprodukcyjnąˊfabrykiˊCPTˊopuszczaˊ3-milionowyˊ
dekoder.ˊJubileuszowymˊurządzeniemˊjestˊnajnowszyˊmodelˊ
MINIˊHDˊ2000.ˊ

ˊ́ˊ Mamyˊjużˊponadˊ1000ˊmasztówˊzˊInternetemˊHSPA+ˊ
CyfrowegoˊPolsatuˊorazˊok.ˊ600ˊmasztówˊsuperszybkiegoˊ
InternetuˊLTE,ˊdziękiˊktórymˊnaszaˊusługaˊInternetuˊHSPA+ˊ
jestˊjużˊdostępnaˊdlaˊ68,8%ˊpopulacjiˊkraju,ˊnatomiastˊLTEˊ
21%ˊpopulacji.

ˊ́ˊ UmowaˊoˊwspółpracyˊzˊholenderskąˊspółkąˊIrdetoˊnaˊ
dostarczenieˊsystemuˊdostępuˊwarunkowegoˊwrazˊzeˊ
wsparciemˊtechnologicznym,ˊpozwalająceˊnamˊnaˊbudowęˊ
infrastrukturyˊtechnicznejˊnaˊpotrzebyˊuruchomieniaˊusługˊ
płatnej,ˊmobilnejˊcyfrowejˊtelewizjiˊnaziemnej.
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cYfroWY poLsAt 
W 2011 roKu

miniony rok był dla spółki przełomowy i obfi-
tował w liczne wydarzenia oraz projekty wyni-
kające z przyjętej i konsekwentnie realizowanej 
przez nas strategii rozwoju mającej na celu 
umocnienie pozycji lidera rynków płatnej tele-
wizji i nadawców telewizyjnych oraz regularny 
rozwój naszych kompetencji w obszarze usług 
zintegrowanych. 

Kluczowymˊwydarzeniemˊwˊ2011ˊrokuˊbyłaˊfinalizacjaˊzaku-
puˊTelewizjiˊPolsat.ˊDziękiˊtejˊtransakcjiˊGrupaˊCyfrowegoˊ
Polsatuˊzostałaˊniekwestionowanymˊlideremˊpolskiegoˊrynkuˊ
medialnego.

PonadtoˊwˊwynikuˊnabyciaˊTelewizjiˊPolsatˊosiągnęliśmyˊefektˊ
dywersyfikacjiˊźródełˊprzychodówˊ(noweˊźródłaˊprzychodów:ˊ
reklamaˊiˊsponsoring,ˊprzychodyˊodˊoperatorówˊkablowychˊ
iˊsatelitarnych),ˊaˊtakżeˊpotencjałˊdoˊosiągnięciaˊsynergii.ˊ

WˊsierpniuˊzeszłegoˊrokuˊjakoˊpierwszyˊoperatorˊwˊPolsceˊuru-
chomiliśmyˊnajszybszyˊiˊnajnowocześniejszyˊnaˊświecieˊInternetˊ
mobilnyˊwˊtechnologiiˊLTEˊoˊprędkościˊdoˊ100ˊMb/s.ˊ

InternetˊLTEˊuważanyˊjestˊzaˊprzyszłośćˊbezprzewodowegoˊsze-
rokopasmowegoˊdostępuˊdoˊInternetuˊiˊnastępcęˊpowszechnieˊ
obecnieˊużywanegoˊstandarduˊUMTS.ˊWˊwynikuˊposzerzeniaˊ
ofertyˊinternetowejˊpodˊkoniecˊsierpniaˊ2011ˊr.ˊdoˊkońcaˊgrud-
niaˊ2011ˊr.ˊudałoˊsięˊnamˊpozyskaćˊokołoˊ25ˊtys.ˊnowychˊklien-
tówˊusługiˊdostępuˊdoˊInternetu.ˊWierzymy,ˊżeˊusługaˊdostępuˊ
doˊInternetuˊLTEˊzapewniˊnamˊznaczącąˊprzewagęˊnadˊkon-
kurencjąˊiˊpozwoliˊnaˊdalszyˊwzrostˊbazyˊabonentówˊzarównoˊ
niezależnejˊusługi,ˊjakˊiˊbazyˊabonentówˊusługˊzintegrowanych.

Dbającˊoˊsukcesywnyˊwzrostˊsatysfakcjiˊnaszychˊabonentów,ˊ
regularnieˊwzbogacaliśmyˊofertęˊusługˊpłatnejˊtelewizjiˊoˊnoweˊ
kanałyˊiˊprodukty.ˊ
ObserwującˊrosnąceˊzainteresowanieˊVODˊ–ˊDomowąˊ
WypożyczalniąˊFilmową,ˊwˊkwietniuˊub.r.ˊjakoˊpierwszyˊ
operatorˊtelewizjiˊsatelitarnejˊwˊPolsceˊuruchomiliśmyˊusługęˊ
catch-upˊTV,ˊktóraˊumożliwiaˊnaszymˊabonentomˊoglądanieˊ
wybranychˊpozycjiˊprogramowychˊzˊkanałówˊbędącychˊwˊichˊpa-
kietachˊtelewizyjnychˊwˊtrybieˊonline.ˊWˊdrugiejˊpołowieˊrokuˊ
poˊrazˊpierwszyˊrelacjonowaliśmyˊnaˊżywoˊwydarzenieˊsporto-
weˊwˊramachˊusługiˊpay-per-viewˊ–ˊwalkęˊTomaszaˊAdamkaˊ
zˊWitalijemˊKliczkąˊoˊtytułˊmistrzaˊświataˊwagiˊciężkiejˊWBCˊ
orazˊwprowadziliśmyˊusługęˊMultiroomˊpozwalającąˊnaˊoglą-
danieˊwˊramachˊjednejˊopłatyˊabonamentowejˊróżnychˊkanałówˊ
zˊwykupionegoˊpakietuˊnaˊdwóchˊodbiornikachˊtelewizyjnychˊ
jednocześnie.ˊ
Zˊmyśląˊoˊdalszejˊrealizacjiˊstrategii,ˊmającejˊnaˊceluˊmożliwieˊ
szerokąˊdystrybucjęˊtreściˊprogramowychˊprzyˊwykorzystaniuˊ
wszystkichˊnowoczesnychˊtechnologiiˊiˊurządzeń,ˊnabyliśmyˊ
spółkęˊINFO-TV-FM.ˊWˊoparciuˊoˊposiadaneˊprzezˊniąˊczęsto-
tliwościˊwˊ2ˊkw.ˊ2012ˊrokuˊuruchomiliśmyˊusługęˊtelewizjiˊ
mobilnejˊwˊtechnologiiˊDVB-T.

czy wiesz, że…

średnio, w każdej 
minucie, jeden  
z naszych programów 
ogląda 1.1 mln osób.

POLSAT CAfĖ 
©POLSat
Wszystkie prawa
zastrzeżone



Potwierdzeniemˊsukcesywnegoˊrozwojuˊnaszejˊdziałalnościˊjestˊ
poprawaˊwynikówˊoperacyjnych,ˊktóraˊprzełożyłaˊsięˊnaˊwzrostˊ
wynikówˊfinansowychˊGrupy.ˊ

SEGMENT USŁUG ŚWIADCZONYCH 
KLIENTOM INDYWIDUALNYM

ˊ́ˊ Liczbaˊabonentówˊusługˊpłatnejˊtelewizjiˊwzrosłaˊˊ
r/rˊoˊ115ˊtys.ˊdoˊ3,55ˊmln,ˊcoˊstanowiˊponadˊ30%ˊudziałˊ
wˊrynkuˊpłatnejˊtelewizjiˊwˊPolsce.

ˊ́ˊ LiczbaˊużytkownikówˊusługˊdostępuˊdoˊInternetuˊwzrosłaˊˊ
r/rˊoˊ48ˊtys.ˊdoˊ73ˊtys.ˊ

ˊ́ˊ Liczbaˊużytkownikówˊtelefoniiˊkomórkowejˊwzrosłaˊˊ
r/rˊoˊ47ˊtys.ˊdoˊ143ˊtys.ˊ

ˊ́ˊ ARPUˊPakietuˊFamilijnegoˊwzrosłoˊr/rˊoˊ5,0%ˊdoˊ44,2ˊzł,ˊzaśˊ
ARPUˊPakietuˊMiniˊzanotowałoˊwzrostˊoˊ14,4%ˊdoˊ12,7ˊzł.ˊ

ˊ́ˊ Stabilnyˊiˊniskiˊpoziomˊwskaźnikaˊchurnˊwynosiłˊ9,8%ˊ.ˊ

SEGMENT NADAWANIA 
I PRODUKCJI TELEWIZYJNEJ 

ˊ́ˊ GrupaˊTelewizjiˊPolsatˊjakoˊjedynaˊzwiększyłaˊswójˊudziałˊ
wˊoglądalnościˊdoˊpoziomuˊ20,8%,ˊosiągającˊwzrostˊˊ
r/rˊoˊ7,9%.ˊ

ˊ́ˊ KanałˊgłównyˊPOLSATˊbyłˊlideremˊwˊoglądalnościˊzˊudzia-
łemˊ16,5%ˊ(wzrostˊr/rˊoˊ2,6%).

ˊ́ˊ UdziałˊwˊwidowniˊkanałówˊtematycznychˊPolsatuˊwzrósłˊˊ
r/rˊoˊ34,3%ˊdoˊ4,4%.

ˊ́ˊ Szacujemy,ˊżeˊwˊ2011ˊrokuˊposiadaliśmyˊ22,6%ˊudziałuˊ
wˊpolskimˊrynkuˊreklamyˊtelewizyjnejˊwartymˊokołoˊ3,9ˊ
mldˊzł.ˊNależyˊpodkreślić,ˊżeˊdziękiˊdobrzeˊskomponowanejˊ
ramówceˊorazˊrozszerzeniuˊdystrybucjiˊkanałówˊtema-
tycznych,ˊnaszeˊprzychodyˊzˊreklamyˊiˊsponsoringuˊrosłyˊ
szybciejˊ(+3,4%)ˊniżˊrynek,ˊktóryˊzanotowałˊwzrostˊr/rˊnaˊ
poziomieˊ0,6%.

Kpi 2011 2010 zmiana r/r

Segment usług świadczonych klientom indywidualnym

Liczba abonentów płatnej telewizji na koniec okresu 3.551.671 3.436.231 3,4%

Współczynnik odpływu abonentów (churn) 9,8% 10,3% (0,5 pkt%)

średni miesięczny przychód na abonenta (aRPu), (PLN) 37,3 35,9 3,9%

Koszt pozyskania abonenta (SaC), (PLN) 123,2 128,1 (3,8%)

Liczba użytkowników telefonii komórkowej na koniec okresu 142.651 95.870 48,8%

Liczba użytkowników dostępu do internetu na koniec okresu 73.190 25.615 185,7%

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej

udział w oglądalności Grupy telewizji Polsat, w tym: 20,8% 19,3% 7,9%

       – kanał główny 16,5% 16,0% 2,6%

       – kanały tematyczne 4,4% 3,2% 34,3%

udział w rynku reklamy 22,6% 21,9% 3,2%
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WPŁYW ZAKUPU TELEWIZJI 
POLSAT NA RAPORTOWANIE 
I WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ 

ˊ́ˊ WˊwynikuˊprzejęciaˊGrupyˊTelewizjiˊPolsatˊjejˊwynikiˊˊ
sąˊkonsolidowaneˊpocząwszyˊodˊ20ˊkwietniaˊ2011ˊr.ˊiˊwˊkon-
sekwencjiˊwynikiˊfinansoweˊGrupyˊCyfrowegoˊPolsatuˊnieˊsąˊ
porównywalneˊzˊanalogicznymiˊokresamiˊ2010ˊr.ˊ

ˊ́ˊ Naszaˊdziałalnośćˊzostałaˊpodzielonaˊnaˊdwaˊsegmentyˊ
operacyjne:ˊ

ˊ́ˊ dotychczasowaˊdziałalnośćˊCyfrowegoˊPolsatuˊˊ
stworzyłaˊsegment usług świadczonych  
klientom indywidualnym,

ˊ́ˊ działalnośćˊTelewizjiˊPolsatˊstworzyłaˊsegment  
nadawania i produkcji telewizyjnej.ˊˊ

ˊ́ˊ ZakupˊTelewizjiˊPolsatˊzostałˊwˊdużejˊczęściˊsfinansowanyˊˊ
zeˊśrodkówˊzˊzaciągniętegoˊKredytuˊTerminowegoˊˊ
orazˊKredytuˊPomostowego,ˊktóryˊzostałˊspłaconyˊzeˊśrod-
kówˊuzyskanychˊzˊemisjiˊObligacji.ˊWˊzwiązkuˊzˊfinansowa-
niemˊdłużnymˊponosimyˊznacząceˊkosztyˊodsetkowe.ˊWpływˊ
naˊnaszeˊwynikiˊfinansoweˊmaˊponadtoˊwycenaˊObligacji,ˊ
któreˊzostałyˊwyemitowaneˊwˊeuro.ˊˊ

Przychodyˊodˊklientówˊindywidualnychˊ

Przychodyˊzˊreklamyˊiˊsponsoringu

Przychodyˊodˊoperatorówˊkablowychˊˊ
iˊsatelitarnychˊ

Przychodyˊzeˊsprzedażyˊsprzętu

Pozostałeˊprzychody,ˊwˊtym:ˊ
ˊ́ˊ przychodyˊzeˊsprzedażyˊlicencji,ˊˊ

sublicencjiˊiˊprawˊmajątkowych;
ˊ́ˊ przychodyˊzˊtytułuˊwynajmuˊlokaliˊiˊurządzeń;
ˊ́ˊ przychodyˊzeˊsprzedażyˊusługˊemisjiˊ

iˊtransmisjiˊsygnału;
ˊ́ˊ inneˊprzychodyˊzeˊsprzedaży.

1.595
1.417

634
5

61
0

17
36

59
24

+13%

>100%

-54% 

>100%

+60%Razem: 
 2011 – 2.366 mln PLN 

 2010 – 1.482 mln PLN

2011

2010

Przychody Grupy w 2011 roku:

PRZYCHODY GRUPY

% zmiana r/rmln PLN



Nasze przychody ze sprzedaży wzrosły 

r/r o 59,6% do 2.366 mlN zł. wyłączając 

wpływ segmeNtu NadawaNia i produkcji 

telewizyjNej, Nasze przychody wzrosły 

o 10,8% do 1.643 mlN zł. 

Wzrostˊprzychodówˊwynikałˊzˊczynnikówˊopisanychˊponiżej.ˊ
ˊ́ˊ Przychody od klientów indywidualnychˊwzrosłyˊˊ

r/rˊoˊ12,6%ˊdoˊ1.595ˊmlnˊzł.ˊWzrostˊtenˊwˊgłównejˊmierzeˊ
zawdzięczamyˊwzrostowiˊprzychodówˊzˊopłatˊabonamen-
towychˊzaˊusługiˊDTHˊ(wynikającemuˊzˊwyższejˊr/rˊśredniejˊ
liczbyˊabonentówˊorazˊzeˊwzrostuˊARPU)ˊorazˊwzrostowiˊ
przychodówˊzˊusługˊtelekomunikacyjnych.ˊ

ˊ́ˊ Przychody z reklamy i sponsoringuˊwzrosłyˊr/rˊdoˊ634ˊ
mlnˊzł.ˊWzrostˊtenˊjestˊprzedeˊwszystkimˊefektemˊkonsoli-
dacjiˊprzychodówˊzˊreklamyˊiˊsponsoringuˊGrupyˊTelewizjiˊ
Polsatˊwˊkwocieˊ630ˊmlnˊzł.ˊ

ˊ́ˊ Przychody od operatorów satelitarnychˊiˊkablowychˊ
wˊwysokościˊ61ˊmlnˊzłˊwˊcałościˊodnosząˊsięˊdoˊprzychodówˊ
GrupyˊTelewizjiˊPolsat.ˊ

ˊ́ˊ Przychody ze sprzedaży sprzętuˊspadłyˊr/rˊoˊ53,7%ˊdoˊ17ˊ
mlnˊzł.ˊSpadekˊtenˊbyłˊwynikiemˊnettoˊszereguˊczynników,ˊ
zˊktórychˊnajbardziejˊistotnyˊjestˊznaczącyˊspadekˊprzycho-
dówˊzeˊsprzedażyˊdekoderówˊspowodowanyˊfaktem,ˊˊ
żeˊwiększośćˊnaszychˊabonentówˊwybieraˊwynajemˊdekode-
rówˊzamiastˊkupna.ˊ

ˊ́ˊ Pozostałe przychody ze sprzedażyˊwzrosłyˊr/rˊoˊ134,9%ˊ
doˊ59ˊmlnˊzł.ˊWzrostˊtenˊwynikałˊgłównieˊzˊkonsolidacjiˊ
przychodówˊrozpoznanychˊprzezˊGrupęˊTelewizjiˊPolsat,ˊ
zˊczegoˊprzedeˊwszystkimˊprzychodówˊzeˊsprzedażyˊusługˊ
emisjiˊiˊtransmisjiˊsygnałuˊorazˊzeˊsprzedażyˊlicencji,ˊ
sublicencjiˊiˊprawˊwłasności.ˊWyłączającˊwpływˊkonsolidacjiˊ
GrupyˊTelewizjiˊPolsat,ˊpozostałeˊprzychodyˊzeˊsprzedażyˊ
wzrosłyˊoˊ5,5%ˊiˊwynosząˊ27ˊmlnˊzł.

%ˊudziałuˊ
ˊ
Przychodyˊodˊklientówˊindywidualnych
Przychodyˊzˊreklamyˊiˊsponsoringu
Przychodyˊodˊoperatorówˊkablowychˊiˊsatelitarnych
Przychodyˊzeˊsprzedażyˊsprzętu
Pozostałeˊprzychody

67,4%

2,5%

2,6% 0,7%

26,8%

Struktura przychodów:

TRAVEL 
CHANNEL
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KOSZTY OPERACYJNE

ˊ Kosztyˊlicencjiˊprogramowych

ˊ Kosztyˊdystrybucji,ˊmarketingu,ˊobsługiˊiˊutrzymaniaˊˊˊ
ˊ klienta

ˊ Kosztyˊprodukcjiˊtelewizyjnejˊwłasnejˊiˊzewnętrznejˊˊ ˊ
ˊ orazˊamortyzacjaˊprawˊsportowych

ˊ Amortyzacjaˊiˊutrataˊwartości

ˊ Wynagrodzeniaˊiˊświadczeniaˊnaˊrzeczˊpracowników

ˊ Amortyzacjaˊlicencjiˊfilmowych

ˊ Inneˊkoszty,ˊwˊtym:
ˊ́ˊ kosztyˊprzesyłuˊsygnału;
ˊ́ˊ kosztˊwłasnyˊsprzedanegoˊsprzętu;
ˊ́ˊ inneˊkoszty.

415

392

321

297

271

0

175

81

149

88

93

0

310

264

+6%

+8%

>100% 

+68%

+18%

+55%

Razem: 
 2011 – 1.734 mln PLN 

 2010 – 1.122 mln PLN

2011

2010

Kosztyˊlicencjiˊprogramowych
Kosztyˊdystrubucji,ˊmarketingu,ˊobsługiˊiˊutrzymaniaˊklienta
Kosztyˊprodukcjiˊtelewizyjnejˊwłasnejˊiˊzewnętrznejˊ
orazˊamortyzacjaˊprawˊsportowych
Amortyzacjaˊiˊutrataˊwartości
Wynagrodzeniaˊiˊświadczeniaˊnaˊrzeczˊpracowników
Amortyzacjaˊlicencjiˊfilmowych
Inneˊkoszty

23,9%

18,5%

17,9%

15,6%10,1%

8,6%

5,4%

Koszty Grupy w 2011 r.

Struktura kosztów

% zmiana r/rmln PLN



koszty operacyjNe wzrosły r/r o 54,5% 

do 1.734 mlN zł. wyłączając wpływ koNsoli-

dacji grupy telewizji polsat, Nasze całkowi-

te koszty operacyjNe wzrosły o 9,9% 

do 1.233 mlN zł. 

 

Naˊzmianyˊkosztówˊmiałyˊwpływˊczynnikiˊopisaneˊponiżej.
ˊ́ˊ Koszty licencji programowychˊwzrosłyˊr/rˊoˊ5,8%ˊˊ

doˊ415ˊmlnˊzł.ˊWyłączającˊwpływˊkonsolidacjiˊGrupyˊTele-
wizjiˊPolsat,ˊkosztyˊlicencjiˊprogramowychˊwzrosłyˊoˊ10,8%ˊ
doˊ434ˊmlnˊzł.ˊWzrostˊtenˊjestˊefektemˊnettoˊszereguˊ
czynników,ˊwˊtymˊprzedeˊwszystkimˊwzrostuˊśredniejˊliczbyˊ
abonentówˊusługˊDTHˊiˊniższychˊkosztówˊnabyciaˊkontentu.ˊ

ˊ́ˊ Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzyma-
nia klientaˊwzrosłyˊr/rˊoˊ8,0%ˊdoˊ321ˊmlnˊzł.ˊWyłączającˊ
wpływˊkonsolidacjiˊGrupyˊTelewizjiˊPolsat,ˊkosztyˊteˊwzrosłyˊ
oˊ6,3%ˊdoˊ316ˊmlnˊzł.ˊWzrostˊtenˊwynikałˊprzedeˊwszyst-
kimˊzeˊwzrostuˊbazyˊabonentówˊiˊwˊkonsekwencjiˊwzrostuˊ
kosztówˊobsługiˊklientaˊorazˊwprowadzeniaˊprogramówˊ
utrzymaniowych.

ˊ́ˊ Koszty produkcji telewizyjnej własnej i zewnętrznej 
oraz amortyzacja praw sportowych wˊwysokościˊˊ
271ˊmlnˊzłˊwˊcałościˊodnosząˊsięˊdoˊkosztówˊGrupyˊTelewizjiˊ
Polsat.ˊ

ˊ́ˊ Koszty amortyzacji i utraty wartościˊwzrosłyˊr/rˊ
oˊ115,4%ˊdoˊ175ˊmlnˊzł.ˊWyłączającˊwpływˊkonsolidacjiˊGru-
pyˊTelewizjiˊPolsat,ˊkosztyˊteˊwzrosłyˊoˊ71,4%ˊdoˊ139ˊmlnˊzł.ˊ́
Wzrostˊtenˊbyłˊspowodowanyˊprzedeˊwszystkim:ˊˊ
–ˊwzrostemˊkosztówˊamortyzacjiˊdekoderówˊudostępnia-
nychˊnaszymˊabonentom,ˊktóreˊsąˊujmowaneˊjakoˊśrodkiˊ
trwałe,ˊwynikającymˊzˊwiększejˊliczbyˊudostępnianychˊ
dekoderów;ˊ
–ˊujęciemˊkosztówˊutratyˊwartościˊśrodkówˊtrwałychˊ(głów-
nieˊutratyˊwartościˊdekoderów)ˊwˊ2011ˊr.

ˊ́ˊ Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowni-
kówˊwzrosłyˊr/rˊoˊ68,4%ˊdoˊ149ˊmlnˊzł.ˊWyłączającˊwpływˊ
konsolidacjiˊGrupyˊTelewizjiˊPolsat,ˊkosztyˊteˊwzrosłyˊ
oˊ12,9%ˊdoˊ100ˊmlnˊzł.ˊWzrostˊnastąpiłˊprzedeˊwszystkimˊ
wˊwynikuˊwzrostuˊzatrudnieniaˊzwiązanegoˊzˊrozwojemˊ
naszejˊdziałalnościˊorazˊpołączeniaˊzˊmPunktem.ˊ

ˊ́ˊ Koszty amortyzacji licencji filmowychˊwˊwysokościˊˊ
93ˊmlnˊzłˊwˊcałościˊodnosząˊsięˊdoˊkosztówˊGrupyˊTelewizjiˊ
Polsat.ˊ

ˊ́ˊ Inne kosztyˊwzrosłyˊoˊ18,1%ˊdoˊ310ˊmlnˊzł.ˊWzrostˊtenˊbyłˊ
wynikiemˊnettoˊszereguˊczynników,ˊzˊktórychˊnajbardziejˊ
istotneˊto:ˊˊ
–ˊwzrostˊkosztówˊprzesyłuˊsygnałuˊoˊ43,7%ˊdoˊ115ˊmlnˊzłˊ
będącyˊprzedeˊwszystkimˊefektemˊkonsolidacjiˊkosztówˊ
przesyłuˊsygnałuˊponiesionychˊprzezˊTelewizjęˊPolsatˊ(kosz-
tyˊnadawaniaˊtelewizyjnego,ˊwˊtymˊprzedeˊwszystkimˊkosztyˊ
wynajmuˊpojemnościˊtransponderaˊiˊkosztyˊanalogowegoˊ
nadawaniaˊnaziemnego)ˊorazˊwynikiemˊwahańˊkursowychˊ
(osłabienieˊpolskiejˊwaluty);ˊ
–ˊkosztuˊwłasnegoˊsprzedanegoˊsprzętu,ˊktóryˊspadłˊr/rˊ
oˊ43,7%ˊdoˊ34ˊmlnˊzłˊgłównieˊwˊwynikuˊspadkuˊkosztówˊ
sprzedażyˊdekoderówˊspowodowanegoˊfaktem,ˊżeˊwiększośćˊ
naszychˊabonentówˊwybieraˊwynajemˊdekoderówˊzamiastˊ
kupna.
WyłączającˊwpływˊkonsolidacjiˊGrupyˊTelewizjiˊPolsat,ˊinneˊ
kosztyˊspadłyˊoˊ7,6%ˊdoˊ243ˊmlnˊzł.ˊˊ

ZYSK NETTOˊˊ
spadłˊr/rˊoˊ38,0%ˊdoˊ160ˊmlnˊzłˊwˊwynikuˊwysokichˊkosztówˊ
finansowych,ˊwˊtymˊwynikającychˊzˊwahańˊkursówˊwalutowychˊ
(przedeˊwszystkimˊkosztyˊzˊtytułuˊróżnicˊkursowychˊzˊwycenyˊ
ObligacjiˊSeniorˊNotesˊdenominowanychˊwˊeuro)ˊorazˊkosztówˊ
odsetkowychˊwynikającychˊzˊobsługiˊnaszegoˊkredytuˊtermino-
wegoˊiˊspłatyˊodsetekˊodˊwyemitowanychˊobligacjiˊ(wszystkieˊ
związaneˊzˊfinansowaniemˊzakupuˊTelewizjiˊPolsat).

POLSAT CAfĖ
©POLSat
Wszystkie prawa
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EBITDA I MARżA EBITDA
ZyskˊEBITDAˊwzrósłˊr/rˊoˊ80,7%ˊdoˊ735ˊmlnˊzł.ˊWyłączającˊ
wpływˊkonsolidacjiˊGrupyˊTelewizjiˊPolsat,ˊzyskˊEBITDAˊwzrósłˊ
oˊ18,4%ˊdoˊ482ˊmlnˊzł.ˊ

MarżaˊEBITDAˊwzrosłaˊdoˊ31,1%ˊwˊ2011ˊr.ˊzˊ27,5%ˊwˊ2010ˊr.ˊ
WyłączającˊwpływˊkonsolidacjiˊGrupyˊTelewizjiˊPolsat,ˊmarżaˊ
EBITDAˊwzrosłaˊdoˊ29,3%ˊwˊ2011ˊr.ˊzˊ27,5%ˊwˊ2010ˊr.ˊPoprawaˊ
marżyˊEBITDAˊodzwierciedlaˊrównieżˊczęścioweˊefektyˊzrealizo-
wanychˊsynergiiˊzˊTelewizjąˊPolsat.ˊ

Wartość przepływów pieniężnych z działalności opera-
cyjnej wyniosłaˊ347ˊmlnˊzłˊgłównieˊwˊwynikuˊwypracowanegoˊ
zyskuˊnettoˊwˊwysokościˊ160ˊmlnˊzłˊskorygowanegoˊprzezˊ
szeregˊczynników,ˊzˊktórychˊnajważniejszeˊto:ˊ(i)ˊamortyzacjaˊ
iˊutrataˊwartości,ˊkosztyˊodsetekˊorazˊpodatekˊdochodowy,ˊˊ
ˊ(ii)ˊzwiększenieˊwartościˊzestawówˊodbiorczychˊwˊleasinguˊope-
racyjnym,ˊ(iii)ˊstratyˊzˊtytułuˊróżnicˊkursowychˊnetto,ˊ(iv)ˊzmia-
naˊstanuˊzobowiązań,ˊrezerwˊiˊprzychodówˊprzyszłychˊokresów,ˊ
(v)ˊwzrostˊstanuˊnależnościˊiˊinnychˊaktywów,ˊ(vi)ˊpłatnościˊ
zaˊlicencjeˊfilmoweˊiˊprawaˊsportowe,ˊ(vii)ˊamortyzacjaˊlicencjiˊ
filmowychˊiˊsportowych.ˊ

Wartość środków pieniężnych wykorzystanych w działal-
ności inwestycyjnejˊwyniosłaˊ2.427ˊmlnˊzłˊiˊdotyczyłaˊprzedeˊ
wszystkimˊnabyciaˊ100%ˊakcjiˊTelewizjiˊPolsat,ˊaˊtakżeˊinnychˊ
wydatkówˊwˊtymˊnaˊnabycieˊrzeczowychˊaktywówˊtrwałychˊorazˊ
wartościˊniematerialnych,ˊaˊtakżeˊobligacjiˊNFIˊMagnaˊPoloniaˊ
S.A.ˊorazˊzaliczekˊprzekazanychˊnaˊzakupˊudziałówˊwˊspółceˊ
INFO-TV-FM.ˊ

Wartość środków pieniężnych netto z działalności 
finansowejˊnaˊpoziomieˊ2.327ˊmlnˊzłˊwynikałaˊgłównieˊ
zˊzaciągniętegoˊKredytuˊTerminowegoˊiˊKredytuˊPomostowegoˊ
wˊłącznejˊwysokościˊ2.800ˊmlnˊzłˊorazˊ1.372ˊmlnˊzłˊzˊwyemi-
towanychˊObligacji,ˊcoˊzostałoˊpoˊczęściˊskorygowaneˊspłatąˊ
otrzymanychˊkredytówˊwˊwysokościˊ1.539ˊmlnˊzł,ˊzapłatąˊ
odsetekˊodˊkredytów,ˊpożyczekˊiˊleasinguˊfinansowegoˊwˊwy-
sokościˊ290ˊmlnˊzłˊorazˊspłatąˊkredytuˊwˊrachunkuˊbieżącymˊ
wˊwysokościˊ18ˊmlnˊzł.

PRZEPŁYWY PIENIężNE

mln pLN 2011 2010 zmiana r/r

środki pieniężne z działalności operacyjnej 347 198 75,7%

środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (2.427) (77) 3034,6%

środki pieniężne z działalności finansowej 2.327 (192) -

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 248 (72) -

WYDATKI INWESTYCYJNE
Ponieśliśmyˊ66ˊmlnˊzłˊiˊ46ˊmlnˊzłˊwydatkówˊinwestycyjnychˊ
odpowiednioˊwˊ2011ˊiˊwˊ2010ˊr.ˊWskaźnikˊwydatkiˊkapitałoweˊ
przezˊprzychodyˊzeˊsprzedażyˊwyniósłˊ2,8%ˊiˊ3,1%ˊodpowied-
nioˊwˊ2011ˊiˊwˊ2010ˊr.ˊWydatkiˊkapitałoweˊwˊ2011ˊr.ˊdotyczyłyˊ
przedeˊwszystkimˊuregulowaniaˊzobowiązańˊinwestycyjnychˊ
wykazanychˊnaˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2010ˊr.ˊorazˊzakupuˊurządzeńˊ
doˊemisjiˊiˊkompresji,ˊzakupuˊśrodkówˊtransportu,ˊsprzętuˊ
komputerowego,ˊwyposażenia,ˊmodernizacjiˊnieruchomościˊ
iˊrozbudowyˊsystemówˊinformatycznych.ˊ

czy wiesz, że…

Polsat News 
nadaje z jednego 
z największych i naj-
nowocześniejszych 
studiów newsowych 
w europie.
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BILANS

Najważniejsze zmiany 

Aktywa

mln pLN 31 grudnia 

2011

31 grudnia 

2010

zmiana

Aktywa trwałe 4.225 545 3.680

Wartość firmy 2.412 52 2.360

Marki 840 300 540

długoterminowe aktywa 
programowe

131 0 131

Aktywa obrotowe 1.100 470 630

Krótkoterminowe aktywa 
programowe

137 0 137

środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty

278 28 250

Aktywa razem 5.325 1.015 4.310

pasywa

mln pLN 31 grudnia 

2011

31 grudnia 

2010

zmiana

Kapitał własny 1.896 428 1.468

Kapitał zakładowy 14 11 3

Kapitał zapasowy 432 157 276

Kapitał rezerwowy 1.305 10 1.295

Zyski zatrzymane 135 250 (116)

Zobowiązania 
długoterminowe

2.476 69 2.408

Kredyty i pożyczki 958 0 958

Obligacje 1.418 0 1.418

Zobowiązania  
krótkoterminowe

953 518 434

Kredyty i pożyczki 247 18 229

Obligacje 105 0 105

Pasywa razem 5.325 1.015 4.310

czy wiesz, że… 

pierwsza próbna trans-
misja telewizyjna obyła 
się w 1939 roku tuż 
przed wybuchem ii woj-
ny światowej i uczestni-
czył w niej... Mieczysław 
Fogg.



Naˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊiˊ31ˊgrudniaˊ2010ˊrokuˊnaszaˊ
suma bilansowaˊwynosiłaˊodpowiednioˊ5.325ˊmlnˊzłˊiˊ1.015ˊ
mlnˊzł.ˊ

ˊ́ˊ Naˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊr.ˊnaszeˊaktywa trwałeˊwynosiłyˊ
odpowiednioˊ4.225ˊmlnˊzł,ˊstanowiącˊ79,3%ˊcałościˊakty-
wów.ˊWyłączającˊwpływˊkonsolidacjiˊGrupyˊTelewizjiˊPolsat,ˊ
naˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊnaszeˊaktywaˊtrwałeˊwynosiłyˊ
4.591ˊmlnˊzłˊiˊstanowiłyˊ88,6%ˊcałościˊaktywów.

ˊ́ˊ WˊwynikuˊnabyciaˊTelewizjiˊPolsatˊwartość firmyˊwzrosłaˊˊ
r/rˊoˊ2.360ˊmlnˊzłˊdoˊ2.412ˊmlnˊzł.ˊDodatkowo,ˊwˊwynikuˊ
wspomnianejˊakwizycji,ˊSpółkaˊrozpoznałaˊwˊaktywachˊtrwa-
łychˊ–ˊwartość markiˊ„Polsat”ˊwˊwysokościˊ840ˊmlnˊzł.

ˊ́ˊ Wartość długoterminowych aktywów programowychˊ
wyniosłaˊ131ˊmlnˊzł,ˊnatomiastˊwartość krótkotermino-
wych aktywów programowychˊ137ˊmlnˊzł.ˊSąˊtoˊnoweˊ
pozycjeˊaktywówˊwynikająceˊzˊkonsolidacjiˊGrupyˊTelewizjiˊ
Polsat,ˊktóreˊobejmująˊnabyteˊlicencjeˊfilmowe,ˊaktywo-
waneˊkosztyˊzewnętrznejˊprodukcjiˊtelewizyjnej,ˊprawaˊ
sportowe,ˊkoprodukcjeˊorazˊzaliczki.ˊ

ˊ́ˊ Aktywa obrotoweˊwynosiłyˊ1.100ˊmlnˊzłˊiˊstanowiłyˊ
20,7%ˊcałościˊaktywów.ˊWyłączającˊwpływˊkonsolidacjiˊ
GrupyˊTelewizjiˊPolsat,ˊnaszeˊaktywaˊobrotoweˊwynosiłyˊ
588ˊmlnˊzłˊiˊstanowiłyˊ11,4%ˊcałościˊaktywów.

ˊ́ˊ Wartość środków pieniężnychˊwzrosłaˊr/rˊoˊ250ˊmlnˊzłˊ
doˊ278ˊmlnˊzł.ˊWzrostˊtenˊwynikaˊgłównieˊzˊujęciaˊśrodkówˊ
pieniężnychˊiˊichˊekwiwalentówˊGrupyˊTelewizjiˊPolsatˊ
wˊwysokościˊ257ˊmlnˊzł.ˊWyłączającˊwpływˊkonsolidacjiˊ
GrupyˊTelewizjiˊPolsat,ˊwartośćˊśrodkówˊpieniężnychˊspadłaˊ
oˊ7ˊmlnˊzł,ˊdoˊ20ˊmlnˊzł.ˊ

ˊ́ˊ Wartość kapitałów własnych wzrosłaˊr/rˊoˊ1.468ˊmlnˊ
złˊdoˊ1.896ˊmlnˊzł.ˊWzrostˊtenˊzanotowanyˊzostałˊgłównieˊ
wˊwyniku:ˊ(i)ˊpodwyższeniaˊkapitałuˊzakładowegoˊˊ

oˊ3ˊmlnˊzłˊwˊwynikuˊemisjiˊakcjiˊseriiˊH,ˊ(ii)ˊujęciaˊwˊkapita-
leˊrezerwowymˊnadwyżkiˊcenyˊnabyciaˊnadˊwartościąˊnomi-
nalnąˊobjętychˊakcjiˊTelewizjiˊPolsatˊwˊwysokościˊ1.147ˊmlnˊ
złˊpomniejszonejˊoˊkosztyˊtransakcyjneˊ(0,5ˊmlnˊzł),ˊ(iii)ˊ
ujęciaˊwˊkapitaleˊrezerwowymˊwycenyˊdoˊwartościˊgodziwejˊ
przekazanegoˊwynagrodzeniaˊzaˊakcjeˊTelewizjiˊPolsatˊˊ
(149ˊmlnˊzł),ˊ(iv)ˊujęciaˊwycenyˊinstrumentówˊzabezpiecza-
jącychˊ(5ˊmlnˊzł),ˊ(v)ˊwypracowaniaˊwˊ2011ˊr.ˊzyskuˊwˊwyso-
kościˊ160ˊmlnˊzł.ˊ

ˊ́ˊ Wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 
(krótko- i długoterminowych) wzrosłaˊdoˊ1.205ˊmlnˊzł.ˊ
WzrostˊwynikaˊzˊzaciągnięciaˊKredytuˊTerminowegoˊˊ
naˊsfinansowanieˊnabyciaˊTelewizjiˊPolsat.ˊ

ˊ́ˊ Wartość zobowiązań z tytułu obligacji  
(krótko- i długoterminowych)ˊwyniosłaˊ1.523ˊmlnˊ
złˊiˊwynikałaˊzˊemisjiˊObligacjiˊSeniorˊNotesˊoˊwartościˊ
nominalnejˊ350ˊmlnˊeuroˊzˊterminemˊzapadalnościˊwˊ2018ˊ
r.ˊSpółkaˊprzeznaczyłaˊwpływyˊnettoˊzeˊsprzedażyˊObligacjiˊ
naˊspłatęˊKredytuˊPomostowegoˊwykorzystanegoˊjakoˊczęśćˊ
finansowaniaˊnabyciaˊTelewizjiˊPolsat.
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NAsZe NAgrodY

LUTY 2011 
  ˊ giełdowa spółka roku

Iˊmiejsceˊwˊ12.ˊedycjiˊprestiżowegoˊrankinguˊ„GiełdowaˊSpółkaˊ
Roku”ˊdziennikaˊgospodarczegoˊ„PulsˊBiznesu”ˊorazˊIˊmiejsceˊ
wˊkategoriiˊ„Relacjeˊzˊinwestorami”ˊiˊ„Perspektywyˊrozwoju”.ˊ
DodatkowoˊspółkęˊwyróżnionoˊIIˊmiejscemˊwˊkategoriiˊ„Sukcesˊ
wˊ2010”ˊorazˊIIIˊmiejscemˊzaˊˊ„Kompetencjeˊzarządu”ˊiˊ„Jakośćˊ
produktówˊiˊusług”.

ˊ
LISTOPAD 2011

  ˊ perła polskiej gospodarki

IˊmiejsceˊwˊkategoriiˊsektoraˊinfrastrukturalnegoˊorazˊIIˊmiejsceˊ
wˊkategoriiˊ„PerłyˊWielkie”ˊwˊ9.ˊedycjiˊprestiżowegoˊrankinguˊ
organizowanegoˊprzezˊredakcjęˊmagazynuˊekonomicznegoˊ
„PolishˊMarket”ˊprzyˊwspółpracyˊmerytorycznejˊInstytutuˊNaukˊ
EkonomicznychˊPolskiejˊAkademiiˊNauk.ˊ

MARZEC 2011
  ˊ złota aNteNa   

NagrodaˊotrzymanaˊpodczasˊXIIIˊWielkiejˊGaliˊZłotychˊ
iˊKryształowychˊAnten,ˊtowarzyszącejˊXIˊSympozjumˊŚwiataˊ
TelekomunikacjiˊiˊMediów.ˊ
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GRUDZIEń 2011
  ˊ kobieta bizNesu 2011

NagrodaˊdlaˊAnetyˊJaskólskiej,ˊCzłonkaˊZarządu,ˊIIˊmiejsceˊ
wˊprestiżowymˊrankinguˊ„100ˊKobietˊBiznesu”ˊdziennikaˊgo-
spodarczegoˊ„PulsˊBiznesu”.

  ˊ Najlepszy Nadawca telewizyjNy 2011 roku 

TytułˊNajlepszegoˊNadawcyˊTelewizyjnegoˊdlaˊnaszejˊstacjiˊ
POLSATˊwˊrankinguˊ„Najlepsiˊnadawcyˊiˊbiuraˊreklamyˊwˊ2011ˊ
roku”ˊzorganizowanymˊprzezˊbranżowyˊmiesięcznikˊ„Mediaˊ&ˊ
MarketingˊPolska”.ˊ

  ˊ graNd press 2011 

NagrodaˊGrandˊPressˊ2011ˊwˊkategoriiˊ„Reportażˊtelewizyjny”ˊ
dlaˊRadosławaˊKietlińskiegoˊiˊAgatyˊKaźmierskiejˊzˊPolsatˊNewsˊ
zaˊdokumentˊ„Talibowieˊ–ˊdrugaˊstronaˊwojny”ˊwyjaśniający,ˊ
jakˊdoszłoˊdoˊtego,ˊżeˊtalibowie,ˊludˊreligijnyˊiˊspokojny,ˊprze-
kształciliˊsięˊwˊpolitycznyˊruch,ˊzˊktórymˊnawetˊAmerykanieˊnieˊ
sąˊwˊstanieˊwygrać.

  ˊ NajceNNiejsze polskie marki 2011 

IIIˊmiejsceˊdlaˊPOLSAT-uˊwˊrankinguˊNajcenniejszychˊPolskichˊ
Marekˊ2011ˊwˊkategoriiˊ„MediaˊiˊWydawnictwa”ˊzorganizowa-
nymˊprzezˊdziennikˊ„Rzeczpospolita”.ˊ

  ˊ złote orły treNdy 2011ˊ
Wyróżnienieˊiˊstatuetkaˊ„TrendyˊAwardˊ2011”ˊdlaˊCyfrowegoˊ
Polsatuˊwˊkategoriiˊ„Media”ˊzaˊstworzenieˊnajbardziejˊrozpo-
znawalnejˊmarkiˊmedialnejˊwˊPolsce.

  ˊ produkt roku 2011ˊ ˊ
Wyróżnienieˊnadaneˊprzezˊmagazynˊopiniotwórczyˊ„PCˊWorld”ˊ
wˊkategoriiˊnajciekawszychˊproduktów,ˊtechnologiiˊiˊusług,ˊ
jakieˊpojawiłyˊsięˊnaˊrynkuˊwˊczasieˊostatnichˊ12ˊmiesięcy.ˊ
ProduktemˊrokuˊokazałˊsięˊsuperszybkiˊmobilnyˊInternetˊLTE,ˊ
któryˊwywarłˊszczególnyˊwpływˊnaˊrozwójˊrynkuˊITˊwˊobszarzeˊ
konsumenckim.

STYCZEń/KWIECIEń 2012 
PRZYZNANE ZA 2011 ROK 

  ˊ telekamery „tele tygodNia”ˊ
NagrodyˊTelekameryˊ„TeleˊTygodnia”ˊ2012ˊprzyznaneˊwˊple-
biscycieˊwidzówˊzaˊrokˊ2011ˊdlaˊnaszegoˊkanałuˊPolsatˊSportˊ
wˊkategoriiˊ„Kanałˊsportowy”,ˊaˊtakżeˊdlaˊMateuszaˊBorkaˊ
zˊPolsatˊSportˊwˊkategoriiˊ„Komentatorˊsportowy”

  ˊ  giełdowa spółka roku 2011 

IIˊmiejsceˊwˊ13.ˊedycjiˊgeneralnegoˊrankinguˊdziennikaˊgospo-
darczegoˊPulsˊBiznesuˊorazˊIIˊmiejsceˊwˊkategoriiˊ„Relacjeˊzˊin-
westorami”ˊiˊ„Jakośćˊproduktówˊiˊusług”,ˊaˊtakżeˊVˊwˊkategoriiˊ
„Kompetencjeˊzarządu”.

  ˊ Światowy raNkiNg Nadawców  

     telewizyjNych 

WedługˊraportuˊPlimsollˊzˊkwietniaˊ2012ˊrokuˊ(Globalˊ
TelevisionˊBroadcastingˊIndustryˊAnalysis),ˊktóryˊzajmujeˊsięˊ
globalnymiˊanalizamiˊbranżowymi,ˊTelewizjaˊPolsatˊSp.ˊzˊo.o.ˊ
znalazłaˊsięˊnaˊ141.ˊmiejscuˊspośródˊ750ˊnajwiększychˊnadaw-
cówˊtelewizyjnychˊnaˊświecie.ˊDodatkowoˊuplasowałaˊsięˊtakżeˊ
naˊbardzoˊwysokim,ˊ53.ˊmiejscuˊwśródˊnajrentowniejszychˊ
nadawców.

telekamera „tele tygodnia” 
2012 dla Polsat Sport w ka-
tegorii „Kanał sportowy”, 
a także dla Mateusza Borka 
z Polsat Sport w kategorii 
„Komentator sportowy” (od 
lewej Mateusz Borek, laureat 
telekamer, Marian Kmita, szef 
Polsat Sport).

POLSAT SPORT
© aKPa
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zastrzeżone
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poZNAJ BLiŻeJ 
cYfroWY poLsAt

JesteśmyˊwiodącąˊgrupąˊmedialnąˊwˊPolsce,ˊktórąˊtworząˊ
spółki:ˊ
Cyfrowy Polsatˊ–ˊnajwiększaˊwˊPolsceˊiˊczwartaˊcoˊdoˊwielkościˊ
wˊEuropieˊplatformaˊsatelitarnaˊorazˊ
Telewizja Polsat –ˊwiodącyˊnadawcaˊkomercyjnyˊwˊPolsce,ˊ
znajdującyˊsięˊwśródˊ150ˊnajwiększychˊnadawcówˊorazˊ60ˊ
najbardziejˊrentownychˊstacjiˊnaˊświecieˊ(wgˊPlimsoll,ˊGlobalˊ
TelevisionˊBroadcastingˊIndustryˊAnalysis,ˊkwiecieńˊ2012).ˊˊ

GRUPA TELEWIZJI POLSAT TO:
ˊ́ˊ 15ˊpopularnychˊkanałówˊtelewizyjnych,ˊwˊtymˊtrzyˊHD,ˊ

wśródˊktórychˊznajdująˊsięˊm.in.ˊkanałyˊrozrywkowe,ˊspor-
towe,ˊinformacyjne,ˊbiznesowe,ˊlifestyle,ˊfilmoweˊorazˊdlaˊ
dzieci,

ˊ́ˊ 20,8%ˊudziałuˊwˊoglądalnościˊ(grupaˊ16-49ˊlat),
ˊ́ˊ 22,6%ˊudziałuˊwˊrynkuˊreklamyˊtelewizyjnej.

PLATfORMA CYfROWY POLSAT TO: 
ˊ́ˊ 3,55ˊmlnˊabonentów,
ˊ́ˊ ponadˊ100ˊkanałówˊpolskojęzycznych,ˊwˊtymˊ28ˊkanałówˊ

HD,
ˊ́ˊ usługiˊPPV/VODˊDomowaˊWypożyczalniaˊFilmowa,ˊˊ

catch-upˊTVˊorazˊMultiroomˊHD.ˊ
Posiadamyˊrównieżˊwłasnąˊfabrykęˊdekoderów.ˊ

Odˊwrześniaˊ2008ˊrokuˊświadczymyˊusługiˊtelefoniiˊkomórko-
wejˊjakoˊinfrastrukturalnyˊMVNO,ˊzaśˊodˊkwietniaˊ2012ˊrokuˊ
wˊramachˊstrategicznegoˊpartnerstwaˊoferujemyˊtelefonięˊ
komórkowąˊfirmyˊPolkomtelˊ(Plus).
ˊˊ
Odˊlutegoˊ2010ˊrokuˊoferujemyˊszerokopasmowyˊdostępˊ
doˊInternetuˊwˊbezprzewodowejˊtechnologiiˊHSPA+,ˊaˊodˊ30ˊ

sierpniaˊ2011ˊrokuˊ–ˊwˊnajnowocześniejszejˊtechnologiiˊLTE.ˊ
Wˊczerwcuˊ2010ˊrokuˊwprowadziliśmyˊusługiˊzintegrowane,ˊ
wˊramachˊjednejˊumowy,ˊopłatyˊabonamentowejˊiˊfaktury.ˊ

Odˊkwietniaˊ2012ˊrokuˊjesteśmyˊrównieżˊwłaścicielemˊtelewizjiˊ
internetowejˊipla.ˊIplaˊjestˊlideremˊrynkuˊwideoˊonlineˊwˊPolsceˊ
zarównoˊwˊzakresieˊdostępnościˊnaˊróżnychˊurządzeniachˊ
(komputery/laptopy,ˊtablety,ˊsmartfony,ˊtelewizoryˊzˊdostępemˊ
doˊInternetu,ˊdekodery,ˊkonsoleˊdoˊgier),ˊjakˊiˊpodˊwzględemˊ
ilościˊoferowanegoˊkontentu.ˊIplaˊposiadaˊrównieżˊwiodącąˊ
pozycjęˊpodˊwzględemˊliczbyˊużytkownikówˊorazˊśredniegoˊ
czasuˊspędzonegoˊnaˊoglądaniuˊkontentuˊwideoˊprzezˊjednegoˊ
użytkownika.ˊ

Wˊ2.ˊkwartaleˊ2012ˊrokuˊwprowadziliśmyˊnowąˊusługęˊˊ–ˊ
„TVˊMOBILNA”ˊ–ˊdziałającąˊwˊoparciuˊoˊtechnologięˊnaziem-
nejˊtelewizjiˊcyfrowejˊ(DVB-T).ˊTelewizjaˊmobilnaˊCyfrowegoˊ
Polsatuˊdostępnaˊjestˊnaˊnajbardziejˊpopularnychˊurządzeniachˊ
przenośnych,ˊaˊtakżeˊpoprzezˊnajnowszyˊdekoderˊDVB-Tˊwypro-
dukowanyˊprzezˊCyfrowyˊPolsatˊTechnology.ˊ
ˊ
Odˊmajaˊ2008ˊrokuˊCyfrowyˊPolsatˊjestˊnotowanyˊnaˊGiełdzieˊ
PapierówˊWartościowychˊwˊWarszawie.ˊ

Prowadzimyˊdziałalnośćˊpoprzezˊdwaˊsegmentyˊbiznesowe:ˊ
segmentˊusługˊświadczonychˊklientomˊindywidualnym,ˊdostar-
czającyˊusługiˊtelewizjiˊcyfrowej,ˊszerokopasmowegoˊInternetuˊ
iˊtelefoniiˊkomórkowej,ˊorazˊsegmentˊnadawaniaˊiˊprodukcjiˊ
telewizyjnej.ˊ



WłAdZe 
spółKi 

ZARZąD

ObecnyˊZarządˊskładającyˊsięˊzˊczterechˊczłonkówˊˊzostałˊ
powołanyˊwˊ2010ˊrokuˊnaˊwspólnąˊtrzyletniąˊkadencję.ˊ

Skład osobowy Zarządu 

iMię i NaZWiSKO StaNOWiSKO ROK PieRWSZeGO 
POWOŁaNia

ROK POWOŁaNia Na 
OBeCNą KadeNCję

ROK uPŁYWu KadeNCji

Dominik Libicki Prezes Zarządu 2001 2010 2013

Dariusz Działkowski Członek Zarządu 2007 2010 2013

Aneta Jaskólska Członek Zarządu 2010 2010 2013

Tomasz Szeląg Członek Zarządu 2009 2010 2013

czy wiesz, że…

w latach 40. telewi-
zor nazywany był... 
tele-superheterodyną 
z okiem elektrycznym.
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ˊ́ˊ DOMINIK LIBICKI 
PrezesˊZarząduˊspółkiˊCyfrowyˊPolsatˊS.A.ˊodˊmarcaˊ2001ˊ
roku.ˊPełniˊrównieżˊfunkcjęˊPrezesaˊZarząduˊCyfrowyˊPolsatˊ
TechnologyˊSp.ˊzˊo.o.,ˊaˊtakżeˊzasiadaˊwˊRadzieˊNadzorczejˊ
TelewizjiˊPolsatˊSp.ˊzˊo.o.ˊOdˊlutegoˊ2005ˊrokuˊpełniˊfunk-
cjęˊWiceprezesaˊZwiązkuˊPracodawcówˊPrywatnychˊMediów,ˊ
działającegoˊwˊramachˊPolskiejˊKonfederacjiˊPracodawcówˊ
Prywatnychˊ„Lewiatan”.ˊJegoˊwcześniejszeˊdoświadczeniaˊ
zawodoweˊzwiązaneˊsąˊgłównieˊzˊbranżąˊprodukcjiˊtelewi-
zyjnej.ˊPełniłˊfunkcjęˊDyrektoraˊZarządzającegoˊwˊPAIˊFilm.ˊ
ProwadziłˊrównieżˊwłasnąˊfirmęˊStudioˊMeg,ˊktóraˊproduko-
wałaˊtelewizyjneˊspotyˊreklamoweˊorazˊprogramyˊtelewizyjne.ˊ
Wˊlatachˊ2005-2006ˊbyłˊczłonkiem,ˊaˊwˊlatachˊ2006-2008ˊ
WiceprzewodniczącymˊRadyˊNadzorczejˊPolskiejˊTelefoniiˊ
CyfrowejˊSp.ˊzˊo.o.,ˊoperatoraˊsieciˊkomórkowejˊwˊPolsce.ˊ
Odˊmajaˊ1999ˊrokuˊdoˊmarcaˊ2011ˊrokuˊzasiadałˊwˊRadzieˊ
NadzorczejˊspółkiˊPolskieˊMediaˊS.A.ˊUkończyłˊstudiaˊnaˊ
WydzialeˊOchronyˊŚrodowiskaˊPolitechnikiˊWrocławskiej.ˊ

ˊ́ˊ DARIUSZ DZIAŁKOWSKI 
CzłonekˊZarząduˊds.ˊTechnicznychˊspółkiˊCyfrowyˊPolsatˊS.A.ˊ
odˊsierpniaˊ2007ˊroku.ˊPełniˊrównieżˊfunkcjęˊczłonkaˊZarząduˊ
CyfrowyˊPolsatˊTechnologyˊSp.ˊzˊo.o.ˊOdˊlistopadaˊ2001ˊrokuˊ
pełniłˊfunkcjęˊDyrektoraˊds.ˊTechnicznychˊCyfrowyˊPolsatˊS.A.ˊ
WcześniejˊdoświadczeniaˊzawodoweˊzdobywałˊwˊfirmachˊCanal+ˊ
orazˊEricsson,ˊodpowiednioˊjakoˊDyrektorˊds.ˊTechnicznychˊorazˊ
KierownikˊDziałuˊSprzedażyˊUsług.ˊJestˊjednymˊzˊzałożycieliˊ
CentrumˊTelemarketingowegoˊSp.ˊzˊo.o.ˊUkończyłˊstudiaˊnaˊ
wydzialeˊElektronikiˊPolitechnikiˊWarszawskiejˊzeˊspecjalizacjąˊ
RadioˊiˊTelewizja.ˊUkończyłˊtakżeˊprogramˊMBAˊnaˊUniversityˊ
ofˊMaryland.



ˊ́ˊ TOMASZ SZELąG 
CzłonekˊZarząduˊds.ˊFinansówˊodˊmajaˊ2009ˊroku.ˊPełniˊ
równieżˊfunkcjęˊCzłonkaˊZarząduˊCyfrowyˊPolsatˊTechnologyˊ
Sp.ˊzˊo.o.,ˊPrezesaˊZarząduˊCyfrowyˊPolsatˊTradeˊMarksˊSp.ˊ
zˊo.o.,ˊCzłonkaˊZarząduˊCyfrowyˊPolsatˊFinanceˊABˊorazˊCzłonkaˊ
ZarząduˊTelewizjiˊPolsatˊSp.ˊzˊo.o.ˊWˊlatachˊ2000-2003ˊbyłˊ
asystentemˊnaˊAkademiiˊEkonomicznejˊweˊWrocławiuˊ(Katedraˊ
HandluˊZagranicznego).ˊWˊmajuˊ2003ˊrokuˊobroniłˊdokto-
ratˊnaˊtematˊtransakcjiˊhedgingowychˊstosowanychˊprzezˊ
światowychˊproducentówˊmiedziˊiˊzostałˊadiunktemˊKatedryˊ
MiędzynarodowychˊStosunkówˊGospodarczych.ˊWˊlatachˊ
2003-2004ˊzajmowałˊteżˊstanowiskoˊadiunktaˊwˊWyższejˊ
SzkoleˊBankowejˊweˊWrocławiuˊ–ˊKatedraˊMiędzynarodowychˊ
StosunkówˊGospodarczych.ˊRównolegleˊodˊ2003ˊrokuˊpełniłˊ
funkcjęˊGłównegoˊSpecjalistyˊWydziałuˊRyzykaˊWalutowegoˊ
wˊKGHMˊPolskaˊMiedźˊSA,ˊaˊnastępnieˊDepartamentuˊ
AnalizˊiˊRyzykaˊRynkowego.ˊWeˊwrześniuˊ2004ˊrokuˊzostałˊ
Dyrektoremˊtegoˊdepartamentu.ˊWˊgrudniuˊ2004ˊrokuˊzostałˊ
DyrektoremˊDepartamentuˊZabezpieczeńˊKGHMˊiˊfunkcjęˊtęˊ
pełniłˊdoˊmarcaˊ2007ˊroku.ˊOdˊkwietniaˊ2007ˊrokuˊdoˊmajaˊ
2008ˊrokuˊpracowałˊjakoˊDyrektorˊOddziałuˊBankuˊSociétéˊ
GénéraleˊweˊWrocławiu.ˊWˊlipcuˊ2008ˊrokuˊobjąłˊstanowiskoˊ
WiceprezesaˊZarząduˊds.ˊfinansowychˊTelefoniiˊDialogˊS.A.,ˊ
któreˊsprawowałˊdoˊmarcaˊ2009ˊroku.ˊUkończyłˊAkademięˊ
EkonomicznąˊweˊWrocławiuˊnaˊWydzialeˊGospodarkiˊ
Narodowej,ˊkierunekˊmiędzynarodoweˊstosunkiˊgospodarczeˊ
iˊpolityczne,ˊspecjalizacjaˊhandelˊzagraniczny.ˊ

ˊ́ˊ ANETA JASKóLSKA 
CzłonekˊZarząduˊodˊlipcaˊ2010ˊroku.ˊWˊramachˊsprawowa-
niaˊswojejˊfunkcjiˊodpowiadaˊwˊspółceˊzaˊPionˊPrawny,ˊPionˊ
Administracji,ˊPionˊPersonalnyˊorazˊPionˊOchronyˊInformacjiˊ
iˊBezpieczeństwa.ˊJestˊrównieżˊCzłonkiemˊZarząduˊSpółkiˊ
CyfrowyˊPolsatˊTechnologyˊSp.ˊzˊo.o.ˊorazˊCzłonkiemˊZarząduˊ
CyforwyˊPolsatˊTradeˊMarksˊSp.ˊzˊo.o.ˊUkończyłaˊWydziałˊ
PrawaˊiˊAdministracjiˊUniwersytetuˊWarszawskiego,ˊaˊtakżeˊ
aplikacjęˊradcowskąˊwˊOkręgowejˊIzbieˊRadcówˊPrawnychˊ
wˊWarszawie,ˊuzyskującˊtytułˊradcyˊprawnego.ˊJestˊrównieżˊ
absolwentkąˊWydziałuˊZarządzaniaˊiˊKomunikacjiˊSpołecznejˊ
UniwersytetuˊJagiellońskiego,ˊwˊzakresieˊstudiówˊPrawoˊ
Autorskie,ˊWydawniczeˊiˊPrasowe.ˊOdˊ2007ˊrokuˊpełniˊfunkcjęˊ
DyrektoraˊPionuˊPrawnegoˊiˊRegulacjiˊCyfrowegoˊPolsatuˊS.A.ˊ
Wˊlatachˊ2004-2007ˊpełniłaˊfunkcjęˊProkurentaˊiˊDyrektoraˊ
DepartamentuˊPrawnegoˊUPCˊPolskaˊSp.ˊzˊo.o.ˊPosiadaˊ14-let-
nieˊdoświadczenieˊwˊdoradztwieˊiˊobsłudzeˊprawnejˊdużychˊ
podmiotówˊgospodarczych.
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RADA NADZORCZA

WˊskładˊRadyˊNadzorczejˊwchodziˊpięciuˊczłonków.ˊ
Przezˊcałyˊ2011ˊrokˊdziałałaˊonaˊwˊniezmienionymˊskładzie.

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 2012 2015

Robert Gwiazdowski Niezależny* Członek Rady Nadzorczej

Członek Komitetu audytu

2008 2012 2015

Andrzej Papis Członek Rady Nadzorczej 2007 2012 2015

Leszek Reksa Niezależny* Członek Rady Nadzorczej

Członek Komitetu audytu

2008 2012 2015

Heronim Ruta Członek Rady Nadzorczej

Członek Komitetu audytu

Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń

2001 2012 2015

* Spełniają kryteria niezależności wymienione w dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW w rozdziale iii punkcie 6.

czy wiesz, że…

w studiu Polsat 
News znajduje się 
największa w Polsce 
stała ściana wizyjna 
kanału informacyj-
nego.



Zygmunt Solorz-żakˊjestˊjednymˊzˊnajwiększychˊprzedsię-
biorcówˊprywatnychˊwˊPolsce,ˊprowadzącymˊdziałalnośćˊbizne-
sowąˊwˊróżnychˊdziedzinachˊpolskiejˊgospodarki.ˊObecnieˊswojąˊ
działalnośćˊkoncentrujeˊwˊobszarzeˊmediówˊiˊtelekomunikacji,ˊ
przedeˊwszystkimˊpoprzezˊtakieˊpodmioty,ˊjakˊCyfrowyˊPolsatˊ
S.A.ˊ(któregoˊjestˊrównieżˊzałożycielem),ˊTelewizjaˊPolsatˊˊ
Sp.ˊzˊo.o.,ˊPolkomtelˊSp.ˊzˊo.o.ˊiˊGrupaˊMidas.ˊWˊobrębieˊ
zainteresowańˊinwestycyjnychˊPanaˊSolorza-Żakaˊznajdująˊsięˊ
równieżˊprzedsiębiorstwaˊzˊobszaruˊenergetykiˊ(ZEˊPAKˊS.A.),ˊ
finansówˊiˊbankowościˊ(InvestbankˊS.A.,ˊPTEˊPolsatˊS.A.),ˊ
nieruchomościˊ(PortˊPraskiˊSp.ˊzˊo.o.)ˊorazˊsportuˊ(WKSˊŚląskˊ
WrocławˊS.A.).ˊ

Robert Gwiazdowski jestˊdoktoremˊhabilitowanymˊ
naukˊprawnych.ˊJestˊrównieżˊarbitremˊwˊprocesachˊarbitra-
żowychˊorazˊsędziąˊSąduˊGiełdowegoˊprzyˊGiełdzieˊPapierówˊ
WartościowychˊwˊWarszawieˊS.A.ˊorazˊPrezydentemˊCentrumˊ
im.ˊAdamaˊSmitha.ˊPełniˊfunkcjęˊczłonkaˊRadyˊNadzorczejˊ
wˊGemiusˊS.A.,ˊMNIˊS.A.ˊorazˊDGAˊS.A.ˊ

Andrzej Papis,ˊradcaˊprawny.ˊOdˊ2000ˊrokuˊjestˊprawni-
kiemˊTelewizjiˊPolsatˊSp.ˊzˊo.o.,ˊaˊodˊ2001ˊInwestycjiˊPolskichˊ
Sp.ˊzˊo.o.ˊPełniˊrównieżˊfunkcjeˊczłonkaˊZarząduˊTFPˊSp.ˊ
zˊo.o.,ˊRadyˊNadzorczejˊElektrimˊS.A.,ˊaˊtakżeˊRadyˊNadzorczejˊ
PolkomtelˊSp.ˊzˊo.o.

Leszek Reksaˊodˊbliskoˊ15ˊlatˊpracujeˊwˊbankowościˊˊ
naˊstanowiskachˊmenedżerskichˊ(dużaˊinstytucjaˊbankowa).ˊˊ
ByłˊrównieżˊPrezesemˊZarząduˊPHUˊBIMOTˊS.A.,ˊczłonkiemˊRadyˊ
NadzorczejˊBankowegoˊFunduszuˊLeasingowegoˊS.A.ˊiˊczłon-
kiemˊRadyˊNadzorczejˊZakładówˊAzotowychˊKędzierzynˊS.A.

Heronim RutaˊjestˊpracownikiemˊfirmyˊSterˊSp.ˊzˊo.o.ˊ
ZasiadaˊwˊRadachˊNadzorczychˊPolkomtelˊSp.ˊzˊo.o.ˊ(naˊ
stanowiskuˊPrzewodniczącego),ˊInvestˊBankˊS.A.,ˊPAIˊMediaˊ
S.A.,ˊGurexˊS.A.,ˊTelewizjiˊPolsatˊSp.ˊzˊo.o.,ˊaˊtakżeˊwˊZarządzieˊ
DiasenˊLtd.

POLSAT NEWS
©POLSat/
StudiO69
Wszystkie prawa
zastrzeżone
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łAd 
KorporAcYJNY

ANIMAL PLANET
©aNiMaL PLaNet
Wszystkie prawa
zastrzeżone

Ładˊkorporacyjnyˊodnosiˊsięˊdoˊcałegoˊsystemuˊzarządzaniaˊ
iˊnadzoruˊprzedsiębiorstwa,ˊwłączającˊorganizacjęˊspółki,ˊwar-
tości,ˊzasadˊiˊwytycznychˊbiznesowych,ˊjakˊrównieżˊwszystkichˊ
wewnętrznychˊiˊzewnętrznychˊregulacjiˊorazˊmonitorowaniaˊ
mechanizmówˊfunkcjonującychˊwˊGrupie.ˊ

Skuteczneˊiˊprzejrzysteˊzarządzanieˊkorporacyjneˊgwarantuje,ˊżeˊ
CyfrowyˊPolsatˊjestˊzarządzanyˊiˊkontrolowanyˊwˊsposóbˊodpo-
wiedzialny,ˊskoncentrowanyˊnaˊtworzeniuˊwartości.ˊSprzyjaˊtoˊ
zaufaniuˊnaszychˊkrajowychˊiˊzagranicznychˊinwestorów,ˊryn-
kówˊfinansowych,ˊnaszychˊklientówˊiˊpartnerówˊbiznesowych,ˊ
aˊtakżeˊpracownikówˊGrupy.ˊ

WˊPolsceˊzasadyˊładuˊkorporacyjnegoˊzebraneˊsąˊwˊdokumencieˊ
„DobreˊPraktykiˊSpółekˊNotowanychˊnaˊGPW“.ˊIchˊcelemˊjestˊ
umacnianieˊtransparentnościˊspółekˊgiełdowych,ˊpoprawaˊja-
kościˊkomunikacjiˊspółekˊzˊinwestorami,ˊwzmocnienieˊochronyˊ
prawˊakcjonariuszyˊtakżeˊwˊmateriachˊnieregulowanychˊprzezˊ

prawo.ˊDobreˊPraktykiˊdotycząˊdziedzin,ˊwˊktórychˊichˊsto-
sowanieˊmożeˊwpływaćˊdodatnioˊnaˊrynkowąˊwycenęˊprzed-
siębiorstw,ˊaˊprzezˊtoˊobniżaćˊkosztˊpozyskiwaniaˊkapitału.ˊ
Więcejˊinformacjiˊdotyczącychˊtegoˊzagadnieniaˊznajdujeˊsięˊnaˊ
dedykowanejˊstronieˊinternetowejˊpodˊadresemˊwww.corp-gov.
gpw.pl.ˊ

Coˊrokuˊrazemˊzˊraportemˊrocznymˊpublikujemyˊoświadcze-
nieˊoˊstosowaniuˊzasadˊładuˊkorporacyjnegoˊwˊdanymˊroku.ˊ
Ponadtoˊjeśliˊzdarzyłobyˊsię,ˊżeˊktórakolwiekˊzˊzasadˊDobrychˊ
Praktykˊzostanieˊnaruszona,ˊwówczasˊprzekażemyˊdoˊpublicznejˊ
wiadomościˊraportˊbieżącyˊnaˊtenˊtemat.ˊOświadczenieˊoˊprze-
strzeganiuˊDobrychˊPraktykˊwˊ2011ˊrokuˊzostałoˊopublikowaneˊ
12ˊmarcaˊ2012ˊrokuˊwrazˊzˊraportemˊrocznymˊiˊjestˊdostępneˊ
naˊnaszejˊstronieˊinternetowejˊpodˊadresemˊ
www.cyfrowypolsat.pl/inwestorˊwˊsekcjiˊ„Ładˊkorporacyjny”.ˊ

czy wiesz, że…

pierwsza giełda papierów 
wartościowych w Polsce 
otwarta została w Warszawie 
12 maja 1817 r. jako Giełda 
Kupiecka. Sesje odbywały się 
w godzinach 12.00 – 13.00.



SPOSóB DZIAŁANIA  
I NAJWAżNIEJSZE KOMPETENCJE  
WŁADZ CYfROWEGO POLSATU 

ˊ́ˊ Walne Zgromadzenie 

WalneˊZgromadzenieˊ(WZ)ˊjestˊnaczelnymˊorganemˊspółki,ˊ
któryˊstanowiˊoˊnajważniejszychˊsprawachˊdotyczącychˊjejˊ
istnieniaˊiˊdziałalności.ˊKompetencjeˊiˊzasadyˊfunkcjonowaniaˊ
WZˊsąˊokreślaneˊprzezˊprzepisyˊkodeksuˊspółekˊhandlowych,ˊ
naszˊStatutˊorazˊRegulaminˊWZ.ˊDoˊkompetencjiˊnależyˊm.in.:ˊ
rozpatrywanieˊiˊzatwierdzanieˊsprawozdaniaˊZarząduˊiˊRadyˊ
Nadzorczej,ˊsprawozdaniaˊfinansowegoˊzaˊrokˊubiegły,ˊdecydo-
wanieˊoˊpodzialeˊzyskówˊlubˊoˊsposobieˊpokryciaˊstrat,ˊwybie-
ranieˊiˊodwoływanieˊczłonkówˊRadyˊNadzorczejˊorazˊustalanieˊ
ichˊwynagrodzenia,ˊzmianaˊStatutuˊSpółki,ˊzmianaˊprzedmiotuˊ
przedsiębiorstwaˊSpółki,ˊpodwyższanieˊlubˊobniżanieˊkapitałuˊ
zakładowego,ˊpołączenieˊlubˊprzekształcenieˊSpółki,ˊrozwią-
zanieˊlubˊlikwidacjaˊSpółki,ˊemisjaˊobligacjiˊorazˊinneˊsprawyˊ
przewidzianeˊprzepisamiˊKodeksuˊspółekˊhandlowych.

WalneˊZgromadzenieˊobradujeˊjakoˊzwyczajneˊlubˊnadzwy-
czajne.ˊZwyczajneˊWZˊodbywaˊsięˊwˊciąguˊsześciuˊmiesięcyˊodˊ
zakończeniaˊkażdegoˊrokuˊobrachunkowego,ˊaˊnadzwyczajneˊ
jestˊzwoływaneˊwˊprzypadkachˊokreślonychˊwˊstatucieˊlubˊgdyˊ
uprawnioneˊosobyˊuznająˊtoˊzaˊwskazane.

ˊ́ˊ Rada Nadzorcza

RadaˊNadzorczaˊsprawujeˊstałyˊnadzórˊnadˊdziałalnościąˊSpółkiˊweˊ
wszystkichˊgałęziachˊprzedsiębiorstwa.ˊDoˊwyłącznychˊkompetencjiˊ
RadyˊNadzorczejˊSpółkiˊCyfrowyˊPolsatˊS.A.ˊnależyˊm.in.ˊpowoływa-
nieˊiˊustalanieˊzasadˊwynagrodzeniaˊczłonkówˊZarządu,ˊwybórˊbie-
głegoˊrewidentaˊiˊwyrażanieˊzgodyˊnaˊwarunkiˊistotnychˊtransakcjiˊ
Spółkiˊzˊpodmiotamiˊpowiązanymi.ˊRadaˊNadzorczaˊspotykaˊsięˊcoˊ
najmniejˊrazˊnaˊkwartał.

RadaˊNadzorczaˊspółkiˊCyfrowyˊPolsatˊS.A.ˊmożeˊskładaćˊsięˊodˊ5ˊ
doˊ9ˊosóbˊ(obecnieˊjestˊpięciuˊczłonków).ˊZasadyˊjejˊdziałaniaˊsąˊ
szczegółowoˊuregulowaneˊwˊStatucieˊSpółkiˊorazˊRegulaminieˊ
RadyˊNadzorczej.ˊZgodnieˊzˊpostanowieniamiˊStatutuˊSpółkiˊ
dwóchˊczłonkówˊmożeˊspełniaćˊkryteriaˊniezależnegoˊczłonkaˊRadyˊ
Nadzorczej,ˊokreśloneˊwˊzasadachˊładuˊkorporacyjnegoˊzawartychˊ

wˊ„DobrychˊPraktykachˊSpółekˊNotowanychˊnaˊGPW”.ˊObecnieˊ
dwóchˊczłonkówˊRadyˊNadzorczejˊspełniaˊteˊwymogi.ˊWˊramachˊ
RadyˊNadzorczejˊdziałająˊKomitety:ˊAudytuˊorazˊds.ˊWynagrodzeń.ˊ

ˊ́ˊ Skład Komitetu Audytu 

ˊ́ˊ HeronimˊRuta
ˊ́ˊ RobertˊGwiazdowski,ˊNiezależnyˊCzłonekˊRadyˊˊ

Nadzorczej
ˊ́ˊ LeszekˊReksa,ˊNiezależnyˊCzłonekˊRadyˊNadzorczejˊ

ˊ́ˊ Skład Komitetu ds. Wynagrodzeń

ˊ́ˊ ZygmuntˊSolorz-Żakˊ
ˊ́ˊ HeronimˊRuta 

ˊ́ˊ Zarząd 

JakoˊorganˊwykonawczyˊGrupyˊCyfrowyˊPolsatˊZarządˊSpółkiˊ
zobowiązanyˊjestˊsłużyćˊinteresomˊcałegoˊprzedsiębiorstwaˊ
iˊosiągnięciaˊtrwałegoˊwzrostuˊwartościˊfirmy.ˊZarządˊdziałaˊ
naˊpodstawieˊobowiązującychˊprzepisówˊprawa,ˊwˊtymˊKodeksuˊ
spółekˊhandlowych,ˊjakˊrównieżˊnaˊpodstawieˊpostanowieńˊ
Statutu,ˊRegulaminuˊZarząduˊorazˊinnychˊwewnętrznychˊprze-
pisówˊSpółki.ˊ

ZarządˊprowadziˊsprawyˊSpółkiˊkolegialnie,ˊnatomiastˊjegoˊ
członkowieˊosobiścieˊzarządzająˊposzczególnymiˊobszaramiˊ
działalnościˊoperacyjnej.ˊPosiedzeniaˊZarząduˊodbywająˊsięˊtakˊ
często,ˊjakˊwymagaˊtegoˊprawidłoweˊfunkcjonowanieˊSpółki.

WynagrodzenieˊczłonkówˊZarząduˊskładaˊsięˊzˊczęściˊstałejˊ
orazˊzˊrocznejˊpieniężnejˊpremiiˊmotywacyjnejˊprzyznawanejˊ
przezˊRadęˊNadzorczą.ˊPonadtoˊczłonkowieˊZarząduˊCyfrowegoˊ
Polsatuˊotrzymująˊwynagrodzeniaˊzˊtytułuˊpełnieniaˊfunkcjiˊza-
rządczychˊwˊspółkachˊwchodzącychˊwˊskładˊGrupyˊKapitałowej.ˊ

ObecnieˊwˊZarządzieˊCyfrowegoˊPolsatuˊjednaˊosobaˊjestˊakcjo-
nariuszemˊSpółki.
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NAsZA 
historiA

ˊ́ˊ SamˊpoczątekˊnaszejˊdziałalnościˊtoˊścisłyˊzwiązekˊzˊTelewizjąˊ
Polsat.ˊNazywaliśmyˊsięˊwówczasˊ„Polsatˊ2ˊCyfrowy”ˊiˊkorzy-
staliśmyˊzˊdoskonaleˊwszystkimˊznanegoˊlogotypuˊzeˊ„słonecz-
kiem”.ˊNaszaˊdziałalnośćˊopierałaˊsięˊrównieżˊwyłącznieˊˊ
naˊusłudzeˊpłatnejˊtelewizjiˊsatelitarnej.ˊˊ

ˊ́ˊ Wˊrokuˊ2001ˊprzyjęliśmyˊnazwęˊ„PolsatˊCyfrowy”ˊiˊwprowadzi-
liśmyˊodrębnyˊlogotyp.ˊZmianieˊuległaˊkolorystyka,ˊaˊwˊmiejsceˊ
„słoneczka”ˊwłaściwegoˊdlaˊTelewizjiˊPolsatˊpojawiłaˊsięˊkula,ˊ
któraˊdoˊdziśˊstanowiˊstałyˊiˊrozpoznawalnyˊelementˊnaszejˊ
wizualizacji.ˊˊ

ˊ́ˊ Odˊrokuˊ2004ˊdziałamyˊpodˊnazwąˊ„CyfrowyˊPolsat”.ˊˊ

ˊ́ˊ 2006ˊrokˊtoˊprzełomˊwˊhistoriiˊmarki.ˊZdecydowaliśmyˊsięˊ
naˊnowąˊwizualizację,ˊidącˊzaˊpostępemˊczasuˊiˊcorazˊszybciejˊ
rozwijającejˊsięˊtechnologii.ˊDominującymˊkoloremˊCyfrowegoˊ
Polsatuˊzostałˊpomarańczowyˊ–ˊciepły,ˊrodzinny,ˊaˊtakżeˊkoja-
rzącyˊsięˊzˊoptymizmemˊiˊdostępnością.ˊLogoˊstałoˊsięˊbardziejˊ
nowoczesne,ˊdynamiczne,ˊbardziejˊodpowiadająceˊtechnolo-
gicznemuˊcharakterowiˊmarki.ˊ

ˊ́ˊ Wˊ2008ˊrokuˊposzerzyliśmyˊnasząˊofertęˊoˊkolejnąˊusłu-
gęˊˊ–ˊtelefonięˊkomórkową.ˊNaszˊlogotypˊmacierzystyˊpozo-
stałˊniezmieniony,ˊaleˊwzbogaciliśmyˊgoˊoˊdodatkoweˊikony,ˊ
identyfikująceˊposzczególneˊusługiˊ–ˊtelewizyjnąˊiˊtelefoniiˊ
komórkowej.ˊˊ

ˊ́ˊ Wˊ2010ˊrokuˊrozpoczęliśmyˊświadczenieˊusługiˊdostępuˊˊ
doˊszerokopasmowegoˊInternetu,ˊstającˊsięˊoperatoremˊusługˊ
zintegrowanych.ˊNaszˊlogotypˊuległˊmodyfikacji,ˊwˊwynikuˊ
czegoˊdoˊwzoruˊźródłowegoˊzostałyˊdodaneˊnapisy:ˊTelewizja,ˊ
Internet,ˊTelefon.ˊOdˊtegoˊmomentuˊposługujemyˊsięˊtakżeˊ
ikonamiˊgraficznymiˊcharakteryzującymiˊwszystkieˊtrzyˊusługiˊ
zˊnaszegoˊportfolio,ˊkonsekwentnieˊpozycjonującˊoferowanąˊ
przezˊnasˊMultiofertę.ˊ

ˊ́ˊ Wˊ2011ˊrokuˊdziękiˊzakupowiˊTelewizjiˊPolsatˊmotywˊ„słoneczka“ˊ
ponownieˊzawitałˊwˊGrupieˊCyfrowegoˊPolsatu,ˊaˊwˊwynikuˊ
przeprowadzonejˊtransakcjiˊCyfrowyˊPolsatˊwrazˊzˊTelewizjąˊ
PolsatˊutworzyłyˊnajwiększąˊgrupęˊmedialnąˊwˊPolsce.ˊ

Czy wiesz, że…

pierwszym odbiornikiem 
telewizyjnym produkowa-
nym seryjnie w Polsce od 
1955 roku był telewizor 
Wisła. Był on wykonywany 
w oparciu o dokumentację 
i podzespoły radzieckiego 
telewizora awangard.

POLSAT
©1992 twentieth 
Century Fox Film 
Corporation
all rights reserved



cYfroWY poLsAt 
NA rYNKu KApitAłoWYm 

Celemˊnaszejˊstrategiiˊkorporacyjnejˊjestˊbudowanieˊtrwałejˊwar-
tościˊSpółki.ˊStrategięˊtęˊwspieramyˊpoprzezˊregularnąˊiˊotwartąˊ
komunikacjęˊzeˊwszystkimiˊuczestnikamiˊrynkuˊkapitałowego.ˊ

Wˊceluˊzapewnieniaˊbieżącegoˊiˊrównegoˊdostępuˊdoˊinformacjiˊ
uczestniczymyˊwˊkonferencjachˊzˊinwestorami,ˊorganizujemyˊ
liczneˊspotkaniaˊindywidualne,ˊroadshowˊzarównoˊwˊEuropie,ˊ
jakˊiˊStanachˊZjednoczonych.ˊPonadto,ˊcoˊkwartał,ˊpoˊpublikacjiˊ
wynikówˊorganizujemyˊcykliczneˊspotkaniaˊzˊinwestoramiˊiˊana-
litykamiˊsellˊsideˊorazˊtelekonferencjeˊzˊprzedstawicielamiˊwładzˊ
Spółki.ˊObaˊwydarzeniaˊmająˊcharakterˊotwarty.ˊ

Wˊ2011ˊrokuˊodbyliśmyˊwˊsumieˊponadˊ200ˊspotkańˊindywidual-
nychˊzˊuczestnikamiˊrynkuˊkapitałowego.ˊˊ
Wˊkomunikacjiˊzˊrynkiemˊkapitałowymˊkierujemyˊsięˊnadrzędnąˊ

zasadąˊtransparentnościˊiˊrównegoˊdostępuˊdoˊinformacji.ˊZˊtegoˊ
teżˊpowoduˊwdrożyliśmyˊzasadęˊograniczeniaˊkomunikacjiˊprzedˊ
publikacjąˊwynikówˊfinansowych.ˊWˊmyślˊtejˊzasadyˊprzedstawi-
cieleˊSpółkiˊnieˊprowadząˊrozmówˊiˊnieˊuczestnicząˊwˊspotkaniachˊ
zˊanalitykamiˊiˊinwestoramiˊnaˊdwaˊtygodnieˊprzedˊpublikacjąˊ
wynikówˊkwartalnych.ˊZasadaˊtaˊmaˊnaˊceluˊzwiększenieˊprzej-
rzystościˊiˊzapewnienieˊrównegoˊdostępuˊdoˊinformacjiˊoˊSpółceˊ
przedˊpublikacjąˊnaszychˊwynikówˊfinansowych.
Ponadtoˊwˊnaszejˊkomunikacjiˊkorzystamyˊzˊtakichˊnarzędziˊˊ
jakˊdedykowanaˊinwestoromˊstronaˊinternetowaˊ
www.cyfrowypolsat.pl/inwestor,ˊnewsletteryˊelektroniczne,ˊ
cykliczneˊbiuletynyˊinformacyjneˊnaˊtematˊzarównoˊbieżącychˊ
wydarzeńˊwˊSpółce,ˊjakˊiˊbranżyˊ(przeglądˊprasy),ˊaˊtakżeˊzˊprzypo-
mnieniemˊoˊnajważniejszychˊwydarzeniachˊwˊSpółce.ˊ

Podstawowe dane o akcjach w obrocie giełdowym

AkcjeˊCyfrowegoˊPolsatuˊnotowaneˊ
sąˊnaˊGiełdzieˊPapierówˊWartościowychˊwˊWarszawie

International Securites
Identification Number (ISIN)

PLCFRPt00013

data pierwszego notowania 6 maja 2008 r.

składowa indeksów WiG, mWiG40, WiG-Media

rynek podstawowy

system notowań ciągły

sektor media

GPW CPS

Reuters CYFWF.PK

Bloomberg CPS:PW

KodyˊidentyfikacjiˊCyfrowegoˊPolsatu
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Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów

1 Pola Investments Ltd.1, w tym: 154.204.296 44,27% 306.709.172 58,11%

 – akcje imienne uprzywilejowane 152.504.876 43,78% 305.009.752 57,79%

 – akcje zwykłe na okaziciela 1.699.420 0,49% 1.699.420 0,32%

2 Sensor Overseas Ltd.2, w tym: 25.341.272 7,27% 50.382.647 9,55%

– akcje imienne uprzywilejowane 25.041.375 7,19% 50.082.750 9,49%

– akcje zwykłe na okaziciela 299.897 0,09% 299.897 0,06%

3 Pozostali 168.807.268 48,46% 170.678.518 32,34%

Razem 348.352.836 100,00% 527.770.337 100,00%

1  Podmiotem dominującym wobec Pola investments Ltd. jest Pan Zygmunt Solorz-żak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu.
2   Podmiotem dominującym wobec Sensor Overseas Ltd. jest Pan Heronim Ruta, Członek Rady Nadzorczej Spółki.

stan na 21 marca 2012 r.

Kurs akcji Cyfrowego Polsatu 

od debiutu na GPW w maju 

2008 roku do końca  2011 roku 

CyfrowyˊPolsatˊˊˊˊ ˊˊˊˊˊˊˊˊWIG-MEDIAˊˊˊˊˊˊˊˊˊˊˊˊˊWIG
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tV Polsat
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informacja 
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21.04 
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o niepublicznej 
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obligacji 
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obligacji
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Wprowadzenie 
do obrotu 
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Zawiadomienie  
o zamiarze sprze- 
daży znacznych 
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znacznych 
pakietów 
akcji CP przez 
znaczących 
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22.06 

Publikacja 
wyników 
za 2010 r. 

17.03  

Publikacja 
wyników 
za 1Q11 

16.05

Publikacja 
wyników 
za 1 poł. 2011 r. 

31.08  

Kurs akcji Cyfrowego Polsatu w 2011 roku

czy wiesz, że…

uchwalona przez Sejm 22 marca 1991 
roku ustawa Prawo o publicznym 
obrocie papierami wartościowymi
i funduszach powierniczych stworzyła 
ramy prawne dla rynku kapitałowego 
w Polsce. Niecały miesiąc później 
(12.04) został podpisany akt założy- 
cielski GPW w Warszawie, a 16 kwiet- 
nia 1991 roku odbyła się już pierwsza 
sesja giełdowa z udziałem 7 domów 
maklerskich, na której notowano ak- 
cje 5 spółek. Wpłynęło wówczas 112 
zleceń kupna i sprzedaży, a łączny 
obrót giełdy wyniósł 1.990 zł (2 tys. 
uSd). Sesje odbywały się raz w tygo-
dniu.

I 11                II 11                III 11             IV 11               V 11               VI 11              VII 11              VIII 11            Ix 11             x 11                xI 11             xII 11
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AKCJE CYfROWEGO POLSATU NA GIEŁDZIE W 2011 ROKU 

2011 2010

Cena akcji na koniec roku PLN 13,50 16,50

Najwyższa cena w roku PLN 17,35 17,30

Najniższa cena w roku PLN 12,75 13,36

średnia cena w okresie PLN 15,26 14,82

średnia dzienna wartość obrotów tys. PLN 5.891 4.408

średni dzienny wolumen obrotów sztuk 392.209 297.830

Liczba akcji na koniec roku* sztuk 348.352.836 268.325.000

Liczba akcji w obrocie giełdowym* sztuk 168.935.335 88.907.499

Kapitalizacja na koniec roku tys. PLN 4.702.763 4.427.363

Wskaźnik P/e maks. 37,7 18,0

Wskaźnik P/e min. 27,7 13,9

Wskaźnik P/e na koniec roku 29,4 17,1

*   emisja akcji serii H. 

W dniu 20 kwietnia 2011 roku Spółka wyemitowała 80.027.836 akcji zwykłych 

na okaziciela serii H o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda. 

W dniu 30 maja 2011  roku akcje te zostały zarejestrowane w Krajowym 

depozycie Papierów Wartościowych pod kodem iSiN PLCFRPt00013 oraz 

dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym zgodnie 

z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. emisja 

akcji serii H posłużyła jako jedno ze źródeł finansowania transakcji nabycia 

telewizji Polsat. Wszystkie wyemitowane akcje serii H zostały objęte przez 

akcjonariuszy telewizji Polsat.

KAPITALIZACJA CYfROWEGO POLSATU OD DEBIUTU NA GPW (PLN)

31.12.2008

3,6 mld

31.12.2009

3,6 mld

31.12.2010

4,4 mld

31.12.2011

4,7 mld



Lokalne 

ˊ́ˊ DomˊMaklerskiˊBDMˊS.A.ˊ
ˊ́ˊ DomˊInwestycyjnyˊBREˊBankuˊS.A.ˊ
ˊ́ˊ DomˊMaklerskiˊBZˊWBKˊS.A.ˊ
ˊ́ˊ DomˊMaklerskiˊIDMˊS.A.ˊ
ˊ́ˊ IPOPEMAˊSecuritiesˊS.A.ˊ
ˊ́ˊ TrigonˊDomˊMaklerskiˊS.A.ˊ

Zagraniczne

ˊ́ˊ DeutscheˊBankˊSecuritiesˊS.A.
ˊ́ˊ ERSTEˊGroupˊResearchˊ
ˊ́ˊ BancoˊEspíritoˊSantoˊdeˊInvestimento,ˊS.A.
ˊ́ˊ INGˊSecuritiesˊS.A.ˊ
ˊ́ˊ KBCˊSecuritiesˊN.V.
ˊ́ˊ RaiffeisenˊCentrobankˊAG
ˊ́ˊ SocieteˊGenerale
ˊ́ˊ UBSˊInvestmentˊBankˊ
ˊ́ˊ UniCreditˊCAIBˊPolandˊS.A.ˊ

Średniaˊcenaˊdocelowaˊ–ˊ16,4ˊPLNˊ

Kupujˊ–ˊ5ˊrekomendacji
Trzymajˊ–ˊ6ˊrekomendacji
Sprzedajˊ–ˊ1ˊrekomendacja*

50%

42%

8%

STRUKTURA REKOMENDACJI NA KONIEC 
2011 ROKU 

POLITYKA DYWIDENDY 
WalneˊZgromadzenieˊAkcjonariuszyˊwˊdniuˊ4ˊlipcaˊ2008ˊrokuˊ
podjęłoˊuchwałęˊwˊsprawieˊpolitykiˊdywidendy,ˊktóraˊstanowi,ˊ
iżˊnasząˊintencjąˊjestˊdystrybuowanieˊodˊ33%ˊdoˊ66%ˊnaszegoˊ
rocznegoˊzyskuˊnettoˊwˊramachˊwypłatyˊdywidendy,ˊcoˊbędzieˊ
uzależnioneˊodˊkwotyˊosiągniętegoˊzysku,ˊsytuacjiˊfinansowej,ˊ
istniejącychˊzobowiązańˊ(wˊtymˊewentualnychˊograniczeńˊwynika-
jącychˊzˊumówˊdotyczącychˊzadłużenia),ˊmożliwościˊdysponowaniaˊ
kapitałamiˊrezerwowymi,ˊocenyˊprzezˊZarządˊiˊRadęˊNadzorcząˊ
perspektywˊSpółkiˊwˊokreślonejˊsytuacjiˊrynkowej,ˊjakˊrównieżˊ
koniecznościˊwydatkowaniaˊśrodkówˊwˊzwiązkuˊzˊrealizacjąˊnad-
rzędnegoˊceluˊSpółki,ˊjakimˊjestˊjejˊstałyˊrozwój,ˊwˊszczególnościˊ
poprzezˊakwizycjeˊorazˊpodejmowanieˊnowychˊprojektów.ˊ

UwzględniającˊrekomendacjęˊZarząduˊiˊsytuacjęˊekonomicz-
nąˊSpółki,ˊdniaˊ5ˊczerwcaˊ2012ˊrokuˊWalneˊZgromadzenieˊ
zdecydowałoˊoˊprzeznaczeniuˊzyskuˊzaˊ2011ˊrokˊwˊwysokościˊ
156.092.789,88ˊzłˊna:

ˊ́ˊ kapitałˊzapasowyˊwˊwysokościˊ140.979.430,60ˊzłotych;
ˊ́ˊ pokrycieˊstratˊzˊlatˊubiegłychˊwˊłącznejˊwysokościˊ

ˊ

ˊ15.113.359,28ˊzłotych,ˊstanowiącychˊstratyˊspółekˊprzejętychˊ
przezˊCyfrowyˊPolsatˊS.A.,ˊtj.ˊM.PunktˊHoldingsˊLtd.,ˊmPunktˊ
PolskaˊS.A.ˊorazˊmTelˊSp.ˊzˊo.o.ˊˊ

ZarządˊSpółkiˊuzasadniłˊswojąˊrekomendacjęˊkoniecznościąˊ
rezygnacjiˊzˊwypłatyˊdywidendyˊzˊzyskuˊzaˊrokˊobrotowyˊ2011ˊ
iˊprzekazania,ˊpozostałejˊpoˊpokryciuˊstratˊzˊlatˊubiegłych,ˊczęściˊ
zyskuˊzaˊrokˊobrotowyˊ2011ˊnaˊkapitałˊzapasowy.ˊWskazanyˊsposóbˊ
podziałuˊzyskuˊzaˊrokˊobrotowyˊ2011ˊjestˊzasadnyˊzˊuwagiˊnaˊjedenˊ
zˊcelówˊstrategicznychˊSpółki,ˊjakimˊjestˊjakˊnajszybszeˊobniżenieˊ
poziomuˊzadłużeniaˊSpółki,ˊpowstałegoˊnaˊskutekˊnabyciaˊprzezˊ
CyfrowyˊPolsatˊS.A.ˊTelewizjiˊPolsat.

KonsekwentneˊzmniejszenieˊpoziomuˊzadłużeniaˊSpółki,ˊaˊcoˊzaˊ
tymˊidzieˊobniżenieˊwskaźnikaˊdługˊnetto/EBITDA,ˊzgodnieˊzˊzapi-
samiˊumówˊkredytowychˊspowodujeˊzmniejszenieˊobciążeńˊodset-
kowychˊiˊtymˊsamymˊbędzieˊmiałoˊpozytywnyˊwpływˊnaˊkondycjęˊ
finansowąˊSpółkiˊwˊprzyszłychˊokresach.ˊZgodnieˊzˊzapisamiˊumówˊ
kredytowychˊZarządˊSpółkiˊmożeˊponownieˊrozważyćˊwypłatęˊdywi-
dendyˊpoˊosiągnięciuˊwskaźnikaˊdługˊnetto/EBITDAˊponiżejˊ2x.

* rekomendacja podwyższona 9 stycznia 2012 r. do „akumuluj”

BIURA MAKLERSKIE POKRYWAJąCE 
SPóŁKę: 
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poZNAJ NoWą 
struKturę grupY 

ʺ ʺ telewizja Polsat 

Sp. z o.o. ʺ ʺ Cyfrowy Polsat  

technology Sp. z o.o.

ʺ ʺ Cyfrowy Polsat trade 

Marks Sp. z o.o.

ʺ ʺ Cyfrowy Polsat 

Finance aB

ʺ ʺ Redefine Sp. z o.o.

ʺ ʺ Gery.pl Sp. z o.o. 

(w likwidacji)

ʺ ʺ Frazpc.pl Sp. z o.o.

ʺ ʺ Netshare Sp. z o.o.

ʺ ʺ iNFO-tV-FM 

Sp. z o.o.

46

100%

100%

100%

100%

100%

100%

stan na 31 maja 2012 r.
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segmeNt usług śWiAdcZoNYch 
KLieNtom iNdYWiduALNYm

teLeWiZja

OTOCZENIE RYNKOWE 
UsługiˊpłatnejˊtelewizjiˊoferowaneˊsąˊwˊPolsceˊprzezˊopera-
torówˊplatformˊsatelitarnych,ˊtelewizjiˊkablowychˊorazˊIPTV.ˊ
Wˊ2011ˊroku,ˊwedługˊnaszychˊszacunków,ˊusługiˊteˊbyłyˊświad-
czoneˊokołoˊ11ˊmlnˊpolskichˊabonentów.ˊBadanieˊkonsumenc-
kieˊprzeprowadzoneˊnaˊzlecenieˊUKEˊwykazało,ˊżeˊwyłączającˊ
gospodarstwaˊdomoweˊkorzystająceˊzˊwięcejˊniżˊjednejˊusługiˊ
płatnejˊtelewizji,ˊnasycenieˊpłatnąˊtelewizjąˊwˊPolsceˊpodˊko-
niecˊ2011ˊrokuˊwynosiłoˊokołoˊ68%.ˊWskaźnikˊtenˊjestˊznaczącoˊ
niższyˊniżˊwˊkrajachˊoˊnajbardziejˊrozwiniętychˊrynkachˊpłatnejˊ
telewizji,ˊgdzieˊwspółczynnikˊtenˊwynosiˊokołoˊ90%,ˊwskazującˊ
potencjałˊdalszegoˊrozwoju.ˊˊˊ

Telewizjaˊkablowaˊbyłaˊniegdyśˊgłównąˊformąˊdostępuˊdoˊ
płatnejˊtelewizjiˊwˊPolsce.ˊObecnie,ˊmimoˊżeˊrynekˊcyfrowychˊ
platformˊsatelitarnychˊrozwijałˊsięˊwˊostatnichˊlatachˊznacznieˊ
szybciej,ˊoperatorzyˊsatelitarniˊtylkoˊwˊograniczonymˊzakresieˊ
konkurująˊzˊoperatoramiˊtelewizjiˊkablowej.ˊ

Operatorzyˊkablowiˊkoncentrująˊsięˊnaˊklientachˊzamieszku-
jącychˊterenyˊgęstoˊzaludnione,ˊgdzieˊistniejeˊrozbudowanaˊ
infrastrukturaˊlubˊjejˊbudowaˊwiążeˊsięˊzˊrelatywnieˊniskimiˊ
kosztami.ˊ

AlternatywąˊdlaˊtelewizjiˊkablowejˊsąˊoperatorzyˊDTH,ˊktórzyˊ
dostarczająˊswojeˊusługiˊklientomˊzamieszkującymˊzarównoˊ
miasta,ˊjakˊiˊobszaryˊmniejˊzaludnione,ˊgdzieˊinfrastrukturaˊte-
lewizjiˊkablowychˊnieˊistniejeˊlubˊjestˊsłaboˊrozwinięta.ˊObszaryˊ
teˊsąˊnaturalnymˊrynkiemˊdocelowymˊpłatnejˊcyfrowejˊtelewizjiˊ
satelitarnejˊ–ˊnaˊwzrostˊliczbyˊabonentówˊtegoˊsegmentuˊdo-
datkowoˊwpływaˊfakt,ˊżeˊoperatorzyˊplatformˊDTHˊsąˊwˊstanieˊ
zaproponowaćˊznacznieˊszersząˊofertęˊprogramową.ˊ

RozwójˊrynkuˊIPTVˊprzebiegaˊwˊPolsceˊrelatywnieˊwolnoˊzeˊ
względuˊnaˊprzeszkodyˊtechnologiczneˊwˊświadczeniuˊusług,ˊ
wynikająceˊzˊbrakuˊnowoczesnejˊinfrastrukturyˊoˊwystarczającejˊ
przepustowości.ˊOperatorzyˊtelefoniiˊstacjonarnej,ˊjakˊnp.ˊTPˊ
S.A.ˊiˊTelefoniaˊDialogˊS.A.,ˊplanująˊświadczenieˊusługˊIPTVˊ
naˊobszarachˊmiejskich,ˊcoˊmożeˊmiećˊnegatywnyˊwpływˊnaˊ
działalnośćˊoperatorówˊpłatnejˊtelewizjiˊkablowejˊwˊPolsce,ˊ
natomiastˊnieˊwpłynieˊistotnieˊnaˊoperatorówˊDTH,ˊmniejˊ
zależnychˊodˊklientówˊnaˊterenachˊwysokoˊzaludnionych.ˊ

POLSAT SPORT
© POLSat SPORt
Wszystkie prawa 

zastrzeżone

stan na 31 maja 2012 r.
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Rynek płatnej telewizji w Polsce

1  Na podstawie szacunków własnych i danych opublikowanych przez opera-

torów (Raporty roczne Grupy tVN S.a. i Grupy tP S.a. za 2011 rok).
2 Na podstawie szacunków własnych i danych publikowanych przez PiKe.
3 Na podstawie szacunków własnych i danych opublikowanych przez opera-

torów (Raport roczny Grupy tP S.a. i strona internetowa telefonii dialog S.a.).

KONKURENCJA

ObecnieˊwˊPolsceˊdziałająˊtrzyˊgłówneˊpłatneˊplatformyˊDTH:ˊ
ˊ́ˊ CyfrowyˊPolsat,
ˊ́ˊ Cyfra+,
ˊ́ˊ platformaˊ„n”.

Wˊ2011ˊrokuˊwyraźnieˊzaznaczyłˊsięˊtrendˊkonsolidacjiˊrynku.ˊ
Platformaˊ„n”ˊiˊTPˊS.A.ˊnawiązałyˊwspółpracę,ˊwˊramachˊktórejˊ
pakietyˊplatformyˊ„n”ˊsąˊoferowaneˊwˊramachˊofertyˊzintegrowa-
nejˊTPˊS.A.ˊPodˊkoniecˊrokuˊoperatorˊplatformyˊ„n”ˊorazˊoperatorˊ
Cyfry+ˊogłosiliˊzawarcieˊumowy,ˊnaˊpodstawieˊktórejˊdojdzieˊ
doˊpołączeniaˊobuˊplatform.ˊOdˊ2006ˊrokuˊlideremˊnaˊpolskiejˊ
arenieˊjestˊCyfrowyˊPolsatˊzˊ3,6ˊmlnˊabonentówˊiˊokołoˊ55%ˊ
udziałemˊwˊkrajowymˊrynkuˊDTH.

ZgodnieˊzˊdanymiˊPIKEˊnaˊpolskimˊrynkuˊtelewizjiˊkablowejˊdo-
minujeˊtrzechˊnajwiększychˊoperatorów:ˊUPCˊTelewizjaˊKablowaˊ

razemˊzˊAster,ˊTelewizjaˊKablowaˊVectraˊiˊMultimediaˊPolska,ˊktó-
rychˊłącznyˊudziałˊwˊrynkuˊwynosiłˊokołoˊ65%.ˊPozaˊtymˊwˊPolsceˊ
działaˊokołoˊ500ˊmniejszychˊoperatorówˊtelewizjiˊkablowej.ˊ

WiodącymˊoperatoremˊIPTVˊwˊPolsceˊjestˊTPˊS.A.,ˊoferującaˊ
przedeˊwszystkimˊusługiˊtelefoniiˊstacjonarnej,ˊzˊktórejˊusługˊ
wˊ2011ˊrokuˊkorzystałoˊ110ˊtys.ˊabonentów.ˊDrugimˊcoˊdoˊwiel-
kościˊoperatoremˊIPTVˊjestˊTelefoniaˊDialogˊS.A.,ˊzˊktórejˊusługˊ
wˊtymˊsamymˊokresieˊkorzystałoˊ43ˊtys.ˊklientów.

OfERTA
Nasząˊstrategiąˊprogramowąˊjestˊoferowanieˊszerokiegoˊwyboruˊ
kanałówˊatrakcyjnychˊdlaˊcałejˊrodziny.ˊByˊzwiększyćˊlojalnośćˊ
abonentówˊiˊzapobiecˊmigracjomˊdoˊinnychˊoperatorówˊnaˊ
rynku,ˊdbamyˊoˊwysokiˊpoziomˊusługˊorazˊutrzymujemyˊcenyˊ
naszychˊpakietówˊnaˊkonkurencyjnymˊpoziomie.ˊObecnieˊnaszymˊ
abonentomˊoferujemyˊdostępˊdoˊponadˊ100ˊkanałówˊtelewizyj-
nych,ˊobejmującychˊkanałyˊoˊtematyceˊogólnej,ˊsportowe,ˊfilmo-
we,ˊinformacyjne,ˊedukacyjne,ˊrozrywkoweˊorazˊkanałyˊdlaˊdzieci.ˊ
Jakoˊjedynyˊoperatorˊplatformyˊsatelitarnejˊposiadamyˊwˊswojejˊ
ofercieˊPolsatˊSportˊiˊPolsatˊSportˊExtra,ˊzajmująceˊczołoweˊ
miejsceˊwˊrankinguˊnajchętniejˊoglądanychˊkanałówˊsportowychˊ
wˊPolsceˊwˊ2011ˊroku.ˊPonadtoˊoferujemyˊ28ˊkanałówˊwˊjakościˊ
HD,ˊaˊtakżeˊusługiˊVOD/PPV,ˊtelewizjęˊinternetowąˊcatch-upˊTVˊ
orazˊusługęˊMultiroomˊHD.ˊ

Obecnie naszym klientom oferujemy:

ˊ́ˊ 2 pakiety podstawowe: FamilijnyˊHDˊorazˊMiniˊHD,ˊ
ˊ́ˊ pakiety dodatkowe:ˊSportˊHDˊiˊExtraˊHD,ˊHBOˊHD,ˊˊ

CinemaxˊHD,ˊRozrywka
ˊ́ˊ usługi dodatkowe:ˊVOD,ˊMultiroomˊHDˊˊ

iˊcatch-upˊTVˊ–ˊ„TVˊOnline”.ˊˊ

Posiadamy również:

ˊ́ˊ atrakcyjnąˊofertę telewizji prepaidˊ(bezˊumowy),
ˊ́ˊ usługę telewizji mobilnej („TVˊMOBILNA”),ˊopartąˊ

naˊtechnologiiˊnaziemnejˊtelewizjiˊcyfrowejˊ(DVB-T).ˊ 

  ˊ pakiet FamilijNy hd

PakietˊFamilijnyˊHDˊjestˊpromocyjnymˊpakietemˊ
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CyfrowyˊPolsat
Operatorzyˊtelewizjiˊkablowej2

IPTVˊ3

PozostaliˊoperatorzyˊDTH1



podstawowym,ˊktóregoˊabonenciˊmająˊobecnieˊdostępˊdoˊ61ˊ
kanałówˊpolskojęzycznychˊ(56ˊwˊpakiecieˊ+ˊ5ˊpromocyjnie)ˊorazˊ
wszystkichˊkanałówˊtelewizyjnychˊiˊradiowychˊogólnodostęp-
nychˊzˊsatelityˊHotBirdˊ(kanałyˊFTA).ˊ
KanałyˊtelewizyjneˊdostępneˊwˊPakiecieˊFamilijnymˊHD:ˊ
POLSATˊHD,ˊPOLSAT,ˊTVNˊHD,ˊTVN,ˊTVPˊHD,ˊTVP1,ˊTVP1ˊ
HD,ˊTVP2,ˊTVP2ˊHD,ˊPolsatˊNews,ˊTVPˊInfo,ˊTVN24,ˊTVNˊ
Meteo,ˊSuperstacja,ˊPolsatˊ2,ˊPolsatˊFilm,ˊTV4,ˊTVN7ˊHD,ˊ
TVN7,ˊTCM,ˊAXNˊHD,ˊAXN,ˊComedyˊCentralˊPolska,ˊFOXˊHD,ˊ
FOX,ˊDiscoveryˊChannel,ˊDiscoveryˊWorld,ˊDiscoveryˊScience,ˊ
IDˊInvestigationˊDiscovery,ˊNatˊGeoˊWildˊHD,ˊNatˊGeoˊWild,ˊ
NationalˊGeographicˊChannel,ˊAnimalˊPlanet,ˊTravelˊChannel,ˊ
History,ˊPolsatˊCrimeˊ&ˊInvestigationˊNetwork,ˊPolsatˊCafé,ˊ
PolsatˊPlay,ˊTV6,ˊTLC,ˊZoneˊReality,ˊClubˊTV,ˊWeddingˊTV,ˊTVNˊ
Turbo,ˊTVNˊStyle,ˊPolsatˊSport,ˊPolsatˊSportˊExtra,ˊEurosport,ˊ
PolsatˊJimˊJam,ˊNickelodeonˊHD,ˊDisneyˊXD,ˊTVPˊSeriale,ˊKinoˊ
Polska,ˊCartoonˊNetwork,ˊDisneyˊChannel,ˊDisneyˊJunior,ˊTVNˊ
CNBC,ˊReligiaˊTV,ˊPolsatˊSportˊNews,ˊTTV,ˊATMˊRozrywka.

  ˊ pakiet miNi hd

PakietˊMiniˊHDˊtoˊpakietˊpodstawowy,ˊktóryˊobecnieˊzapewniaˊ
abonentomˊdostępˊdoˊ26ˊkanałówˊpolskojęzycznychˊ(22ˊwˊpa-
kiecieˊ+ˊ4ˊpromocyjnie)ˊorazˊwszystkichˊkanałówˊtelewizyjnychˊ
iˊradiowychˊogólnodostępnychˊzˊsatelityˊHotBird.ˊ
KanałyˊtelewizyjneˊdostępneˊwˊPakiecieˊMiniˊHD:ˊ
Polsat,ˊPolsatˊHD,ˊTVN,ˊTVNˊHD,ˊTVP1,ˊTVP1ˊHD,ˊTVP2,ˊTVP2ˊ
HD,ˊTVPˊHD,ˊPolsatˊ2,ˊPolsatˊFilm,ˊTV4,ˊTVN7,ˊTVN7ˊHD,ˊTV6,ˊ
PolsatˊSport,ˊPolsatˊJimˊJam,ˊPolsatˊCrimeˊ&ˊInvestigationˊ
Network,ˊPolsatˊCafe,ˊPolsatˊPlay,ˊTVPˊInfo,ˊPolsatˊNEWS,ˊTTV,ˊ
ATMˊRozrywka,ˊPolsatˊSportˊNEWS,ˊReligia.tv

Pakiety i usługi dodatkowe

  ˊ extra hd 

FoxˊLifeˊHD,ˊFoxˊLife,ˊFilmBoxˊHD,ˊFilmBox,ˊFilmBoxˊExtra,ˊ
FilmBoxˊFamily,ˊAXNˊSpinˊHD,ˊAXNˊSci-Fi,ˊAXNˊCrime,ˊComedyˊ
CentralˊFamily,ˊZoneˊRomantica,ˊZoneˊEuropa,ˊˊDiscoveryˊHDˊ
Showcase,ˊAnimalˊPlanetˊHD,ˊHistoryˊHD,ˊNationalˊGeographicˊ
ChannelˊHD,ˊBBCˊHD,ˊMTVˊLiveˊHD,ˊMTVˊPolska,ˊVH1,ˊBoomerang,ˊ
Nickelodeon,ˊNickˊJr.

  ˊ sport hd 

PolsatˊSportˊHD,ˊPolsatˊSportˊExtraˊHD,ˊEurosportˊHD,ˊ
Eurosportˊ2ˊHD,ˊEurosportˊ2,ˊTVPˊSport,ˊExtremeˊSportsˊ
Channel,ˊESPNˊClassicˊSport,ˊFightBox,ˊOrangeˊSport.

  ˊ ciNemax hdˊ
CinemaxˊHD,ˊCinemax,ˊCinemaxˊ2ˊHD,ˊCinemaxˊ2

  ˊ hbo hd

HBOˊHD,ˊHBO,ˊHBOˊ2ˊHD,ˊHBOˊ2,ˊHBOˊComedyˊHD,ˊHBOˊComedy.

  ˊ rozrywka 

BlueˊHustler,ˊDaring!TV

  ˊ multiroom hd

Usługaˊtaˊumożliwia,ˊwˊramachˊjednegoˊabonamentu,ˊkorzy-
stanieˊzˊbogactwaˊtychˊsamychˊkanałówˊrównolegleˊnaˊdwóchˊ
telewizorachˊwˊjednymˊdomu.

  ˊ tV oNliNe

ˊ́ˊ Serwis Programy Online (catch-up TV)
Usługaˊdajeˊnaszymˊabonentomˊmożliwośćˊoglądaniaˊ
wybranychˊpozycjiˊprogramowychˊzˊkanałówˊbędącychˊ
wˊichˊpakietachˊtelewizyjnychˊwˊtrybieˊonline,ˊumożliwiającˊ
dostępˊdoˊnajbardziejˊpopularnychˊtytułówˊzˊ26ˊkanałówˊ
telewizyjnych.

ˊ́ˊ Serwis Kanały Online (web TV)
Pozwalaˊabonentomˊusługiˊtelewizyjnejˊiˊinternetowejˊ
CyfrowegoˊPolsatuˊnaˊdostępˊdoˊwybranychˊkanałówˊ
telewizyjnychˊnaˊekranieˊkomputera.ˊSerwisˊświadczonyˊjestˊ
wˊoparciuˊoˊusługęˊtelewizjiˊinternetowejˊipla.

  ˊ kaNały NiekodowaNe

Zaˊpośrednictwemˊnaszychˊdekoderów,ˊpozaˊpłatnymiˊpakie-
tamiˊprogramowymi,ˊnasiˊklienciˊmająˊdostępˊdoˊponadˊ500ˊ
niekodowanychˊkanałówˊtelewizyjnychˊiˊradiowychˊprzezˊsatelitęˊ
HotBirdˊnaˊterenieˊPolski,ˊwˊtymˊkilkunastuˊdodatkowychˊka-
nałówˊpolskojęzycznychˊiˊznanychˊkanałówˊobcojęzycznych,ˊnp.ˊ
TVPˊKultura,ˊTVˊBiznes,ˊCNBC,ˊBloomberg,ˊSuperˊRTL,ˊZDF,ˊRaiˊ
Newsˊ24,ˊaˊtakżeˊdziewięciuˊwiodącychˊkanałówˊradiowych.
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  ˊ Vod domowa wypożyczalNia 

Dostępnaˊwˊdwóchˊmodelach:ˊnaˊtelewizorˊiˊnaˊkomputer.
ˊ́ˊ VOD na telewizorˊ

Usługaˊjestˊdostępnaˊdlaˊabonentaˊbezˊwzględuˊnaˊ
typˊposiadanegoˊdekodera,ˊgdyżˊnieˊwymagaˊrozwią-
zańˊtechnologicznychˊtakichˊjakˊpamięćˊdodatkowaˊ
czyˊfunkcjaˊnagrywania.ˊDziałaˊwˊoparciuˊoˊ16ˊpozycjiˊ
satelitarnych,ˊnaˊktórychˊwˊtrakcieˊmiesiącaˊdostępnychˊ
jestˊrotacyjnieˊokołoˊ60ˊfilmów,ˊzˊofertąˊzmieniającąˊsięˊ
coˊtydzień.

ˊ́ˊ VOD na komputerˊ
Wˊlutymˊ2012ˊrokuˊwzbogaciliśmyˊnasząˊofertęˊ
oˊmożliwośćˊzakupuˊdostępuˊdoˊodtwarzaniaˊfilmówˊ
bezpośrednioˊwˊInternecie,ˊdziękiˊczemuˊnasiˊabonenciˊ
mogąˊkorzystaćˊzˊusługiˊnieˊtylkoˊzaˊpośrednictwemˊ
telewizora,ˊaleˊtakżeˊkomputera.ˊUsługaˊjestˊświadczonaˊ
weˊwspółpracyˊzˊtelewizjąˊinternetowąˊipla.ˊDziękiˊniejˊ
nasiˊabonenciˊmogąˊzyskaćˊdostępˊdoˊatrakcyjnejˊofertyˊ
filmowejˊwˊdowolnymˊmiejscuˊiˊczasie.ˊ

Stan na 11 czerwca 2012 r.

  ˊ tV mobilNa

Wˊdrugimˊkwartaleˊ2012ˊrokuˊwprowadziliśmyˊ
nowąˊusługęˊtelewizjiˊmobilnej,ˊopartąˊnaˊtechno-
logiiˊnaziemnejˊtelewizjiˊcyfrowejˊ(DVB-T).ˊUsługaˊ
taˊdostępnaˊjestˊnaˊnajbardziejˊpopularnychˊ
urządzeniachˊprzenośnychˊtakichˊjakˊsmartfony,ˊ
tabletyˊiˊlaptopyˊorazˊpoprzezˊnajnowszyˊdeko-
derˊDVB-T,ˊktóryˊzostałˊdodatkowoˊwyposażonyˊ
wˊaplikacjęˊipla,ˊumożliwiającąˊkorzystanieˊzˊdar-
mowychˊzasobówˊserwisuˊonlineˊwideo.ˊ

„TVˊMOBILNA”ˊoferujeˊdostępˊdoˊwszystkichˊkanałówˊFTAˊorazˊ
dodatkowoˊdoˊ8ˊpłatnychˊkanałówˊtelewizyjnychˊiˊ12ˊpłatnychˊ
kanałówˊradiowych,ˊwˊmodeluˊabonamentowymˊuwzględniają-
cymˊsubsydiowanieˊurządzeń.ˊ
Usługaˊ„TVˊMOBILNA”ˊjestˊrównieżˊświadczonaˊ(przezˊINFO-
TV-FM)ˊwˊmodeluˊhurtowymˊdostępnymˊdlaˊwszystkichˊopera-
torówˊtelekomunikacyjnych.ˊ

Nowe kanały 2011 

Wˊminionymˊrokuˊnaszaˊofertaˊprogramowaˊzostałaˊwzbogaco-
naˊoˊnastępująceˊkanały:

ˊ́ˊ Luty:ˊFoxˊiˊFoxˊHD,ˊDisneyˊPlayhouseˊ(obecnieˊDisneyˊ
Junior),ˊNationalˊGeographic

ˊ́ˊ Marzec:ˊNationalˊGeographicˊHD,ˊHBO2ˊHD,ˊHBOˊComedyˊ
HD,ˊHBOˊCinemaxˊ2ˊHD

ˊ́ˊ Kwiecień:ˊTVPˊHD,ˊTVPˊSeriale
ˊ́ˊ Maj:ˊTVNˊHD,ˊTVNˊHD+1,ˊTVNˊCNBC,ˊTVPˊHistoria,ˊReligiaˊTV
ˊ́ˊ Czerwiec:ˊNickˊJr.,ˊTV6
ˊ́ˊ Październik:ˊPolsatˊSportˊNews,ˊNickelodeonˊHD
ˊ́ˊ Listopad:ˊHistory,ˊHistoryˊHD,ˊPolsatˊCrimeˊ&ˊInvestigationˊ

Networkˊ
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CENTRUM NADAWCZE
Naszeˊcentrumˊnadawczeˊumożliwiaˊemitowanieˊkanałówˊ
telewizyjnychˊnaˊwykorzystywaneˊprzezˊnasˊtransponderyˊnaˊ
satelitachˊHotBird.ˊNiektóreˊzˊoferowanychˊprzezˊnasˊkanałówˊ
telewizyjnychˊsąˊemitowaneˊbezpośrednioˊprzezˊnadawcówˊlubˊ
przezˊpodmiotyˊtrzecie.ˊ

NaszeˊcentrumˊnadawczeˊjestˊjednymˊzˊnajwiększychˊwˊPolsce.ˊˊ
Wyposażoneˊzostałoˊwˊnajnowszeˊsystemyˊinformatyczneˊorazˊ
układyˊaudioˊiˊwideoˊumożliwiająceˊnamˊnadawanieˊkanałówˊ
telewizyjnychˊrównieżˊwˊjakościˊHD.ˊ

CentrumˊemitujeˊprogramyˊtelewizyjneˊzˊkasetˊiˊplikówˊMPEGˊ
dostarczanychˊprzezˊzewnętrznychˊkontrahentówˊorazˊzapewniaˊ
transmisjęˊstrumieniˊcyfrowychˊnaˊsatelitę,ˊkontrolujeˊparame-
tryˊsygnału,ˊaˊtakżeˊsystemˊnaprowadzaniaˊanten.ˊ

Nadˊcałościąˊprocesuˊnadawaniaˊprogramówˊczuwaˊspecjali-
stycznyˊsystemˊmonitoringuˊsygnału,ˊaˊoˊjegoˊdobrąˊjakośćˊorazˊ
niezawodnośćˊpracyˊcentrumˊdbająˊwykwalifikowaniˊpracowni-
cyˊorazˊspecjalistyczneˊfirmy.

fABRYKA DEKODERóWˊ
PoprzezˊspółkęˊzależnąˊCyfrowyˊPolsatˊTechnologyˊjesteśmyˊ
właścicielemˊnajwiększejˊwˊPolsceˊfabrykiˊdekoderówˊcyfro-
wych,ˊwˊktórejˊodˊstartuˊwˊ2007ˊrokuˊnaˊpotrzebyˊwłasnejˊplat-
formyˊwyprodukowaliśmyˊponadˊ3ˊmilionyˊautorskichˊtunerów.ˊ

Linię produkcyjną opuściło dotychczas siedem 

modeli odbiorników 

ˊ́ˊ czteryˊdoˊodbioruˊsygnałuˊwˊstandardowejˊjakościˊ(MINI,ˊ
Familijny,ˊF300,ˊM100),ˊ

ˊ́ˊ trzyˊumożliwiająceˊoglądanieˊtelewizjiˊwˊwysokiejˊrozdziel-
czościˊ(HD5000,ˊMINIˊHDˊ2000ˊorazˊT-HDˊ1000),ˊ

ˊ́ˊ dyskˊtwardyˊUSBˊoˊpojemnościˊ320ˊGBˊ(DTUˊ320).ˊ
Wszystkieˊdekoderyˊzostałyˊodˊpodstawˊ–ˊzarównoˊhardware,ˊ
jakˊiˊsoftwareˊ–ˊzaprojektowaneˊprzezˊzespółˊkonstruktorówˊ
platformyˊiˊwˊcałościˊwyprodukowaneˊwˊnaszejˊfabryce.

Własnaˊprodukcjaˊpozwalaˊnamˊnaˊwytwarzanieˊdobrejˊjakościˊ
sprzętuˊprzyˊjednoczesnychˊniższychˊkosztachˊprodukcjiˊwˊpo-
równaniuˊzˊcenamiˊurządzeńˊzewnętrznychˊproducentów,ˊcoˊ
odzwierciedlaˊsięˊwˊatrakcyjnychˊcenachˊdetalicznychˊnaszychˊ
odbiorników.ˊFunkcjonalnośćˊdekoderówˊzostajeˊopracowanaˊ
wˊoparciuˊoˊbadaniaˊoczekiwańˊabonentów,ˊdziękiˊczemuˊtrafiaˊ
doˊnichˊsprzętˊzaspokajającyˊichˊpotrzeby.ˊRozwójˊoprogramo-
waniaˊprzezˊdziałyˊwewnętrzneˊumożliwiaˊnamˊszybkieˊreago-
wanieˊnaˊnoweˊwymaganiaˊwidzów.ˊJesteśmyˊwˊtymˊzakresieˊ
całkowicieˊniezależniˊiˊelastyczni,ˊcoˊzapewniaˊlepsząˊobsługęˊ
naszychˊklientów.

Nowość

Wˊ2012ˊrokuˊrozpoczęliśmyˊprodukcjęˊdekoderaˊT-HDˊ1000.
Pozwalaˊonˊna:

ˊ́ˊ odbiórˊbezpłatnychˊkanałówˊnaziemnejˊtelewizjiˊcyfrowej,
ˊ́ˊ odbiórˊpłatnychˊkanałówˊnadawanychˊwˊramachˊusługiˊ„TVˊ

MOBILNA“ˊ–ˊwˊstandardowejˊiˊwysokiejˊrozdzielczości,ˊ
ˊ́ˊ dziękiˊaplikacjiˊiplaˊumożliwiaˊbezpłatneˊkorzystanieˊzˊzaso-

bówˊnajwiększegoˊserwisuˊvideoˊonlineˊwˊPolsce.

czy wiesz, że…

na świecie jest już 1,2 
miliarda aktywnych 
subskrypcji mobilnego 
szerokopasmowego 
internetu.



52 GRUPA KAPITAŁOWA CYfROWY POLSAT S.A. 
RaPORt ROCZNY 2011

OTOCZENIE RYNKOWE
SzerokopasmowyˊInternetˊwˊPolsceˊjestˊdostarczanyˊprzezˊłączaˊ
kabloweˊiˊsieciˊbezprzewodowe.ˊStosunkowoˊniskiˊwskaźnikˊ
nasyceniaˊrynkuˊdostępuˊdoˊszerokopasmowegoˊInternetuˊorazˊ
dużyˊpotencjałˊwzrostuˊsprawiają,ˊżeˊjestˊtoˊrynekˊatrakcyjnyˊ
dlaˊinwestycji.

WedługˊdanychˊKomisjiˊEuropejskiejˊwˊ2011ˊrokuˊwskaźnikˊ
penetracjiˊstacjonarnychˊłączyˊszerokopasmowegoˊInternetuˊ
wˊPolsceˊwˊprzeliczeniuˊnaˊ100ˊmieszkańcówˊwynosiłˊ16,4%,ˊ
plasującˊPolskęˊnaˊtrzecimˊodˊkońcaˊmiejscuˊwśródˊkrajówˊUEˊ
(średniaˊunijnaˊwyniosłaˊ27,2%).ˊNatomiastˊpenetracjaˊnaˊ
100ˊmieszkańcówˊmobilnegoˊdostępuˊdoˊszerokopasmowegoˊ
InternetuˊwˊPolsceˊjestˊwyższaˊodˊśredniejˊeuropejskiejˊ(7,5%)ˊ
iˊwynosiˊ8,2%ˊ(DigitalˊAgendaˊScoreboardˊ2011).ˊ

WedługˊUKEˊwartośćˊpolskiegoˊrynkuˊdostępuˊdoˊInternetuˊ
wyniosłaˊwˊ2010ˊrokuˊ4,9ˊmldˊzłˊiˊwzrosłaˊoˊ0,7ˊmldˊzłˊwˊsto-
sunkuˊdoˊ2009ˊroku.ˊNaˊkoniecˊrokuˊ2010ˊponadˊ5,6ˊmlnˊ
osóbˊkorzystałoˊzˊłączyˊstacjonarnych,ˊaˊ3,5ˊmlnˊzˊmobilnegoˊ
dostępu.ˊWˊ2010ˊrokuˊprzybyłoˊwˊsumieˊ1,6ˊmlnˊnowychˊ
użytkownikówˊsieci.ˊPrzyˊtymˊliczbaˊużytkownikówˊInternetuˊ
bezprzewodowegoˊrosłaˊznacznieˊszybciej.ˊWedługˊraportuˊUKEˊ
liczbaˊużytkownikówˊmobilnegoˊInternetuˊwzrosłaˊwˊ2010ˊrokuˊ
oˊokołoˊ1,4ˊmln.ˊ

WedługˊszacunkówˊPMRˊcałkowitaˊliczbaˊabonentówˊszeroko-
pasmowegoˊdostępuˊdoˊInternetuˊwˊPolsceˊ(zarównoˊnaˊrynkuˊ
biznesowym,ˊjakˊiˊwˊgospodarstwachˊdomowych)ˊwyniosłaˊ
wˊ2010ˊrokuˊ8,9ˊmln,ˊzˊczegoˊokołoˊ2,7ˊmlnˊkorzystałoˊzˊdostę-
puˊmobilnego.ˊ

WedługˊprognozˊPMRˊwˊ2011ˊrokuˊliczbaˊwszystkichˊużytkowni-
kówˊszerokopasmowegoˊInternetuˊwzrosłaˊdoˊ9,9ˊmln,ˊzˊczegoˊ
3,3ˊmlnˊtoˊużytkownicyˊsieciˊmobilnych.ˊ

KONKURENCJA
PolskiˊrynekˊInternetuˊobsługiwanyˊjestˊprzezˊkilkuˊdużychˊ
operatorówˊtelekomunikacyjnychˊorazˊmniejszychˊoperatorówˊ
internetowych.

Udział operatorów w rynku stałych łączy 

szerokopasmowych w Polsce

% całkowitej liczby użytkowników 

iNteRNet

36,0%

11,2%
8,5%

5,9%

2,4%

31,4%

4,6%

GrupaˊTelekomunikacjaˊPolskaˊ(TPˊiˊOrange)
Netia
UPC
MultimediaˊPolska
Vectra
TelefoniaˊDialog
Pozostali

Źródło: Raport PMR, stan na 30.06.2011 r.



Udział operatorów w rynku mobilnego 

Internetu w Polsce

% całkowitej liczby użytkowników korzystających z modemów 2G/3G

OfERTA
OferujemyˊdostępˊdoˊmobilnegoˊszerokopasmowegoˊInternetu,ˊ
wykorzystującˊdwieˊtechnologie:ˊHSPA+,ˊaˊodˊsierpniaˊ2011ˊ
rokuˊjakoˊpierwszyˊoperatorˊnaˊpolskimˊrynkuˊwˊoparciuˊoˊnaj-
nowsząˊtechnologięˊLTE.ˊ

UruchamiającˊusługiˊwˊtechnologiiˊLTE,ˊprzygotowaliśmyˊ
ofertęˊuniwersalną,ˊzapewniającąˊwˊramachˊjednejˊopłatyˊ
abonamentowejˊdostępˊdoˊInternetuˊprzyˊwykorzystaniuˊobuˊ
technologiiˊ–ˊLTEˊoˊprędkościˊdoˊ100ˊMb/sˊiˊHSPA+ˊoˊprędkościˊ
doˊ28,8ˊMb/s.ˊTakaˊkonstrukcjaˊofertyˊłączyˊzaletyˊobydwuˊ
rozwiązańˊ–ˊwysokichˊparametrówˊLTEˊiˊszerokiegoˊzasięguˊ
HSPA+,ˊmaksymalizującˊkorzyściˊdlaˊklienta.ˊ

ZasięgˊsieciˊLTEˊwynosiˊobecnieˊ26%ˊpopulacjiˊkraju,ˊna-
tomiastˊHSPA+ˊ72%ˊpopulacji.ˊObieˊsieciˊsąˊintensywnieˊ
rozbudowywane.

Wˊramachˊnaszejˊofertyˊproponujemyˊkilkaˊpoziomówˊabo-
namentuˊ(różniącychˊsięˊwielkościąˊdanychˊdoˊwykorzystaniaˊ
wˊmiesiącu).ˊ

Poˊwykorzystaniuˊpuliˊdanychˊwˊabonamencieˊużytkownikˊ
nadalˊmożeˊkorzystaćˊzˊpełnychˊparametrówˊInternetuˊ–ˊzarów-
noˊwˊdzień,ˊjakˊiˊwˊnocyˊ–ˊnaˊbardzoˊkorzystnychˊwarunkach,ˊ
płacącˊwedługˊstawkiˊokreślonejˊwˊcennikuˊzaˊkażdyˊMBˊlubˊ
kupującˊdodatkowyˊjednorazowyˊpakietˊdanych.ˊ

Abyˊkorzystaćˊzˊdostępuˊdoˊoferowanegoˊprzezˊnasˊszerokopasmo-
wegoˊInternetu,ˊabonentˊmożeˊzakupićˊodˊnasˊmodemˊiˊopcjonal-
nieˊrouterˊlubˊzdecydowaćˊsięˊnaˊskorzystanieˊzˊopcjiˊsprzętuˊnaˊ
udostępnienie.ˊKlientˊmożeˊrównieżˊzakupićˊwyłącznieˊkartęˊSIMˊ
zˊusługą,ˊwybierającˊjedenˊzˊdostępnychˊpakietówˊdanych.

Ponadtoˊprzewidzieliśmyˊdodatkoweˊkorzyściˊdlaˊklientówˊ
ofertyˊinternetowejˊbędącychˊjednocześnieˊabonentamiˊnaszejˊ
ofertyˊtelewizyjnej.ˊAbonenciˊpakietówˊtelewizyjnych,ˊpoˊ
podpisaniuˊumowyˊnaˊusługęˊinternetową,ˊotrzymująˊodˊnasˊ
coˊmiesiącˊdodatkowyˊpakietˊdanychˊwˊzależnościˊodˊpoziomuˊ
posiadanegoˊpakietuˊtelewizyjnego.ˊ

Źródło: Raport uKe, stan na 30.12.2010 r.
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PTKˊCentertelˊ(Orange)
Inni

czy wiesz, że…

W 2011 roku obchodziliśmy  
20-lecie polskiego internetu – 
za oficjalny uznawany jest dzień 
17 sierpnia 1991 roku, kiedy 
wymieniono po raz pierwszy 
pakiety tCP/iP między budynkiem 
Wydziału Fizyki uW z ul. Hożej 74 
przez Centrum informatyczne uW 
do uniwersytetu Kopenhaskiego.
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OTOCZENIE RYNKOWE 
Polskiˊrynekˊtelefoniiˊkomórkowejˊjestˊrynkiemˊdojrzałym.ˊ
WedługˊGUSˊpenetracjaˊrynkuˊtelefoniiˊkomórkowejˊmierzonaˊ
liczbąˊkartˊSIMˊwzrosłaˊwˊ2011ˊrokuˊoˊ8,4ˊpktˊ%ˊdoˊpoziomuˊ
132,7%.ˊLiczbaˊkartˊSIMˊwˊsieciachˊkomórkowychˊwˊPolsceˊ
wyniosłaˊnaˊkoniecˊ2011ˊrokuˊ50,7ˊmln.ˊ

WedługˊUKEˊwˊ2010ˊrokuˊszacowanaˊwartośćˊrynkuˊusługˊ
telefoniiˊkomórkowejˊświadczonychˊklientomˊindywidualnymˊ
wyniosłaˊwˊPolsceˊprawieˊ19ˊmldˊzłotychˊiˊstanowiłaˊok.ˊ44%ˊ
całościˊrynkuˊtelekomunikacyjnego.ˊWedługˊszacunkówˊPMRˊ
naˊkoniecˊ2011ˊrokuˊwartośćˊpolskiegoˊrynkuˊtelefoniiˊkomór-
kowejˊosiągnęłaˊwartośćˊ26,0ˊmldˊzł.ˊ

KONKURENCJA
Polskiˊrynekˊtelefoniiˊkomórkowejˊjestˊstosunkowoˊspolaryzo-
wanyˊiˊbardzoˊkonkurencyjny.ˊObsługiwanyˊjestˊprzezˊopera-
torówˊMNOˊorazˊoperatorówˊwirtualnychˊ(MVNO).ˊWˊmodeluˊ
MVNOˊoperatorˊtelefoniiˊkomórkowejˊudostępniaˊwirtualnemuˊ
operatorowiˊczęstotliwośćˊorazˊniezbędnąˊinfrastrukturęˊdoˊ
oferowaniaˊusług.

WˊPolsceˊdziałaˊtrzechˊwiodącychˊoperatorówˊ
infrastrukturalnych:ˊ

ˊ́ˊ PolkomtelˊSp.ˊzˊo.o.ˊ(Plus)
ˊ́ˊ PTKˊCentertelˊSp.ˊzˊo.o.ˊ(Orange)ˊ
ˊ́ˊ PTCˊSp.ˊzˊo.o.ˊ(T-Mobile,ˊdawniejˊEra,ˊHeyah)ˊ

orazˊczterechˊmniejszychˊoperatorów:ˊP4ˊSp.ˊzˊo.o.ˊ(Play),ˊ
CenterNet,ˊMobylandˊiˊAero2.

ˊ

ZgodnieˊzˊraportemˊPMRˊtrzejˊwiodącyˊoperatorzyˊMNOˊmieliˊ
łącznieˊ85,8%ˊudziałˊwˊrynkuˊpoˊpierwszejˊpołowieˊ2011ˊroku,ˊ
mierzonyˊjakoˊudziałˊwˊliczbieˊobsługiwanychˊkartˊSIM.

WedługˊszacunkówˊanalitykówˊPMRˊnaˊkoniecˊ2011ˊrokuˊliczbaˊ
aktywnychˊkartˊSIMˊwˊsieciachˊMVNOˊwynosiłaˊ749ˊtys.ˊpoˊ
pierwszejˊpołowieˊ2011ˊroku,ˊcoˊoznaczaˊokołoˊ30%ˊwzrostˊrokˊ
doˊroku.ˊ
 

OfERTA
UsługiˊmobilnejˊtelefoniiˊkomórkowejˊwˊmodeluˊMVNOˊ
świadczymyˊodˊ2008ˊroku,ˊnatomiastˊodˊkwietniaˊ2012ˊrokuˊ
oferujemyˊswoimˊabonentomˊofertęˊusługˊtelefoniiˊkomórko-
wejˊfirmyˊPolkomtelˊ(Plus).ˊ

teLeFON

ANIMAL PLANET
©aNiMaL PLaNet
Wszystkie prawa
zastrzeżone
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RYNEK USŁUG ZINTEGROWANYCH 
Klienciˊcorazˊczęściejˊszukająˊusługˊwˊramachˊmediówˊiˊsze-
rokoˊzakrojonejˊkomunikacjiˊuˊjednegoˊoperatora.ˊPowodujeˊ
toˊsukcesywneˊzmianyˊwˊofercieˊiˊdostosowanieˊjejˊdoˊnowychˊ
potrzebˊklienta.ˊCorazˊczęściejˊzatemˊpojawiająˊsięˊofertyˊpakie-
towe,ˊwˊktórychˊzarównoˊpłatnaˊtelewizja,ˊInternetˊiˊtelefoniaˊ
(bądźˊdwieˊusługiˊrównocześnie)ˊrozliczaneˊsąˊwˊramachˊjednejˊ
umowyˊiˊzbiorczejˊfaktury.ˊ

UsługiˊzintegrowaneˊsąˊwˊPolsceˊświadczoneˊprzedeˊwszystkimˊ
przezˊoperatorówˊtelewizjiˊkablowejˊiˊfirmyˊtelekomunikacyj-
neˊnaˊbazieˊichˊinfrastrukturyˊkablowej,ˊrozwiniętejˊprzedeˊ
wszystkimˊwˊdużychˊiˊśrednichˊmiastach.ˊNiskiˊwspółczynnikˊ
penetracjiˊofertˊiˊniskaˊjakośćˊusługˊinternetowychˊświadczo-
nychˊprzezˊoperatorówˊkablowychˊpowodują,ˊiżˊrynekˊusługˊ
zintegrowanychˊjestˊzacofanyˊnaˊsłaboˊzaludnionychˊterenachˊ
podmiejskichˊiˊwiejskich.ˊToˊstwarzaˊszansęˊdlaˊoperatorówˊ
DTH,ˊtakichˊjakˊCyfrowyˊPolsat,ˊnieograniczonychˊprzezˊniedo-
godnościˊgeograficzneˊczyˊinfrastrukturalne,ˊnaˊstanieˊsięˊwio-
dącymiˊdostarczycielamiˊwysokiejˊjakościˊusługˊzintegrowanychˊ
dlaˊklientówˊnaˊprzedmieściach,ˊwˊmałychˊmiastachˊiˊwiejskichˊ
obszarachˊPolski.
WedługˊKomisjiˊEuropejskiejˊnasycenieˊusługamiˊzintegrowa-
nymiˊwˊPolsceˊwˊ1ˊkw.ˊ2011ˊrokuˊwynosiłoˊ26%,ˊpodczasˊgdyˊ
wˊUniiˊEuropejskiejˊsięgałoˊ42%,ˊaˊweˊFrancjiˊiˊHolandiiˊnawetˊ
ponadˊ50%ˊ(odpowiednioˊ55%ˊiˊ67%).ˊ

KONKURENCJA
Usługiˊzintegrowane,ˊwˊktórychˊskładˊwchodzą:ˊtelewizja,ˊ
Internetˊiˊtelefonˊ(bądźˊdwieˊusługiˊrównocześnie),ˊświadczoneˊ
sąˊprzezˊoperatorówˊsieciˊkablowych,ˊtakichˊjakˊUPCˊiˊnależącyˊ
doˊtejˊspółkiˊAster,ˊMultimediaˊPolskaˊS.A.ˊiˊVectraˊS.A.,ˊopera-
torówˊtelekomunikacyjnych,ˊtakichˊjakˊTPˊS.A.,ˊNetiaˊS.A.ˊ(któraˊ
wˊ2011ˊrokuˊwłączyłaˊdoˊswojejˊofertyˊusługęˊtelewizjiˊmobilnej)ˊ

iˊnabytaˊprzezˊniąˊwˊ2011ˊrokuˊTelefoniaˊDialogˊS.A.,ˊaˊwśródˊ
operatorówˊplatformˊDTHˊ–ˊCyfrowyˊPolsat.ˊ

Trendyˊkonsolidacyjneˊobserwowaneˊnaˊrynkuˊmediówˊiˊteleko-
munikacjiˊwskazująˊnaˊpowstawanieˊpotężnychˊgrup,ˊktóreˊbędąˊ
oferowaćˊklientomˊusługiˊwˊpakietachˊiˊrozwijaćˊrynekˊusługˊ
zintegrowanych.

ˊ́ˊ ˊWˊ2011ˊrokuˊgrupyˊTVNˊS.A.ˊiˊTPˊS.A.ˊ(TP)ˊnawiązałyˊwspół-
pracęˊwˊceluˊoferowaniaˊwspólnychˊusługˊ–ˊinternetowychˊ
(TP)ˊiˊpakietówˊtelewizyjnychˊ(platformaˊ„n”).ˊ

ˊ́ˊ Podˊkoniecˊ2011ˊrokuˊGrupaˊTVNˊS.A.ˊiˊCanal+ˊCyfrowyˊSp.ˊ
zˊo.o.ˊpodpisałyˊumowę,ˊnaˊpodstawieˊktórejˊmaˊdojśćˊdoˊ
połączeniaˊichˊplatformˊsatelitarnych,ˊprzyˊczymˊwspółpracaˊ
zˊTPˊmaˊzostaćˊutrzymanaˊiˊprzeniesionaˊnaˊwspólnąˊplatfor-
męˊn/C+.

Naˊrozwójˊtegoˊtypuˊusługˊbędzieˊrównieżˊmiałaˊwpływˊrosnącaˊ
wˊsiłęˊgrupaˊspółekˊbędącychˊpodˊkontroląˊZygmuntaˊSolorza-
-Żaka,ˊktóryˊopróczˊkontroliˊnadˊGrupąˊKapitałowąˊCyfrowyˊ
PolsatˊS.A.ˊodˊ2011ˊrokuˊposiadaˊ100%ˊudziałówˊwˊPolkomtelˊ
Sp.ˊzˊo.o.ˊ(operatoraˊsieciˊPlus).ˊWˊkwietniuˊ2012ˊrokuˊwˊramachˊ
strategicznegoˊpartnerstwaˊrozpoczęliśmyˊwzajemnąˊsprzedażˊ
usługˊorazˊofertˊspecjalnychˊobejmującychˊdodatkoweˊkorzyściˊ
dlaˊabonentówˊusługˊobuˊfirm.ˊ

OfERTA
Odˊczerwcaˊ2010ˊrokuˊCyfrowyˊPolsatˊproponujeˊklientomˊofertęˊ
zintegrowaną.ˊUmożliwiaˊonaˊzakupˊdwóchˊlubˊtrzechˊusługˊ
CyfrowegoˊPolsatuˊ–ˊtelewizji,ˊInternetuˊiˊtelefoniiˊkomórkowejˊ
zˊjednąˊumową,ˊopłatąˊabonamentowąˊiˊfakturą.ˊUsługiˊzintegro-
waneˊsąˊadresowaneˊzarównoˊdoˊnowychˊklientów,ˊjakˊiˊobecnychˊ
abonentówˊplatformy,ˊktórzyˊwˊdowolnymˊmomencieˊtrwaniaˊ
umowyˊmogąˊposzerzyćˊaktualnieˊposiadanyˊpakietˊtelewizyjnyˊ
oˊdostępˊdoˊjednejˊlubˊdwóchˊusługˊtelekomunikacyjnychˊ(szero-
kopasmowegoˊInternetuˊi/lubˊtelefoniiˊkomórkowej).



56 GRUPA KAPITAŁOWA CYfROWY POLSAT S.A. 
RaPORt ROCZNY 2011

WˊramachˊMultiofertyˊproponujemyˊróżneˊpakietyˊpromocyjne.ˊ
Klientˊmaˊrównieżˊmożliwośćˊaktywacjiˊjednegoˊzˊdostępnychˊ
wˊofercieˊpakietówˊdanych.ˊPakietˊdanychˊmożnaˊzmienićˊnaˊ
wyższyˊwˊdowolnymˊmomencieˊtrwaniaˊumowy,ˊaˊnastępnieˊ
powrócićˊdoˊpierwotnieˊwybranego.

Multiofertaˊjestˊdlaˊnasˊnarzędziem,ˊktóreˊumożliwiaˊposzerza-
nieˊbazyˊabonentówˊprzyˊrównoczesnymˊwzrościeˊprzychodów,ˊ
aˊtakżeˊzwiększenieˊzadowoleniaˊiˊlojalnościˊnaszychˊabonen-
tów.ˊWˊdłuższejˊperspektywieˊofertaˊusługˊzintegrowanychˊ
umożliwiaˊnamˊzwiększenieˊśredniegoˊprzychoduˊnaˊabonenta,ˊ
aˊtakżeˊdalszeˊzmniejszenieˊwskaźnikaˊodpływuˊabonentów.

DISCOVERY 
CHANNEL
©diSCOVeRY 
CHaNNeL
Wszystkie prawa
zastrzeżone



SPRZEDAż USŁUG
Sprzedażˊnaszychˊusługˊodbywaˊsięˊzaˊpośrednictwemˊsieciˊ
sprzedażyˊobejmującejˊswymˊzasięgiemˊcałąˊPolskę.

sprzedaż detaliczNa i bezpoŚredNia

Prowadzimyˊdystrybucjęˊnaszychˊproduktówˊiˊusługˊzaˊpośred-
nictwemˊdwóchˊkanałówˊsprzedaży:ˊdetalicznejˊiˊbezpośredniejˊ
(door-to-door).
Naˊkoniecˊ2011ˊrokuˊsiećˊdystrybucjiˊCyfrowegoˊPolsatuˊ
funkcjonowałaˊwˊoparciuˊo:

ˊ́ˊ 17ˊdystrybutorówˊiˊ52ˊfranczyzobiorców,ˊwspółpracującychˊ
zˊsieciąˊ947ˊdetalicznychˊpunktówˊsprzedażyˊ(Autoryzowaneˊ
PunktyˊSprzedaży),

ˊ́ˊ 17ˊwłasnychˊpunktówˊsprzedaży,
ˊ́ˊ 200ˊhandlowcówˊD2D.

Dystrybutoramiˊsąˊniezależneˊpodmiotyˊgospodarczeˊzawierają-
ceˊumowyˊbezpośrednioˊzˊpunktamiˊsprzedaży.
 
W kwietniu 2012 roku sieć sprzedaży usług Cyfrowego 
Polsatu, w ramach strategicznego partnerstwa 
z Polkomtelem, została poszerzona o niemal 200 
punktów sprzedaży sieci Plus. W drugiej połowie roku 
wzajemna sprzedaż usług obejmie całe sieci sprzedaży 
obu firm. Atrakcyjneˊbenefityˊdlaˊosóbˊkorzystającychˊjedno-
cześnieˊzˊtelewizjiˊsatelitarnejˊCyfrowegoˊPolsatuˊorazˊtelefonuˊ
wˊofertachˊPlusˊAbonamentˊiˊPlusˊMixˊprowadzoneˊˊ
sąˊnatomiastˊwˊcałychˊsieciachˊsprzedażyˊobydwuˊfirm.ˊ

teleFoNiczNe ceNtrum obsługi klieNta

Toˊnowoczesnaˊinfolinia,ˊdziękiˊktórejˊsprzedawcyˊpozostająˊˊ
doˊdyspozycjiˊklientówˊ24ˊgodzinyˊnaˊdobę,ˊprzezˊ7ˊdniˊwˊtygo-
dniu.ˊNaszeˊCallˊCenterˊposiadaˊ600ˊstanowiskˊtelefonicznychˊ
orazˊokołoˊ150ˊstanowiskˊback-officeˊdoˊobsługiwaniaˊpisem-
nychˊwnioskówˊ(wˊtymˊfaksowychˊiˊe-mailowych).ˊ

stroNa www i iNterNetowe ceNtrum obsługi 

klieNta (icok) 

Serwisˊinternetowyˊwww.cyfrowypolsat.plˊpełniˊrolęˊinterfejsuˊ
dlaˊrosnącejˊliczbyˊabonentówˊiˊpotencjalnychˊklientów.ˊZaˊ
jegoˊpośrednictwemˊklientˊmaˊm.in.ˊmożliwość:

ˊ́ˊ zapoznaniaˊsięˊzˊnasząˊofertąˊprogramowąˊiˊmultimedialną;
ˊ́ˊ zamówieniaˊwybranegoˊsprzętuˊodbiorczegoˊrazemˊzˊwybra-

nymˊpakietemˊprogramowym;
ˊ́ˊ znalezieniaˊnajbliższegoˊpunktuˊsprzedaży;
ˊ́ˊ dokupieniaˊpakietuˊdodatkowego;
ˊ́ˊ znalezieniaˊinformacjiˊnaˊtematˊaktualnejˊofertyˊVODˊ

iˊzakupieniaˊprogramu;
ˊ́ˊ oglądania,ˊwˊramachˊusługiˊcatch-upˊTVˊ(StrefaˊWideo),ˊ

wybranychˊpozycjiˊprogramowychˊzeˊswojegoˊpakietuˊtele-
wizyjnegoˊwˊtrybieˊonline.ˊ
ˊ

PonadtoˊICOKˊjestˊzaawansowanymˊnarzędziemˊumożliwia-
jącymˊnaszymˊabonentomˊbezpiecznyˊiˊbezpłatnyˊdostępˊdoˊ
naszychˊzasobówˊback-officeˊiˊpomocyˊtechnicznejˊwˊtrybieˊ
online.ˊPrzezˊstronęˊinternetowąˊabonenciˊmogąˊm.in.:ˊ

ˊ́ˊ sprawdzićˊsaldoˊswoichˊpłatności;
ˊ́ˊ wydrukowaćˊpolecenieˊzapłaty;
ˊ́ˊ sprawdzićˊspecyfikacjęˊposiadanychˊdekoderów;
ˊ́ˊ wznowićˊpołączenieˊzˊsatelitą;
ˊ́ˊ przywrócićˊfabryczneˊustawienieˊkoduˊPINˊwˊdekoderze;
ˊ́ˊ wysyłaćˊdoˊnasˊzapytania.ˊ

AbonenciˊpakietówˊInternetuˊszerokopasmowegoˊiˊtelefoniiˊ
komórkowejˊ(MVNO)ˊmająˊrównieżˊdostępˊdoˊswojegoˊkontaˊ
iˊdanychˊbillingowychˊprzezˊInternetˊlubˊtelefonˊkomórkowy.ˊ

SPRZedaż 
i MaRKetiNG
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MAGAZYN CENTRALNY 
Wˊceluˊobsługiˊwszystkichˊnaszychˊkanałówˊdystrybucjiˊ
stworzyliśmyˊwłasnyˊmagazynˊcentralnyˊwrazˊzˊsystememˊ
logistycznym.ˊWˊmagazynieˊcentralnymˊoˊłącznejˊpowierzchniˊ
ok.ˊ9.500ˊm2ˊskładujemyˊdekodery,ˊmodemy,ˊakcesoria,ˊczęściˊ
orazˊróżnegoˊrodzajuˊmateriałyˊniezbędneˊdoˊzapewnieniaˊ
sprawnegoˊdziałaniaˊwˊobszarzeˊlogistykiˊiˊsprzedaży,ˊwˊtymˊ
opakowaniaˊiˊmateriałyˊreklamowe.ˊNaszˊsystemˊlogistycznyˊ
iˊmagazynˊumożliwiająˊnamˊprzygotowanieˊdoˊdostawyˊ15ˊtys.ˊ
preaktywowanychˊdekoderówˊdziennieˊorazˊskładowanieˊdoˊ
300ˊtys.ˊdekoderówˊiˊkartˊdostępu.ˊ

REKLAMA 
Doˊpromowaniaˊnaszychˊusługˊwykorzystujemyˊgłównieˊ
reklamęˊwˊTV.ˊInneˊwykorzystywaneˊprzezˊnasˊkanałyˊto:ˊˊradio,ˊ
prasa,ˊoutdoorˊiˊInternetˊdoˊpromocjiˊnaszychˊproduktówˊ
iˊofertˊspecjalnych.ˊDodatkowoˊważnymˊkanałemˊkomunikacjiˊ
zˊnowymiˊiˊpotencjalnymiˊklientamiˊjestˊserwisˊinternetowyˊ
www.cyfrowypolsat.pl.ˊZˊnaszymiˊobecnymiˊklientamiˊko-
munikujemyˊsięˊrównież,ˊwykorzystującˊpocztę,ˊmailingi,ˊjakˊ
iˊszerokoˊrozumianyˊtelemarketing.

ANIMAL PLANET
©aNiMaL PLaNet
Wszystkie prawa
zastrzeżone



segmeNt NAdAWANiA 
i produKcJi teLeWiZYJNeJ 

OTOCZENIE RYNKOWE 
Polskiˊrynekˊtelewizyjnyˊskładaˊsięˊzˊnadawcyˊpaństwowegoˊ
iˊnadawcówˊkomercyjnychˊnadającychˊzarównoˊwˊzasięguˊkrajo-
wym,ˊjakˊiˊregionalnym.ˊ

HistoriaˊtelewizjiˊwˊPolsceˊsięgaˊlatˊ50.ˊXXˊwieku.ˊJakoˊ
pierwszaˊnaˊantenachˊodbiorcówˊpojawiłaˊsięˊTelewizjaˊPolska,ˊ
któraˊażˊdoˊ1992ˊrokuˊbyłaˊjedynymˊnadawcą.ˊWˊnastępstwieˊ
przemianˊustrojowychˊrynekˊotworzyłˊsięˊnaˊdziałalnośćˊ
komercyjną.

Obecnieˊnaˊpolskimˊrynkuˊfunkcjonujeˊpięciuˊnadawcówˊ
oˊzasięguˊogólnopolskimˊbądźˊponadregionalnymˊnadającychˊ
sygnałˊnaziemny,ˊkilkuˊnadawcówˊregionalnychˊkierującychˊ
swojąˊofertęˊprzezˊsieciˊkabloweˊiˊsatelitarne,ˊaˊtakżeˊnadawcyˊ
oferującyˊpolskieˊedycjeˊkanałówˊmiędzynarodowych,ˊjakˊiˊwer-
sjeˊoryginalneˊkanałów.ˊ

Polskaˊjestˊwˊtrakcieˊprzechodzeniaˊzˊanalogowegoˊnadawaniaˊ
programówˊtelewizyjnychˊnaˊcyfroweˊnadawanieˊnaziemne,ˊ
wˊtechnologiiˊDigitalˊVideoˊBroadcasting-Terrestrialˊ(DVB-T).
ˊ
Zmianaˊtechnologiiˊtoˊdużyˊpostępˊwˊjakościˊobrazuˊiˊdźwięku.ˊ
Dodatkowo,ˊtechnologiaˊcyfrowaˊumożliwi:

ˊ́ˊ transmisjęˊwiększejˊliczbyˊkanałów,ˊ
ˊ́ˊ eliminacjęˊzakłóceńˊsygnału,ˊktóreˊtowarzysząˊnadawaniuˊ

analogowemu.ˊˊ

Procesˊwyłączeniaˊemisjiˊanalogowejˊzostałˊpodzielonyˊnaˊ
etapy.ˊCałkowiteˊprzejścieˊzˊemisjiˊanalogowejˊnaˊcyfrowąˊ
zaplanowanoˊnaˊkoniecˊlipcaˊ2013ˊroku.ˊ

Nadawcy,ˊktórzyˊchcąˊubiegaćˊsięˊoˊkoncesjeˊnadawcze,ˊmusząˊ
spełnićˊwymogiˊlicencyjneˊzwiązaneˊzˊregulowanąˊprzezˊustawęˊ
zawartościąˊmerytorycznąˊkanałówˊorazˊzeˊstrukturąˊwłasno-
ściowąˊspółek.ˊDodatkowoˊmusząˊliczyćˊsięˊzeˊznaczącymiˊ
nakładamiˊfinansowymiˊkoniecznymiˊdoˊzapewnieniaˊzapleczaˊ
technicznego,ˊzˊzakupemˊodpowiedniejˊbibliotekiˊprogramowej,ˊ
zapewnieniemˊodpowiedniejˊdystrybucjiˊprogramuˊiˊoczywiścieˊ
zbudowaniemˊdobregoˊzespołuˊodpowiedzialnegoˊzaˊsprzedażˊ
czasuˊreklamowego.ˊ

Dużaˊkonkurencyjnośćˊrynkuˊiˊobostrzeniaˊprawneˊtoˊdośćˊ
wysokaˊbarieraˊwejściaˊdlaˊnowychˊgraczy,ˊciężkaˊdoˊpokonaniaˊ
zwłaszczaˊwˊkrótkimˊczasie.

Rynek reklamy telewizyjnej w Polsce 

WedługˊszacunkówˊdomuˊmediowegoˊZenithOptimediaˊ
zˊczerwcaˊ2012ˊroku,ˊwˊ2011ˊrokuˊPolskaˊbyłaˊtrzecimˊkrajemˊ
wˊEuropieˊŚrodkowo-Wschodniejˊ(zaˊRosjąˊiˊTurcją)ˊzˊcałkowi-
tymiˊwydatkamiˊnaˊreklamęˊprzekraczającymiˊ7,1ˊmldˊzłotychˊ
(poˊrabatach),ˊzˊ2,0%ˊwzrostemˊwzględemˊ2010ˊroku.ˊWielkośćˊ
rynkuˊreklamyˊtelewizyjnejˊzbliżyłaˊsięˊdoˊ3,7ˊmldˊzłotychˊ(1,5%ˊ
więcejˊniżˊwˊ2010ˊroku).ˊWˊoparciuˊoˊdaneˊZenithOptimedia,ˊ
szacujemy,ˊżeˊwˊlatachˊ2011-2014ˊwartośćˊrynkuˊreklamyˊTVˊ
będzieˊrosłaˊśrednioˊoˊ0,6%ˊ(CAGR).

Wˊ2011ˊrokuˊtelewizjaˊpozostawałaˊdominującymˊmediumˊ
reklamowym,ˊmającymˊudziałˊwˊcałkowitychˊwydatkachˊnaˊ
reklamęˊmiędzyˊ50%ˊwˊ2007ˊroku,ˊaˊ52%ˊwˊ2011ˊroku.ˊWedługˊ
ZenithOptimediaˊudziałˊtenˊpozostanieˊnaˊzbliżonymˊpozio-
mieˊwˊkolejnychˊlatach.ˊZnaczącyˊwzrostˊudziałuˊInternetuˊnieˊ
wpływaˊtutajˊnaˊpozycjęˊreklamyˊtelewizyjnej,ˊzˊracjiˊspadkuˊ
wydatkówˊwˊmediachˊdrukowanych.
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KONKURENCJA 
Polskiˊrynekˊtelewizyjnyˊjestˊzdominowanyˊprzezˊczteryˊnaj-
większeˊstacjeˊnadająceˊnaziemnie:ˊTVP1,ˊTVP2,ˊTVNˊiˊPOLSAT,ˊ
któreˊwˊ2011ˊrokuˊgromadziłyˊłącznieˊ58%ˊudziałówˊwˊwidowniˊ
wˊgrupieˊkomercyjnej.ˊ

ZˊrokuˊnaˊrokˊwˊPolsceˊwzrastaˊjednakˊznaczenieˊstacjiˊdo-
stępnychˊdrogąˊkablowąˊiˊsatelitarną,ˊcoˊwpływaˊnaˊrosnącąˊ
fragmentacjęˊrynkuˊtelewizyjnego.

Wˊ2011ˊrokuˊgłównyˊkonkurentˊPOLSAT-u,ˊstacjaˊTVN,ˊmiałaˊ
16,1%ˊudziałuˊwˊwidowniˊwˊcałejˊdobie.ˊŚredniorocznyˊzasięgˊ
technicznyˊstacjiˊwynosiłˊbliskoˊ92%ˊgospodarstwˊdomowych.ˊ

StacjaˊTVNˊwystartowałaˊwˊ1997ˊroku,ˊnależyˊdoˊGrupyˊTVNˊ
iˊjestˊkontrolowanaˊprzezˊspółkęˊITI.ˊKanałyˊtematyczneˊGrupyˊ
TVNˊuzyskałyˊwˊcałymˊ2011ˊrokuˊ5,9%ˊudziałuˊwˊwidowniˊ
wˊcałejˊdobie.ˊ

Wˊskład GrupyˊTVPˊwchodziˊdziewięćˊstacji,ˊwˊtymˊdwieˊ
ogólnopolskie,ˊTVP1ˊiˊTVP2.ˊGrupaˊtaˊjestˊjednymˊzˊgłównychˊ
graczyˊnaˊpolskimˊrynkuˊreklamy.ˊ

Wˊ2011ˊrokuˊgłówneˊstacjeˊGrupyˊTVPˊuzyskałyˊ13,6%ˊ(TVP1)ˊ
iˊ11,9%ˊ(TVP2)ˊudziałówˊwˊwidowniˊwˊcałejˊdobie.ˊZasięgˊtech-
nicznyˊobuˊstacjiˊwynosiˊniemalˊ100%ˊgospodarstwˊdomowych.ˊ
KanałyˊtematyczneˊTVPˊposiadałyˊ3,9%ˊudziałówˊwˊwidowni.ˊ

TVP,ˊjakoˊnadawcaˊpubliczny,ˊpozaˊopłatamiˊzaˊemisjęˊreklam,ˊ
zyskujeˊdodatkoweˊprzychodyˊzˊabonamentu,ˊpłaconegoˊprzezˊ
użytkownikówˊtelewizjiˊnaˊpodstawieˊUstawyˊoˊopłatachˊ
abonamentowych.ˊMimoˊograniczenia,ˊjakimˊdlaˊTVPˊjestˊzakazˊ
przerywaniaˊprogramówˊblokamiˊreklamowymi,ˊcoˊistotnieˊ
wpływaˊnaˊograniczenieˊzasobówˊstacji,ˊwˊ2011ˊrokuˊprzychodyˊ
zˊopłatˊabonamentowychˊstanowiłyˊtylkoˊ12%.
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Źródło: NaM, wszyscy 16-49, cała doba, SHR%
* Zawiera ogólnopolski kanał naziemny tVP info, 
którego udział w oglądalności wynosi 2,2%  

Udział w oglądalności w 2011 r.



Wśród naszych kanałów 

tematycznych znajdują się: 

  ˊ polsat sport  

 

 

 

 

 

toˊnajpopularniejszyˊwˊPolsceˊkanałˊsportowyˊwˊ2011ˊroku,ˊ
zarównoˊwˊgrupieˊkomercyjnej,ˊjakˊiˊwˊswojejˊgrupieˊdocelo-
wejˊ(mężczyźniˊ16-59ˊlat).ˊNadajeˊnajważniejszeˊwydarzeniaˊ
sportoweˊwˊPolsceˊiˊnaˊświecie,ˊgłównieˊtransmitowaneˊnaˊ
żywoˊ(siatkówka,ˊlekkoatletyka,ˊpiłkaˊnożna,ˊpiłkaˊręczna,ˊboksˊ
światowejˊklasyˊiˊturniejeˊMMA).ˊKanałˊdostępnyˊjestˊtakżeˊˊ
wˊjakościˊHD.

  ˊ polsat sport extra  

 

 

 

 

 

toˊkanałˊsportowyˊnadającyˊwydarzeniaˊsportoweˊpremium,ˊ
wśródˊktórychˊznajdująˊsięˊprzedeˊwszystkimˊwyścigiˊFormułyˊ
1,ˊnajwiększeˊmiędzynarodoweˊturniejeˊtenisowe,ˊtakieˊjakˊ
Wimbledon,ˊorazˊrozgrywkiˊLigiˊMistrzówˊwˊpiłceˊręcznej.ˊKanałˊ
nadawanyˊjestˊtakżeˊwˊjakościˊHDˊpodˊnazwąˊPolsatˊSportˊ
ExtraˊHD.ˊ

  ˊ polsat sport News 

 

 

ˊ
toˊnaszˊnowyˊkanałˊsportowyˊ(uruchomionyˊwˊmajuˊ2011ˊroku)ˊ
nadającyˊwiadomościˊsportowe;ˊjestˊtoˊkanałˊFTAˊnadawanyˊ
wˊtechnologiiˊDTTˊ(MUX-2).ˊ

NASZE KANAŁY
PortfolioˊkanałówˊGrupyˊTelewizjiˊPolsatˊskładaˊsięˊzˊróżno-
rodnychˊstacjiˊskierowanychˊdoˊnajważniejszychˊsegmentówˊ
odbiorców.ˊ

  ˊ polsat

naszˊgłównyˊkanał,ˊrozpocząłˊnadawanieˊwˊ1992ˊ
rokuˊiˊjestˊpierwszymˊkanałemˊkomercyjnymˊ
wˊPolsce,ˊaˊtakżeˊjedynymˊkomercyjnymˊkanałemˊ
posiadającymˊogólnopolskąˊkoncesjęˊnaˊnadawanieˊ
naziemne.ˊ

W 2011 roku POLSAT posiadał najwyższy 16,5% udział 
w oglądalności w grupie komercyjnej, mieszczącej się 
w przedziale wiekowym 16-49 lat. 

PozaˊdystrybucjąˊanalogowegoˊsygnałuˊnaziemnegoˊPOLSATˊ
jestˊdostępnyˊwˊjakościˊSDˊiˊHDˊwˊwiększościˊsieciˊkablowychˊ
orazˊnaˊplatformachˊsatelitarnych.ˊŚredniorocznyˊzasięgˊ
technicznyˊstacjiˊwyniósłˊwˊ2011ˊr.ˊbliskoˊ98%ˊgospodarstwˊ
domowych.

Ofertaˊprogramowaˊbudowanaˊjestˊgłównieˊwˊoparciuˊoˊwłasneˊ
markiˊserialoweˊpołączoneˊzˊbogatymˊportfolioˊfilmówˊfabular-
nych,ˊserialiˊzagranicznychˊiˊdoskonałejˊrozrywkiˊnaˊświatowymˊ
poziomie.ˊ

Absolutnymˊhitemˊjestˊmuzycznyˊtalentˊshowˊ„Tylkoˊmuzyka.ˊ
MustˊbeˊtheˊMusic”.ˊToˊpierwszyˊtalentˊshow,ˊktóryˊwspół-
pracujeˊzˊnajpopularniejszymˊnaˊświecieˊportalemˊspołecz-
nościowymˊFacebook.ˊRównieˊdużymˊpowodzeniemˊciesząˊsięˊ
m.in.ˊserialeˊ„Hotelˊ52”,ˊ„SzpilkiˊnaˊGiewoncie”,ˊ„Liniaˊżycia”ˊ
czyˊ„Kości”.ˊPolsatˊtoˊtakżeˊtelewizyjneˊpremieryˊświatowegoˊ
kinaˊorazˊnajlepszyˊświatowyˊsportˊ–ˊFormułaˊ1,ˊT-Mobileˊ
Ekstraklasa,ˊsiatkówka,ˊboksˊiˊinneˊsportyˊwalki.

POLSAT
©POLSat 
Wszystkie prawa
zastrzeżone
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  ˊ polsat Film

nadajeˊhityˊfilmowe,ˊodnosząceˊsukcesyˊkasowe,ˊˊ
jakˊrównieżˊprodukcjeˊkinaˊniezależnegoˊzˊbibliotekiˊ
wiodącychˊamerykańskichˊstudiówˊfilmowych.

  ˊ polsat caFé ˊ
toˊkanałˊdedykowanyˊkobietom,ˊktóryˊkoncentrujeˊ
sięˊnaˊstyluˊżycia,ˊmodzie,ˊplotkachˊorazˊprogra-
machˊtalk-show.ˊ

  ˊ polsat play  

jestˊdedykowanyˊmężczyznomˊiˊnadajeˊprogramyˊnaˊ
tematˊgadżetówˊużytkowych,ˊprzemysłuˊmotoryza-
cyjnego,ˊwędkarstwaˊorazˊkultoweˊseriale.ˊ

  ˊ polsat 2 

pokazujeˊgłównieˊpowtórkiˊprogramów,ˊktóreˊmiałyˊ
swojąˊpremieręˊnaˊnaszychˊinnychˊkanałach;ˊkanałˊtenˊ
jestˊnadawanyˊrównieżˊdlaˊpolskichˊspołecznościˊnaˊ
całymˊświecieˊ(głównieˊwˊUSA).

  ˊ polsat News

toˊkanałˊinformacyjnyˊnadawanyˊnaˊżywoˊprzezˊˊ
24ˊgodzinyˊnaˊdobę,ˊkoncentrującyˊsięˊprzedeˊ
wszystkimˊnaˊwiadomościachˊzˊPolskiˊiˊnajważniej-
szychˊwydarzeniachˊmiędzynarodowych.ˊ

  ˊ tV bizNes

dostarczaˊnajświeższeˊwiadomościˊnaˊtematˊ
gospodarkiˊiˊrynkówˊfinansowych.ˊ

ˊ
ˊ
ˊ
ˊ
ˊ
ˊ
ˊ
ˊ
ˊ

  ˊ polsat jim jam  

toˊkanałˊprzeznaczonyˊdlaˊdzieciˊopierającyˊsięˊgłównieˊnaˊpro-
gramachˊHitˊEntertainment;ˊkanałˊtenˊjestˊwspólnymˊprzedsię-
wzięciemˊTelewizjiˊPolsatˊiˊChelloZone.

  ˊ polsat crime & iNVestigatioN 

toˊkanałˊoˊtematyceˊkryminalnej,ˊktóryˊzabieraˊwidzówˊwˊpo-
dróżˊdoˊświataˊzbrodni,ˊotwierającˊprzedˊnimiˊdrzwiˊlaborato-
riówˊkryminalnych,ˊpolicyjnychˊarchiwówˊiˊsalˊsądowych.

KanałyˊtematyczneˊGrupyˊPolsatˊwˊ2011ˊrokuˊuzyskałyˊ4,4%ˊ
udziałuˊwˊwidowniˊwˊgrupieˊkomercyjnejˊ16-49ˊlat.ˊ

RAMóWKA I PROGRAMY 
Dobórˊprogramówˊorazˊichˊplanowanieˊwˊkonkretnychˊpasmachˊ
opieraˊsięˊnaˊbudowaniuˊwidowniˊwˊgrupie,ˊktóraˊzeˊwzględuˊ
naˊswojeˊcechyˊdemograficzneˊjestˊnajbardziejˊatrakcyjnaˊdlaˊ
reklamodawców.ˊ

Wˊprocesieˊplanowaniaˊwnikliwejˊanalizieˊpoddawaneˊsąˊdaneˊ
dotycząceˊudziałówˊwˊwidowni,ˊabyˊwłaściwieˊokreślić,ˊktóreˊ
pozycjeˊprzyciągająˊwidzów,ˊprzewidziećˊtrendyˊrynkoweˊiˊdziękiˊ
temuˊmiećˊpewność,ˊżeˊofertaˊprogramowaˊGrupyˊjestˊnajlepsząˊ
odpowiedziąˊnaˊoczekiwaniaˊwidzówˊorazˊreklamodawców.ˊ

Dlaˊplanowaniaˊofertyˊprogramowejˊnajważniejszeˊsąˊdwaˊ
okresy:ˊwiosennyˊ(marzec-maj)ˊiˊjesiennyˊ(wrzesień-listopad).ˊ
Wówczasˊodbywająˊsięˊemisjeˊpremierowe.ˊWˊpozostałychˊ
miesiącachˊofertaˊstacjiˊskładaˊsięˊzˊpowtórekˊprogramów.

Czy wiesz, że…

poniedziałkowy „Mega Hit” 
nadawany w naszym kanale 
głównym od 1997 roku jest 
najstarszym pasmem filmo-
wym na polskim rynku te-
lewizyjnym, przyciągającym 
średnio 2,7 mln widzów.



Przyˊbudowieˊukładuˊprogramówˊkluczoweˊjestˊutrzymanieˊ
lojalnościˊwidza,ˊtakˊbyˊatrakcyjnośćˊkolejnychˊprogramówˊ
wpływałaˊpozytywnieˊnaˊdalszeˊoglądanieˊdanegoˊkanału.ˊ
Jestˊtoˊszczególnieˊistotneˊwˊpasmachˊmiędzyˊwczesnymˊ
popołudniemˊaˊprimeˊtime.ˊRealizacjiˊtegoˊceluˊsłużyˊumiesz-
czenieˊprogramówˊoˊstałejˊdługości,ˊwˊkolejneˊdniˊtygodniaˊ
(poniedziałekˊ–ˊpiątek),ˊtakˊabyˊwidzˊmógłˊłatwiejˊzapamiętaćˊ
schematˊprogramowyˊstacji.ˊStrategiaˊtaˊzostałaˊzastosowanaˊ
międzyˊgodzinąˊ16ˊaˊ20.ˊOdˊgodzinyˊ20ˊstacjaˊoferujeˊmocnąˊ
ofertęˊwˊpostaciˊfilmów,ˊ(m.in.ˊponiedziałek,ˊwtorek),ˊtalentˊˊ
showsˊ(sobota,ˊniedziela)ˊczyˊsilnychˊserialiˊ(czwartek).

Przykładowe programy i seriale emitowane 

w naszym kanale głównym:

  ˊ ,,tylko muzyka. must be the music” 

celemˊprogramuˊjestˊwyłonienieˊnajbardziejˊutalentowanychˊ
muzyków,ˊwokalistówˊiˊzespołów,ˊktórzyˊkonkurującˊzeˊsobą,ˊ
walcząˊoˊwzględyˊjurorówˊiˊpubliczności.ˊWˊjuryˊzasiadająˊznaniˊ
wszystkimˊKora,ˊElżbietaˊZapendowska,ˊAdamˊSztabaˊiˊWojtekˊ
Łozowski.ˊMuzyczneˊtalentˊshowˊpowstałoˊnaˊlicencjiˊamery-
kańskiejˊfirmyˊShineˊInternationalˊiˊbrytyjskiejˊwersjiˊformatu.ˊ
Jesiennaˊedycjaˊshowˊgromadziłaˊprzedˊtelewizoramiˊponadˊ
3,3ˊmlnˊwidzówˊiˊbyłaˊzdecydowanymˊlideremˊpasmaˊwˊgrupieˊ
komercyjnejˊ16-49ˊlat.ˊˊ

  ˊ ,,tylko taNiec. got to daNce”ˊ
toˊprogram,ˊwˊktórymˊposzukiwaniˊsąˊnajbardziejˊutalentowaniˊ
tancerze.ˊJury,ˊwˊskładˊktóregoˊwchodząˊKrystynaˊMazurówna,ˊ
JoannaˊLiszowska,ˊMichałˊMalitowskiˊiˊAlanˊAndersz,ˊoceniająˊ
występyˊsolowe,ˊwˊduecieˊiˊwˊformacjiˊtanecznej,ˊchoćˊtoˊdoˊ
widzówˊnależyˊostatecznaˊdecyzjaˊoˊtym,ˊktoˊwygraˊzmagania.ˊ
Tanecznyˊtalentˊshowˊpowstałˊnaˊlicencjiˊprogramuˊ„Gotˊtoˊ
Dance”,ˊktóregoˊpremieraˊodbyłaˊsięˊnaˊbrytyjskimˊkanaleˊSkyˊ
Oneˊwˊ2009ˊroku.ˊ

  ˊ ,,szpilki Na giewoNcie”

rozterkiˊmiłosne,ˊrywalizacje,ˊhumorystyczneˊperypetie,ˊ
barwneˊpostaci,ˊaˊtoˊwszystkoˊokraszoneˊgórskimiˊpejzażami,ˊ
malowniczychˊzakątkówˊZakopanegoˊiˊwielkomiejskiejˊsceneriiˊ
Warszawyˊ–ˊtoˊwszystkoˊwidzowieˊmogąˊzobaczyćˊwˊ4.ˊwiosen-
nymˊsezonieˊpopularnegoˊserialu.ˊJesiennyˊ3.ˊsezonˊgromadziłˊ
przedˊtelewizoramiˊponadˊ2,1ˊmlnˊwidzówˊiˊbyłˊzdecydowanymˊ
lideremˊswojegoˊpasmaˊwˊgrupieˊkomercyjnejˊ16-49ˊlat.ˊ

  ˊ „państwo w państwie” 

toˊprogram,ˊktóryˊjakoˊjedynyˊwˊPolsceˊpiętnujeˊprzypadkiˊ
nadużywaniaˊprawa,ˊkorupcjiˊiˊnepotyzmuˊwˊrelacjachˊpań-
stwoˊ–ˊprzedsiębiorca.ˊIdeąˊprzewodniąˊmagazynuˊjestˊwalkaˊ
zˊpowszechnymˊwśródˊurzędnikówˊprzekonaniem,ˊżeˊwszyscyˊ
przedsiębiorcyˊtoˊpotencjalniˊprzestępcy.ˊProgramˊprowadziˊ
znanyˊzˊantenyˊPolsatˊNewsˊdziennikarzˊiˊprawnikˊPrzemysławˊ
Talkowski.

POLSAT
©POLSat/
StudiO69 
Wszystkie prawa
zastrzeżone

Czy wiesz, że…

Must be the Music ma już 
niemal pół miliona fanów 
na Facebooku, którzy 
na oficjalnym fan page’u 
programu zostawili ponad 
2 miliony wpisów.  
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kanał początek nadawania dystrybucja sygnału dostępność ftA zasięg techniczny1

POLSAT 05-12-1992 naziemna / DDT / 
kabel / satelita

fTA 97,5%

Polsat Sport 11-08-2000 kabel / satelita „non–Fta” 42,4%

Polsat Sport extra 15-10-2005 kabel / satelita „non–Fta” 30,0%

Polsat Futbol 17-09-2009 kabel / satelita „non–Fta” 15,2%

Polsat Sport Hd 12-10-2007 kabel / satelita „non–Fta” 3,6%

Polsat Film 02-10-2009 kabel / satelita „non–Fta” 34,4%

Polsat Café 06-10-2008 kabel / satelita „non–Fta” 45,8%

Polsat Play 06-10-2008 kabel / satelita „non–Fta” 36,6%

Polsat 2 01-03-1997 kabel / satelita „non–Fta” 55,8%

Polsat News 07-06-2008 kabel / satelita „non–Fta” 46,3%

tV Biznes 08-02-2007 kabel / satelita „non–Fta” 49,9%

Polsat jim jam 02-08-2010 kabel / satelita „non–Fta” 35,4%

Polsat Sport News 01-06-2011 dtt / satelita „Fta” 19,4%

Polsat Crime & investigation Network2 24-11-2011 kabel / satelita „non–Fta” 25,8%

1 NaM, odsetek gospodarstw domowych, które mają możliwość odbioru danego kanału; średnia arytmetyczna zasięgów miesięcznych w 2011 r.
2 Kanał w portfolio Grupy Polsat od listopada 2011 r.

DYSTRYBUCJA I ZASIęG
Nadajemyˊkanałyˊtelewizyjneˊpoprzezˊanalogowąˊiˊcyfrowąˊ
telewizjęˊnaziemnąˊiˊkablowąˊorazˊpoprzezˊcyfroweˊplatformyˊ
satelitarne.ˊNaszeˊkanałyˊtematyczneˊsąˊrozprowadzaneˊprzezˊ

większośćˊsieciˊkablowychˊwˊPolsce,ˊwˊtymˊoperatorówˊtakichˊ
jakˊUPC,ˊAster,ˊMultimediaˊorazˊprzezˊwszystkieˊgłówneˊplat-
formyˊsatelitarneˊzˊwyłączeniemˊkanałówˊsportowych,ˊnaˊktóreˊ
wyłącznośćˊmaˊplatformaˊCyfrowyˊPolsat.

 TECHNOLOGIA I INfRASTRUKTURA
Naszaˊpodstawowaˊinfrastrukturaˊtechnicznaˊskładaˊsięˊz:ˊ

ˊ́ˊ 4 cyfrowych studiów telewizyjnych,ˊwˊtymˊjednegoˊ
używanegoˊprzezˊkanałˊPolsatˊNewsˊiˊgłównyˊprogramˊin-
formacyjnyˊ„Wydarzenia”,ˊpozostałeˊstudiaˊprzeznaczoneˊsąˊ
doˊprodukcjiˊkrótkichˊformˊtelewizyjnych,ˊaˊwyposażoneˊzo-
stałyˊwˊnowoczesnyˊlubˊniedawnoˊzmodernizowanyˊsprzęt,ˊ
studiaˊsąˊwˊpełniˊzgodneˊzˊHDˊlubˊprzygotowaneˊdoˊHD;ˊ

ˊ́ˊ 5 cyfrowych wozów transmisyjnych,ˊwˊtymˊtrzechˊ
nowoczesnychˊHD;

ˊ́ˊ 13 cyfrowych wozów satelitarnychˊdoˊprzesyłaniaˊ
sygnałówˊtelewizyjnychˊzˊdowolnejˊlokalizacji,ˊzˊktórychˊˊ
5ˊjestˊHD;

ˊ́ˊ dwusilnikowego śmigłowcaˊEurocopterˊEC-135ˊpracu-
jącegoˊgłównieˊdlaˊ„Wydarzeń”ˊPOLSAT-u,ˊPolsatˊNews,ˊ
aˊtakżeˊprzyˊobsłudzeˊnajwiększychˊimprezˊorganizowanychˊ
przezˊPolsat.ˊWyposażonyˊjestˊwˊżyroskopowąˊkameręˊ



HDˊumieszczonąˊnaˊzewnątrzˊśmigłowcaˊorazˊkameręˊSDˊ
ustawionąˊwˊjegoˊkabinie.ˊNaˊpokładzieˊmaszynyˊznajdujeˊ
sięˊrecorderˊDVCAMˊiˊmikserˊwizji.ˊSystemˊnadawczo-od-
biorczyˊśmigłowcaˊumożliwiaˊm.in.ˊbezpośrednieˊnadawanieˊ
naˊżywoˊwˊjakościˊHDˊwˊzasięguˊ100ˊkm,ˊaˊwˊsystemieˊSDˊ
–ˊ200ˊkm;

ˊ́ˊ systemu multiplekseraˊzapewniającegoˊefektywnąˊtrans-
misjęˊdlaˊnaszychˊkanałów;

ˊ́ˊ stałegoˊnadajnika satelitarnegoˊdlaˊnaszychˊkanałówˊ
cyfrowych;

ˊ́ˊ wielokanałowegoˊautomatycznego systemu emisji;
ˊ́ˊ cyfrowego systemu routinguˊsygnałówˊtelewizyjnychˊ

ośrodka;
ˊ́ˊ sieci ITˊprzeznaczonychˊdoˊobsługiˊzadańˊtechnologicznych;
ˊ́ˊ systemów montażowychˊpracującychˊwˊsieciˊtechnolo-

gicznejˊIT;
ˊ́ˊ ponad 80 kamerˊSDˊiˊHD;
ˊ́ˊ archiwum programowegoˊ(obecnieˊdigitalizowanego);
ˊ́ˊ systemów technologicznych do wymiany sygnałówˊ

wˊośrodkuˊiˊzˊbiuramiˊregionalnymi,ˊwˊtymˊsystemuˊˊ
optycznego.

Wˊ2012ˊrokuˊplanujemyˊkontynuowaćˊwdrażanieˊsystemuˊbez-
taśmowejˊprodukcjiˊiˊemisjiˊopartegoˊnaˊcentralnymˊarchiwumˊ
cyfrowym.ˊCentralneˊarchiwumˊcyfroweˊmaˊwieleˊzalet,ˊwˊtymˊ
możliwośćˊtworzeniaˊindeksów,ˊumożliwiającˊszybkiˊdostępˊ
doˊzarchiwizowanychˊdanych.ˊCelemˊjestˊstworzenieˊszybkiejˊ
wymianyˊdanychˊpomiędzyˊjednostkamiˊprodukcyjnymiˊiˊreali-
zacjaˊdługoterminowegoˊprzechowywaniaˊtreściˊaudio-wideoˊ
wˊpostaciˊplikówˊcyfrowych,ˊktóreˊspowodujeˊskrócenieˊczasuˊ
produkcjiˊiˊwiększąˊjejˊelastyczność.

SPRZEDAż I źRóDŁA PRZYCHODóW 
Podstawowymiˊźródłamiˊprzychodówˊsą:

 reklama telewizyjNa

Przychodyˊreklamoweˊstanowiąˊokołoˊ80%ˊprzychodówˊGrupyˊ
TelewizjiˊPolsat.ˊNiemalˊwszystkieˊsąˊpozyskiwaneˊprzezˊ

należąceˊdoˊGrupyˊBiuroˊReklamyˊPolsatˊMedia,ˊktóreˊfunkcjo-
nujeˊnaˊrynkuˊjakoˊagentˊreklamowy.ˊ
PolsatˊMediaˊjestˊodpowiedzialnyˊzaˊsprzedażˊwszystkichˊformˊ
reklamy:ˊspotówˊreklamowych,ˊsponsoringuˊorazˊkontraktówˊodˊ
nichˊpochodnych.ˊZajmujeˊsięˊobsługąˊreklamowąˊwszystkichˊ
kanałówˊnależącychˊdoˊGrupyˊ(jedynymˊwyjątkiemˊjestˊPolsatˊ
JimˊJam)ˊorazˊwˊkilkuˊstacjachˊtelewizyjnychˊspozaˊGrupy.ˊ

GłównymiˊkontrahentamiˊPolsatˊMediaˊsąˊmiędzynarodoweˊ
domyˊmediowe,ˊktóreˊfunkcjonująˊjakoˊpośrednicy,ˊnegocjującyˊ
warunki,ˊaˊnastępnieˊrealizująˊkampanieˊdlaˊswoichˊklientów.ˊ
Sprzedażˊczasuˊreklamowegoˊodbywaˊsięˊzarównoˊnaˊmocyˊ
całorocznychˊkontraktówˊzˊdomamiˊmediowymi,ˊjakˊiˊnaˊbazieˊ
bezpośrednichˊzleceńˊodˊklientów.

sprzedaż praw do emisji programów grupy 

w sieciach kablowych i satelitarNych

Wˊrokuˊ2011ˊtoˊźródłoˊprzychodówˊstanowiłoˊokołoˊ15%ˊprzy-
chodówˊtegoˊsegmentu.ˊUmowyˊnaˊdystrybucjęˊkanałówˊGrupyˊ
wˊsieciachˊkablowychˊiˊsatelitarnychˊnieˊsąˊzˊzasadyˊumowamiˊ
naˊwyłączność.ˊStandardoweˊumowyˊnaˊdystrybucjęˊpolegająˊ
naˊustaleniuˊmiesięcznejˊstawkiˊzaˊdostarczanieˊabonentomˊda-
nejˊsieciˊsygnałuˊkanałówˊGrupyˊiˊsąˊzależneˊodˊliczbyˊabonen-
tów,ˊdoˊktórychˊtrafiająˊnaszeˊprogramy.ˊ

Czy wiesz, że…

pierwsze reklamy telewizyjne  
w Polsce pojawiły się w 1956 roku, 
a czas ich emisji był ograniczony do 
15 minut tygodniowo. Początkowo 
była to forma komunikatu mającego 
na celu udzielenie informacji o towa-
rach i źródłach zakupu. Profesjonal-
na reklama w stylu zachodnim poja-
wiła się w latach 90. wraz z wejściem 
na polski rynek firm i koncernów 
międzynarodowych.
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HISTORIA TELEWIZJI POLSAT
PoczątkiˊTelewizjiˊPolsatˊsięgająˊrokuˊ1992.ˊWˊciąguˊ20ˊlatˊ
swojejˊdziałalnościˊzdobyłaˊmilionyˊwidzówˊiˊzapewniłaˊsobieˊ
mocnąˊpozycjęˊnaˊpolskimˊrynkuˊmedialnym.ˊJakoˊpierwszaˊ
komercyjnaˊstacjaˊtelewizyjnaˊwˊPolsceˊprzełamałaˊmonopolˊ
telewizjiˊpublicznejˊiˊprzetarłaˊszlakˊkolejnymˊniezależnymˊ
projektomˊtelewizyjnym.
Polsatˊosiągnąłˊsukcesˊdziękiˊofercieˊwysokiejˊjakościˊrozrywki:ˊ
seriali,ˊzagranicznychˊhitówˊfilmowych,ˊsportuˊnaˊświatowymˊ
poziomie,ˊprogramówˊzˊudziałemˊcelebrytówˊorazˊwydarzeńˊ
muzycznychˊiˊkoncertowych.

Ważne daty

pierwszy talk-show, właŚNie w polsacie 

Trudneˊtematyˊporuszaneˊbyłyˊwˊpierwszymˊtalk-showˊwˊpol-
skiejˊtelewizjiˊkomercyjnejˊ–ˊ„Naˊkażdyˊtemat”.ˊProgram,ˊktóryˊ
wystartowałˊwˊPolsacieˊwˊpaździernikuˊ1993ˊroku,ˊprowadzonyˊ
początkowoˊprzezˊAndrzejaˊWojciechowskiego,ˊlegendarnąˊjużˊ
postaćˊpolskiegoˊdziennikarstwa,ˊaˊnastępnieˊprzezˊMariuszaˊ
Szczygła.ˊWˊcharakterystycznejˊsceneriiˊdachuˊpolsatowskiegoˊ
wieżowcaˊwystępowaliˊzarównoˊprzedstawicieleˊświataˊsztukiˊ
iˊkultury,ˊjakˊiˊosobyˊprezentująceˊbardziejˊkontrowersyjneˊ
zawodyˊczyˊpasje.ˊMimoˊpóźnejˊporyˊnadawaniaˊtalk-showˊprzy-
ciągałˊprzedˊtelewizoryˊprzeciętnieˊ1,5ˊmlnˊwidzów,ˊzapewniającˊ
stacjiˊudziałyˊśrednioˊnaˊpoziomieˊ30%ˊrynku.ˊ

Największa akcja promocyjNa, czyli 

paszporty klubu polsatuˊˊ

Weˊwrześniuˊ1996ˊrokuˊwystartowałaˊnajbardziejˊspektakularnaˊ
akcjaˊpromocyjnaˊdlaˊwidzówˊwˊhistoriiˊpolskiejˊtelewizjiˊ–ˊ
„KlubˊPolsatu”.ˊ„PaszportyˊKlubuˊPolsatu”,ˊktóreˊumożliwiałyˊ
wygranieˊcennychˊnagród,ˊtrafiłyˊwtedyˊdoˊ13ˊmlnˊgospodarstwˊ
domowych.ˊTymˊsamymˊTelewizjaˊPolsatˊstworzyłaˊnajwiększyˊ
programˊlojalnościowyˊiˊrozpoczęłaˊgrę,ˊwˊktórąˊzaangażowa-
łaˊsięˊcałaˊPolska.ˊWˊkrótkimˊczasieˊ„KlubˊPolsatu”ˊstałˊsięˊ
najpopularniejsząˊzabawąˊtelewizyjnąˊwˊPolsce,ˊktórąˊstacjaˊ
powtórzyłaˊjeszczeˊdwukrotnie.

FuNdacja polsat – pierwsza FuNdacja 

założoNa przez telewizję

TelewizjaˊPOLSATˊjakoˊpierwszaˊstacjaˊkomercyjnaˊwˊPolsceˊza-
angażowałaˊsięˊwˊdziałalnośćˊcharytatywną.ˊPowołanaˊwˊ1996ˊ
rokuˊFundacjaˊPOLSATˊpomagaˊdzieciomˊdotkniętymˊchorobąˊ
iˊjestˊobecnieˊjednąˊzˊnajwiększychˊorganizacjiˊpozarządowychˊ
działającychˊwˊPolsce.ˊ

ʺ ʺ czytaj więcej o fundacji POLSAT na str. 80/81

teleturNiej, który pobił „wiadomoŚci” 

Jesieniąˊ1997ˊrokuˊnaˊantenęˊPolsatuˊwszedłˊteleturniejˊ„Idźˊ
naˊcałość”ˊprowadzonyˊprzezˊZygmuntaˊChajzera.ˊNiespełnaˊ
miesiącˊpoˊdebiucieˊprogramˊzdeklasowałˊpodˊwzględemˊ
oglądalnościˊkonkurencję,ˊbijącˊtakżeˊ„Wiadomości”ˊwˊTVP1ˊ(5ˊ
październikaˊ1997ˊroku,ˊwˊgrupieˊ16-49,ˊwidowniaˊprogramuˊ
wyniosłaˊbliskoˊ9,3ˊmlnˊwidzów,ˊdającˊ65%ˊudziałówˊwˊryn-
ku).ˊPrzebojemˊokazałˊsięˊtakżeˊteleturniejˊ„Życiowaˊszansa”ˊ
zˊKrzysztofemˊIbiszemˊwˊroliˊprowadzącego.ˊSystematycznieˊ
zwiększającaˊsięˊwidowniaˊprogramuˊsięgnęłaˊwˊgrudniuˊ2000ˊ
rokuˊ6,6ˊmln.

polsat jako pierwszy iNwestuje 

w techNologię hd

Wˊ2007ˊrokuˊPolsatˊzakupiłˊtrzyˊwozyˊtransmisyjneˊHD,ˊ
wyprodukowaneˊnaˊspecjalneˊzamówienieˊprzezˊfirmęˊSony,ˊ
największegoˊświatowegoˊproducentaˊprofesjonalnegoˊsprzętu.ˊ
ObecnieˊstacjaˊbudujeˊbibliotekęˊHDˊnajważniejszychˊwyda-
rzeńˊsportowych,ˊserialiˊiˊprogramów.ˊWˊHDˊzrealizowanoˊjużˊ
m.in.ˊrozgrywkiˊLigiˊŚwiatowejˊwˊSiatkówceˊMężczyzn,ˊGrandˊ
PrixˊwˊSiatkówceˊKobiet,ˊserialeˊ„Ekipa”,ˊ„Tylkoˊmiłość”ˊczyˊ
programyˊ„DzieńˊKangura”ˊiˊ„NaszeˊDzieci”.ˊWˊ2008ˊrokuˊwˊHDˊ
zrealizowaneˊzostałyˊm.in.:ˊJSˊCupˊwˊTenisieˊZiemnymˊKobiet,ˊ
LigaˊMistrzówˊwˊSiatkówce,ˊaˊtakżeˊsztandarowaˊletniaˊimprezaˊ
rozrywkowaˊPolsatuˊ–ˊSopotˊTOPtrendyˊFestiwal.



czy wiesz, że…

W precastingach do 
1. edycji „tylko taniec. 
Got to dance” wzięło 
udział 5 tys. osób.

POLSAT
©POLSat/
StudiO69
Wszystkie prawa
zastrzeżone
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status spółki publicznej obliguje 
cyfrowy polsat do spełniania najwyższych 
standardów w zakresie zarządzania. dlatego też 
naszym celem jest zarządzanie spółką w sposób 
przejrzysty i przewidywalny, skoncentrowany na 
budowaniu wartości. sprzyja to zaufaniu naszych 
krajowych i zagranicznych inwestorów, rynków 
finansowych, naszych klientów i partnerów 
biznesowych, a także pracowników grupy.

CZęść 3
iNteresAriusZe 
i otocZeNie
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AKcJoNAriusZe 
i iNWestorZY 

CyfrowyˊPolsatˊ–ˊpodˊwzględemˊkapitalizacji,ˊktóraˊnaˊkoniecˊ
2011ˊrokuˊwyniosłaˊ4,7ˊmldˊzłˊ–ˊjestˊnajwiększąˊspółkąˊmedial-
nąˊnotowanąˊnaˊGPWˊwˊWarszawie.ˊPierwszeˊnotowanieˊakcjiˊ
CyfrowegoˊPolsatuˊodbyłoˊsięˊ6ˊmajaˊ2008ˊroku. 

KapitałˊzakładowyˊSpółkiˊwynosiˊ13.934.113,44ˊzłˊiˊdzieliˊsięˊna:
ˊ́ˊ 168.935.335ˊakcjiˊzwykłychˊnaˊokazicielaˊoˊwartościˊnomi-

nalnejˊ0,04ˊzłˊzaˊkażdąˊakcjęˊorazˊ
ˊ́ˊ 179.417.501ˊakcjiˊuprzywilejowanychˊimiennychˊoˊwartościˊ

nominalnejˊ0,04ˊzłˊzaˊkażdąˊakcję.ˊˊ

Celemˊnaszejˊstrategiiˊkorporacyjnejˊjestˊbudowanieˊtrwałejˊ
wartościˊSpółki.ˊStrategięˊtęˊwspieramyˊpoprzezˊregularnąˊ
iˊotwartąˊkomunikacjęˊzeˊwszystkimiˊuczestnikamiˊrynkuˊkapi-
tałowego.ˊWˊceluˊzapewnieniaˊbieżącegoˊdostępuˊdoˊinformacjiˊ

uczestniczymyˊwˊkonferencjachˊzˊinwestorami,ˊorganizujemyˊ
liczneˊspotkaniaˊindywidualne,ˊroadshowˊzarównoˊwˊEuropie,ˊ
jakˊiˊStanachˊZjednoczonych.ˊPonadto,ˊcoˊkwartał,ˊpoˊpublika-
cjiˊwyników,ˊorganizujemyˊcykliczneˊspotkaniaˊzˊinwestoramiˊ
iˊanalitykamiˊsellˊsideˊorazˊtelekonferencjeˊzˊprzedstawicielamiˊ
władzˊSpółki.ˊObaˊwydarzeniaˊmająˊcharakterˊotwarty.ˊPonadtoˊ
wˊnaszejˊkomunikacjiˊkorzystamyˊzˊtakichˊnarzędziˊjakˊdedyko-
wanaˊinwestoromˊstronaˊinternetowaˊ
www.cyfrowypolsat.pl/inwestor,ˊnewsletteryˊelektroniczne,ˊ
cykliczneˊbiuletynyˊinformacyjne.ˊ

ˊ́ˊ Więcej informacji o akcjach, ich kursie, strukturze akcjonariatu, 

polityce dywidendowej znajduje się na stronach 39-43.

czy wiesz, że…

Newscopter Polsat News 
na pokład może zabrać 
aż 3 członków ekipy  
telewizyjnej, nadawać 
program live z pokładu 
w jakości Hd z odległości 
nawet 100 km i latać przy 
zerowej widoczności.

POLSAT NEWS
©POLSat NeWS
Wszystkie prawa
zastrzeżone



NAsi WidZoWie 
i KLieNci 

Oferujemyˊnaszymˊwidzomˊiˊklientomˊrozrywkę,ˊktóraˊdlaˊ
Polakówˊjestˊszczególnieˊistotna.ˊSpośródˊEuropejczykówˊ
spędzamyˊprzedˊtelewizoramiˊnajwiększąˊilośćˊczasuˊ–ˊponadˊ
czteryˊgodzinyˊdziennie.ˊNatomiastˊwˊrankinguˊświatowymˊ
zˊtymˊwynikiemˊplasujemyˊsięˊnaˊdrugimˊmiejscuˊtużˊzaˊ
Amerykanami.ˊToˊspowodowało,ˊżeˊwˊciąguˊostatnichˊlatˊ
świadomośćˊwidzów,ˊiˊtymˊsamymˊnaszychˊklientów,ˊznacz-
nieˊwzrosła.ˊZnająˊoniˊdobrzeˊswojeˊprawa,ˊposiadająˊszerokąˊ
wiedzęˊoˊsamychˊproduktach,ˊorientująˊsięˊwˊofercieˊdostępnejˊ
naˊrynku.ˊRównieżˊstaleˊrosnącaˊliczbaˊkanałówˊtelewizyjnychˊ
wpływaˊnaˊfragmentacjęˊiˊwysokąˊkonkurencyjnośćˊrynkuˊ
telewizyjnego.ˊToˊwszystkoˊsprawia,ˊżeˊmusimyˊbardzoˊdbaćˊza-
równoˊoˊjakośćˊoferowanychˊusługˊiˊproduktów,ˊjakˊiˊoˊpoziomˊ
obsługiˊklienta.ˊDlategoˊteżˊchętnieˊwprowadzamyˊtechnolo-
giczneˊnowości,ˊstaleˊpodnosimyˊatrakcyjnośćˊnaszejˊofertyˊ
programowejˊorazˊdbamyˊoˊdobryˊkontaktˊzˊnaszymiˊabonenta-
miˊiˊsatysfakcjęˊnaszychˊwidzów,ˊktóraˊznajdujeˊodzwierciedle-
nieˊwˊrosnącychˊwynikachˊoglądalności.ˊ

Dokładamyˊwszelkichˊstarań,ˊabyˊmarkiˊCyfrowegoˊPolsatuˊ
iˊTelewizjiˊPolsatˊbyłyˊrozpoznawalneˊprzezˊpolskichˊkonsumentówˊ
iˊkojarzoneˊzˊwysokąˊjakościąˊusług.ˊWedługˊbadaniaˊGFKˊPoloniaˊ
zˊmajaˊ2011ˊrokuˊposiadamyˊnajwyższąˊ(90%)ˊrozpoznawalnośćˊ
markiˊwśródˊtrzechˊoperatorówˊcyfrowejˊtelewizjiˊsatelitarnejˊ
wˊPolsce.ˊWˊ2011ˊrokuˊGrupaˊTelewizjiˊPolsatˊjakoˊjedynaˊzwięk-
szyłaˊswójˊudziałˊwˊoglądalności,ˊaˊnaszˊkanałˊgłównyˊPOLSATˊbyłˊ
najczęściejˊwybieranąˊstacjąˊwśródˊwidzówˊwˊgrupieˊ16-49ˊlat.ˊ

Do obsługi klienta używamy narzędzi:

  ˊ zaawaNsowaNego systemu zarządzaNia 

relacjami z klieNtami (CRM)ˊstworzonegoˊprzezˊ
naszychˊspecjalistówˊwˊoparciuˊoˊzintegrowanąˊplatformęˊ

obsługującąˊmiędzyˊinnymiˊtelefon,ˊfaks,ˊe-mail,ˊSMS/TTSˊ
wˊpołączeniuˊzˊIVRˊ(systemˊinteraktywnejˊodpowiedziˊgłosowej)ˊ
iˊCTIˊ(platformaˊintegrującaˊfunkcjonalnośćˊtelefonuˊiˊCRM)ˊ
wrazˊzeˊstandardowąˊkorespondencjąˊpocztową.ˊCRMˊpozwalaˊ
m.in.ˊnaˊkompleksowąˊrealizacjęˊorazˊdokumentacjęˊobsługiˊ
wszelkichˊzgłoszeńˊpoprzezˊsystemˊrejestracjiˊgłosu,ˊelektro-
niczneˊarchiwum,ˊaˊtakżeˊzintegrowanyˊsystemˊkomunikacjiˊ
zˊabonentamiˊ(obejmującyˊnasząˊstronęˊinternetową,ˊInterne-
toweˊCentrumˊObsługiˊKlienta,ˊwiadomościˊtekstoweˊwysyłaneˊ
naˊekranˊtelewizoraˊorazˊinteraktywnyˊsystemˊodpowiedziˊ
głosowej).ˊWdrożyliśmyˊrównieżˊnowoczesnyˊsystemˊutrzyma-
niaˊklientaˊorazˊmonitoringuˊpłatności.ˊˊ

  ˊ teleFoNiczNego ceNtrum obsługi klieNta 

(CallˊCenter)ˊposiadającegoˊ600ˊstanowiskˊtelefonicznychˊorazˊ
okołoˊ150ˊstanowiskˊback-officeˊdoˊobsługiwaniaˊpisemnychˊ
zgłoszeń.ˊCallˊCenterˊpozostajeˊdoˊdyspozycjiˊklientówˊ24ˊgodzi-
nyˊnaˊdobę,ˊprzezˊ7ˊdniˊwˊtygodniu.ˊPoszczególneˊdziałyˊiˊsekcjeˊ
zˊobszaruˊobsługiˊklientaˊwˊpełniˊdedykowaneˊsąˊnaszymˊabo-
nentomˊiˊodpowiadająˊzaˊkompleksową,ˊprofesjonalnąˊobsługę.ˊ

  ˊ iNterNetowego ceNtrum obsługi klieNta 

(ICOK)ˊbędącegoˊzaawansowanymˊnarzędziemˊinformatycznym,ˊ
któreˊzaˊpośrednictwemˊInternetuˊzapewniaˊbezpiecznyˊiˊbez-
płatnyˊdostępˊdoˊnaszychˊzasobówˊorazˊpomocyˊtechnicznejˊ
wˊtrybieˊonline.ˊPrzezˊnasząˊstronęˊinternetowąˊabonenciˊmogąˊ
m.in.:ˊsprawdzićˊsaldoˊswoichˊpłatności,ˊwydrukowaćˊpolecenieˊ
zapłatyˊlubˊdokonaćˊpłatnościˊwˊtrybieˊonline,ˊsprawdzićˊspecy-
fikacjęˊposiadanychˊdekoderów,ˊwznowićˊpołączenieˊzˊsatelitą,ˊ
przywrócićˊfabryczneˊustawienieˊkoduˊPINˊwˊdekoderze.ˊˊ

ˊ́ˊ Więcej informacji dotyczących narzędzi związanych z obsługą 

klienta znajduje się na stronie 57.
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NAsZ Zespół

Atrakcyjny pracodawca

Jesteśmyˊbardzoˊstabilnąˊiˊjednocześnieˊniezwykleˊdynamicznieˊ
rozwijającąˊsięˊorganizacją.ˊPracownicyˊsąˊnaszymˊnadrzędnymˊ
kapitałemˊiˊwartością,ˊgdyżˊodˊichˊumiejętnościˊiˊzaangażowa-
niaˊzależyˊsukcesˊfirmy.ˊDlategoˊteżˊnaszymˊcelemˊjestˊstworze-
nieˊwarunków,ˊktóreˊpozwoląˊnaszymˊpracownikomˊnaˊciągłyˊ
rozwójˊiˊdoskonalenie.ˊChcemy,ˊbyˊzarównoˊobecni,ˊjakˊiˊprzyszliˊ
pracownicyˊdostrzegaliˊogromnyˊpotencjałˊnaszejˊGrupyˊiˊmoż-
liwościˊrozwojuˊswojejˊkarieryˊzawodowej.

Ogromnąˊuwagęˊprzykładamyˊdoˊprocesuˊrekrutacjiˊnowychˊ
pracowników.ˊStawiamyˊnaˊosobyˊefektywneˊiˊzmotywowane,ˊ
któreˊdobrzeˊodnajdąˊsięˊwˊnaszymˊzespole.ˊWiedzaˊiˊdoświad-
czenieˊpotencjalnychˊpracownikówˊsąˊdlaˊnasˊistotne,ˊaleˊnieˊ
zawszeˊdecydujące.ˊPoprzezˊwykorzystanieˊzaawansowanychˊ
narzędziˊrekrutacyjnych,ˊtakichˊjakˊAssessmentˊCenterˊczyˊtestyˊ
kompetencyjne,ˊstaramyˊsięˊszukaćˊosóbˊzˊogromnymˊpotencja-
łemˊiˊciekawąˊosobowością.

Możliwościˊrozwojuˊiˊawansuˊgwarantujemyˊtakżeˊobecnymˊ
pracownikom.ˊWieluˊmenedżerów,ˊktórzyˊaktualnieˊpełniąˊklu-
czoweˊfunkcjeˊwˊorganizacji,ˊtoˊosoby,ˊktóreˊrozpoczynałyˊswojąˊ
karieręˊzawodowąˊwˊspółceˊodˊstanowiskaˊspecjalisty.ˊ

Wartości firmy

Wˊskutecznejˊrealizacjiˊnaszejˊmisji,ˊwizjiˊiˊcelówˊstrategicznychˊ
pomagająˊnamˊdziałaniaˊzgodneˊzˊwartościamiˊ4P,ˊktóreˊwspólnieˊ
wskazaliśmyˊjakoˊkluczoweˊdlaˊwspieraniaˊnaszegoˊrozwoju.ˊSąˊto:

  ˊ P jak przewaga koNkureNcyjNa

Przewagaˊkonkurencyjnaˊtoˊwˊnaszymˊcodziennymˊdziałaniuˊ

ciągłeˊdążenieˊdoˊdoskonaleniaˊ–ˊposzukiwanieˊmożliwościˊ
zmianˊiˊulepszeń.

  ˊ P jak priorytety

Toˊprzedeˊwszystkimˊbardzoˊmocnaˊorientacjaˊnaˊcelachˊiˊkon-
sekwencjaˊwˊichˊrealizacji.

  ˊ P jak praca zespołowa

Dobraˊwymianaˊinformacji,ˊbudowanieˊkoleżeńskichˊrelacjiˊ
iˊwspieranieˊsięˊwzajemnie.

  ˊ P jak perspektywa właŚcicielska

Toˊodpowiedzialnośćˊzaˊbiznes,ˊzaangażowanieˊwˊpracę,ˊco-
dziennaˊdbałośćˊoˊefektyˊwłasnychˊdziałań.

Staże i praktyki

Młodymˊosobomˊbezˊdoświadczeniaˊzawodowegoˊpomagamyˊ
otwieraćˊdrogęˊdoˊprzyszłejˊkariery.ˊWˊ2010ˊrokuˊpoˊrazˊpierw-
szyˊuruchomiliśmyˊ„ProgramˊPraktykˊLetnich”,ˊktóryˊskierowa-
nyˊjestˊdoˊstudentówˊcoˊnajmniejˊIIIˊrokuˊwszystkichˊkierunkówˊ
studiów,ˊktórzyˊwˊtrakcieˊwakacjiˊchcąˊpodnieśćˊswojeˊkwalifi-
kacjeˊorazˊzdobyćˊdoświadczenieˊzawodowe.ˊPraktykanciˊpozaˊ
wspieraniemˊpionuˊwˊbieżącychˊzadaniachˊmająˊmożliwośćˊ
braniaˊudziałuˊwˊrealizowanychˊwˊtymˊczasieˊprojektach.ˊ
Najlepszymˊpraktykantomˊoferujemyˊmożliwośćˊrozpoczęciaˊka-
rieryˊzawodowejˊwˊspółce.ˊZˊmyśląˊoˊstudentachˊIVˊiˊVˊrokuˊorazˊ
młodychˊabsolwentachˊuruchomionyˊzostałˊˊpółrocznyˊprogramˊ
stażowyˊ„CyfrowaˊKariera”.ˊWˊtymˊczasieˊkażdemuˊstażyścieˊ
zostajeˊpowierzonyˊprojekt,ˊzaˊktóregoˊrealizacjęˊwˊpełniˊodpo-
wiada.ˊWˊrealizacjiˊposzczególnychˊzadańˊorazˊwˊzdobywaniuˊ
wiedzyˊpraktycznejˊiˊumiejętnościˊzawodowychˊnowymˊosobomˊ
pomagająˊwyznaczeniˊopiekunowie.



Rozwój i szkolenia

Inwestujemyˊwˊpracowników,ˊboˊichˊumiejętnościˊsąˊkluczoweˊ
dlaˊrozwojuˊfirmy.ˊWˊzależnościˊodˊzakresuˊwykonywanychˊobo-
wiązkówˊpracownicyˊmogąˊbraćˊudziałˊwˊogólnych,ˊjakˊiˊspecja-
listycznychˊszkoleniachˊbiznesowych,ˊstudiachˊpodyplomowychˊ
czyˊkonferencjachˊtematycznych.ˊDodatkowoˊoferujemyˊnaszymˊ
pracownikomˊmożliwośćˊnaukiˊjęzykówˊobcych.

Benefity dla pracowników 

Naszymˊpracownikomˊgwarantujemyˊtakżeˊliczneˊświadczeniaˊ
socjalne,ˊm.in.ˊbezzwrotneˊzapomogiˊlosoweˊiˊrzeczoweˊorazˊ
zwrotneˊpożyczkiˊnaˊceleˊmieszkaniowe.ˊPonadtoˊnasiˊpracow-
nicyˊmogąˊkorzystaćˊzˊwieluˊdodatkowychˊprofitów,ˊm.in.:

ˊ́ˊ opiekiˊmedycznejˊwˊjednejˊzˊnajwiększychˊwˊPolsceˊsieciˊ
prywatnychˊporadniˊmedycznych;

ˊ́ˊ ubezpieczeniaˊgrupowegoˊłączącegoˊkompleksowąˊochronęˊ
życiaˊiˊzdrowiaˊzarównoˊpracownika,ˊjakˊiˊjegoˊrodziny;ˊ

ˊ́ˊ dofinansowaniaˊpakietówˊsportowych;
ˊ́ˊ bardzoˊatrakcyjnegoˊfinansowoˊpakietuˊtelewizjiˊiˊInternetuˊ

CyfrowegoˊPolsatuˊorazˊtelefoniiˊkomórkowejˊsieciˊPlus.ˊ
ˊ

Bezpieczne miejsce pracy

Jakoˊpracodawcaˊmamyˊprawneˊiˊmoralneˊzobowiązaniaˊwobecˊ
wszystkichˊzatrudnionychˊdoˊzapewnieniaˊimˊbezpieczeństwa,ˊ
ochronyˊzdrowiaˊiˊkomfortuˊwˊramachˊwykonywanychˊobowiąz-
ków.ˊDlategoˊzgodnieˊzˊpolitykąˊbezpieczeństwaˊpracyˊstaramyˊ
sięˊkontrolowaćˊryzykoˊorazˊzapobiegaćˊwypadkomˊiˊchorobomˊ
wˊfirmie.ˊNaszymˊcelemˊiˊzamiaremˊjestˊzapewnienieˊwszystkimˊ
godnychˊiˊprzyjaznychˊwarunkówˊpracy.ˊChcemyˊjeˊosiągnąćˊ
poprzezˊstworzenieˊśrodowiskaˊpracyˊopartegoˊnaˊwzajemnymˊ
szacunku,ˊtolerancji,ˊwspółpracyˊiˊzaangażowaniuˊorazˊbudowa-
nieˊprzejrzystychˊprocedur.
 

Równość zawodowa

Wszystkichˊpracownikówˊtraktujemyˊzˊnależnymˊimˊszacun-
kiem,ˊniezależnieˊodˊpłci,ˊwyznania,ˊprzekonańˊpolitycznychˊczyˊ
religijnych.ˊKażdyˊtraktowanyˊjestˊjakoˊindywidualnaˊjednostka,ˊ
którejˊnależyˊsięˊsprawiedliwośćˊiˊrówneˊprawa.ˊWśródˊzatrud-
nionychˊsąˊtakżeˊniepełnosprawni,ˊjakˊiˊosobyˊoˊinnymˊkolorzeˊ
skóryˊczyˊwyznaniu.

*ˊCyfrowyˊPolsatˊS.A.,ˊCyfrowyˊPolsatˊ
TechnologyˊSp.ˊzˊo.o.,ˊTelewizjaˊPolsatˊSp.ˊ
zˊo.o.,ˊstanˊnaˊkoniecˊ2011ˊroku
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Struktura zatrudnienia w Grupie 

Cyfrowy Polsat* ze względu na wiek:
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Komunikacja wewnętrzna i współpraca zespołowa

Narzędziamiˊwykorzystywanymiˊprzezˊnasˊwˊkomunikacjiˊ
wewnętrznejˊsąˊprzedeˊwszystkimˊnewsletterˊiˊIntranet,ˊgdzieˊ
poruszaˊsięˊtematyˊistotneˊdlaˊpracowników.ˊPojawiająˊsięˊ
informacjeˊoˊaktualnychˊwydarzeniachˊwˊfirmie,ˊkluczowychˊ
zmianachˊpersonalnych,ˊpodejmowanychˊinicjatywach,ˊogłasza-
neˊsąˊteżˊkonkursyˊedukacyjno-motywacyjne.ˊ

Odˊ2011ˊrokuˊwprowadziliśmyˊnowąˊformęˊkomunikacjiˊ–ˊ
coroczneˊstrategiczneˊspotkanieˊZarząduˊzˊkadrąˊkierowniczą.ˊ
Jegoˊcelem,ˊobokˊwyczerpującychˊprezentacjiˊdotyczącychˊ
strategiiˊfirmy,ˊaktualnejˊsytuacjiˊspółki,ˊosiągnięćˊkonkurencji,ˊ
jestˊtakżeˊwzbudzenieˊzaangażowaniaˊweˊwdrażaniuˊstrategiiˊ
poprzezˊpoprawęˊkomunikacjiˊmiędzyˊdziałamiˊiˊuświadomienieˊ
jejˊznaczeniaˊwˊosiąganiuˊwspólnegoˊcelu.ˊ

Integracja 

Naszymˊpracownikomˊproponujemyˊszeregˊdziałań,ˊktórychˊ
celemˊjestˊintegracja,ˊpromowanieˊzdrowegoˊstyluˊżycia,ˊrozwójˊ
zainteresowańˊiˊpozazawodowejˊaktywnościˊorazˊwzmacnianieˊ
poczuciaˊwięziˊzˊfirmą.

Wˊminionymˊrokuˊnasiˊpracownicyˊmieliˊokazjęˊzaprezentowaćˊ
swojeˊmożliwościˊnieˊtylkoˊintelektualne,ˊleczˊrównieżˊfizyczne.ˊ
GrupaˊbiegaczyˊzˊCyfrowegoˊPolsatuˊiˊTelewizjiˊPolsatˊwzię-
łaˊudziałˊwˊklasyfikacjiˊdrużynowejˊwˊramachˊ33.ˊMaratonuˊ
Warszawskiego,ˊzajmującˊwysokąˊ27.ˊpozycję.ˊPowołaliśmyˊ
równieżˊdrużynęˊ„POLSATˊBiega”,ˊktóraˊwystartowałaˊwˊtego-
rocznymˊMaratonieˊWarszawskim.ˊ

Cykliczneˊtreningiˊpiłkiˊsiatkowejˊwˊ2011ˊrokuˊsfinalizowali-
śmyˊwewnętrznymˊTurniejemˊSiatkówkiˊoˊPucharˊCyfrowegoˊ
Polsatu,ˊwˊktórymˊwzięłoˊudziałˊ6ˊdrużynˊ(ok.ˊ60ˊosób),ˊre-
prezentującychˊróżneˊdziałyˊiˊobszaryˊbiznesowe.ˊWˊ2012ˊrokuˊ
naszaˊsekcjaˊsiatkówkiˊdołączyłaˊdoˊrozgrywekˊbiznesowychˊ
wˊramachˊligiˊPlayˊVolley.ˊ

Natomiastˊnasiˊpiłkarzeˊwˊ2011ˊrokuˊzajęliˊIˊmiejsceˊwˊTurniejuˊ
HuaweiˊWinterˊCupˊ2011.ˊOdˊmarcaˊ2012ˊrokuˊpowołaliśmyˊ
sekcjęˊpiłkiˊnożnej,ˊoferującˊnaszymˊpracownikomˊcykliczneˊ
treningiˊpodˊokiemˊprofesjonalnegoˊtrenera.

Nieˊzapominamyˊtakżeˊoˊnajmłodszych.ˊStałymˊpunktemˊwyda-
rzeńˊfirmowychˊsąˊeventyˊprzygotowywaneˊdlaˊdzieciˊpracow-
nikówˊ–ˊzawszeˊzˊatrakcyjnymiˊniespodziankamiˊedukacyjnymi.ˊ
Wˊ2011ˊrokuˊDzieńˊDzieckaˊnaszeˊ„cyfroweˊprzedszkole”ˊmiałoˊ
okazjęˊspędzićˊwˊwarszawskimˊZOO,ˊaˊzˊokazjiˊmikołajekˊzorgani-
zowaliśmyˊspecjalnyˊpokazˊwˊTeatrzeˊMuzycznymˊROMA,ˊzapra-
szającˊdzieciˊiˊmłodzież,ˊktórychˊrodziceˊpracująˊwˊGrupieˊCyfrowyˊ
Polsat,ˊnaˊspecjalnyˊpokazˊspektakluˊ„AladynˊJr”.ˊNajmłodszeˊ
dzieciˊotrzymałyˊodˊMikołajaˊnietuzinkoweˊzabawkiˊedukacyjne.

TRAVEL 
CHANNEL
©tRaVeL 
CHaNNeL
Wszystkie prawa
zastrzeżone



pArtNerZY BiZNesoWi

Kształtowanie długotrwałych i pozytywnych 
relacji ze wszystkimi partnerami biznesowymi 
jest kluczowym działaniem w ramach skutecz-
nej realizacji naszej strategii. 

Posiadamyˊwieluˊsprawdzonychˊpartnerówˊbiznesowych,ˊ
zˊktórymiˊbudujemyˊdługotrwałeˊrelacje.ˊZaufanieˊdoˊnichˊjestˊ
dlaˊnasˊwartościąˊnadrzędną,ˊdlategoˊnaszaˊwspółpracaˊopieraˊ
sięˊprzedeˊwszystkimˊnaˊotwartymˊdialogu,ˊwymianieˊmyśliˊ
iˊdoświadczeń.ˊDziękiˊtakiejˊpostawieˊzbieramyˊzˊrynkuˊwieleˊ
istotnychˊinformacjiˊbiznesowychˊ–ˊodˊopiniiˊrynkowychˊnaˊ
tematˊspółki,ˊpoprzezˊuwzględnienieˊobiektywnychˊiˊcennychˊ
uwagˊnaˊtematˊnaszychˊproduktówˊiˊusług,ˊażˊpoˊkonstruk-
tywneˊiˊinspirująceˊpomysłyˊzmierzająceˊdoˊusprawnieniaˊ
współpracyˊwˊdanymˊobszarze.ˊZˊwielomaˊnaszymiˊpartneramiˊ
łączyˊnasˊwspólnaˊhistoriaˊorazˊpozytywneˊdoświadczeniaˊ
zˊdotychczasowychˊprojektów.ˊJesteśmyˊprzekonani,ˊżeˊpartner-
skieˊrelacjeˊoparteˊnaˊzaufaniuˊprowadząˊwˊefekcieˊdoˊprzewagiˊ
konkurencyjnejˊGrupyˊCyfrowegoˊPolsatuˊnaˊrynku.

Naszymˊcelemˊjestˊuczciweˊpostępowanieˊzˊdostawcamiˊ
iˊkontrahentami.ˊNawiązującˊwspółpracęˊzˊnowymˊpartnerem,ˊ
wyłaniamyˊgoˊnaˊzasadachˊprzetargu,ˊwˊktórymˊwybórˊopieraˊ
sięˊnaˊobiektywnychˊkryteriachˊtakichˊjakˊjakość,ˊniezawodność,ˊ
rzetelność,ˊczasˊrealizacji,ˊreferencjeˊodˊinnychˊklientówˊiˊcena.ˊ

Dobreˊrelacjeˊmiędzyˊspółkąˊaˊdostawcamiˊwpływająˊtakżeˊnaˊ
obniżenieˊkosztówˊtransakcyjnychˊ–ˊstałyˊiˊlojalnyˊdostawcaˊ
jestˊdlaˊnasˊprzewidywalny,ˊzarównoˊwˊzakresieˊproduktu,ˊjakˊ
iˊpłatności.ˊ
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mediA

Kooperacja z mediami to jeden z fundamentów 
komunikacji naszej spółki z rynkiem. dlatego 
też w naszej strategii stawiamy na partnerską 
oraz długofalową współpracę z dziennikarzami, 
budowanie pozytywnych relacji oraz prowadze-
nie otwartego dialogu, dzięki którym obie stro-
ny mogą efektywnie realizować założone cele. 

NaszeˊdziałaniaˊwˊzakresieˊMediaˊRelationsˊobejmują:
ˊ́ˊ systematyczneˊinformowanieˊprzedstawicieliˊmediówˊ

oˊdziałalnościˊfirmy,ˊkluczowychˊwydarzeniach,ˊzmianachˊ
iˊplanachˊnaˊprzyszłośćˊzaˊpośrednictwemˊkomunikatówˊ
prasowych,ˊoświadczeń,ˊinformacjiˊspecjalistycznych,ˊ
wypowiedziˊeksperckich,ˊraportów,ˊopracowańˊnaˊżyczenieˊ
dziennikarzaˊitp.;

ˊ́ˊ organizowanieˊspecjalnychˊwydarzeńˊmedialnych,ˊmającychˊ
naˊceluˊprzybliżenieˊdanegoˊobszaruˊdziałalnościˊfirmyˊ
czyˊpoinformowanieˊoˊuruchomieniuˊnowościˊwˊportfolio,ˊ
takichˊjak:ˊkonferencjeˊprasowe,ˊbriefingi,ˊśniadaniaˊpra-
sowe,ˊdniˊotwarte,ˊspotkaniaˊzˊekspertamiˊrynku,ˊimprezyˊ
okolicznościoweˊiˊeventyˊtematyczne;

ˊ́ˊ aranżowanieˊwywiadówˊorazˊindywidualnychˊspotkańˊdzien-
nikarzyˊzˊprzedstawicielamiˊZarząduˊorazˊkadryˊzarządzającej.ˊ

ˊ́ˊ udostępnianieˊurządzeńˊwrazˊzˊusługamiˊzˊnaszejˊofertyˊdoˊ
testówˊdziennikarskich,ˊcelemˊuzyskaniaˊpogłębionejˊiˊfa-
chowejˊopiniiˊnaˊtematˊwprowadzanychˊprzezˊnasˊnowychˊ
rozwiązańˊiˊtechnologii;

ˊ́ˊ przyjmowanieˊzaproszeńˊdoˊudziałuˊwˊprogramachˊradio-
wychˊiˊtelewizyjnychˊorazˊwˊrozmowachˊpodczasˊpaneliˊ
dyskusyjnychˊodbywającychˊsięˊwˊramachˊbranżowychˊ
konferencjiˊiˊkongresów.ˊˊ

czy wiesz, że…

w rekordowej Sylwestrowej Mocy 
Przebojów 2011 zorganizowanej już 
po raz czwarty wspólnie przez Mia-
sto Stołeczne Warszawa i telewizję 
POLSat na stołecznym placu Kon-
stytucji wzięło udział ponad 120 
tys. osób i blisko 4,4 mln widzów 
przed telewizorami.

POLSAT
©POLSat/
StudiO69 
Wszystkie prawa
zastrzeżone



reguLAtorZY 
i orgANiZAcJe BrANŻoWe 

chcemy aktywnie kształtować otoczenie, 
w którym na co dzień funkcjonujemy. 
dlatego też jesteśmy aktywnym uczestnikiem 
organizacji skupiających specjalistów z branż 
istotnych dla naszej działalności. 

Należymyˊm.in.ˊdo:ˊPKPPˊLewiatan,ˊPolskiejˊIzbyˊInformatykiˊ
iˊTelekomunikacjiˊ(PIIiT),ˊKrajowejˊIzbyˊGospodarczejˊ
ElektronikiˊiˊTelekomunikacjiˊ(KIGEiT),ˊStowarzyszeniaˊ
DystrybutorówˊProgramówˊTelewizyjnychˊSYGNAŁ,ˊPolskiejˊ
IzbyˊRadiofuzjiˊCyfrowejˊ(PIRC),ˊPolskiejˊIzbyˊKomunikacjiˊ
Elektronicznejˊ(PIKE),ˊRIPEˊNetworkˊCoordinationˊCentreˊ(RIPEˊ
NCC),ˊZwiązkuˊPracodawcówˊBranżyˊInternetowejˊIABˊPolska,ˊ
międzynarodowegoˊstowarzyszeniaˊtelewizyjnychˊiˊradiowychˊ
biurˊsprzedażyˊreklamˊEGTA,ˊTheˊInformationˊSystemsˊAuditˊ
andˊControlˊAssociationˊ(ISACA),ˊStowarzyszeniaˊAudytorówˊ
WewnętrznychˊIIAˊPolska.ˊPonadtoˊjesteśmyˊwspółwłaści-
cielemˊPolskichˊBadańˊInternetu,ˊspółkiˊpowołanejˊwˊceluˊ
stworzeniaˊstandarduˊbadańˊInternetuˊwˊPolsce.ˊNaszeˊstacjeˊ
objęteˊsąˊmonitoringiemˊtelemetrycznychˊbadańˊoglądalnościˊ
prowadzonychˊprzezˊNielsenˊAudienceˊMeasurement,ˊktóreˊ
sąˊstandardemˊiˊwspólnąˊwalutąˊdlaˊstacjiˊtelewizyjnychˊ
prowadzącychˊdziałalnośćˊnaˊpolskimˊrynku,ˊmediaˊplanerówˊ
iˊreklamodawców.ˊ

Będącˊspółkąˊgiełdową,ˊnaˊbieżącoˊwspółpracujemyˊzˊregu-
latoremˊorazˊinnymiˊorganizacjamiˊzwiązanymiˊzˊrynkiemˊ
kapitałowym,ˊtakimiˊjakˊKomisjaˊNadzoruˊFinansowegoˊ(KNF),ˊ
GiełdaˊPapierówˊWartościowychˊ(GPW),ˊKrajowyˊDepozytˊ
PapierówˊWartościowychˊ(KDPW),ˊStowarzyszenieˊEmitentówˊ
Giełdowychˊ(SEG),ˊStowarzyszenieˊInwestorówˊIndywidualnychˊ
(SII),ˊZwiązekˊMaklerówˊiˊDoradcówˊ(ZMID).ˊRealizującˊak-
tywnąˊpolitykęˊrelacjiˊinwestorskich,ˊjesteśmyˊwˊstałymˊ
kontakcieˊzˊnaszymiˊakcjonariuszamiˊ(TowarzystwaˊFunduszyˊ
Inwestycyjnych,ˊOtwarteˊFunduszeˊEmerytalne)ˊorazˊzˊniezależ-
nymiˊbiuramiˊmaklerskimi.ˊ

Wˊobowiązującymˊobecnieˊpolskimˊprawodawstwieˊregulatoramiˊ
poszczególnychˊrynków,ˊnaˊktórychˊprowadzimyˊdziałalność,ˊsą: 

ˊ́ˊ dla rynku telekomunikacyjnegoˊ(tj.ˊInternetuˊiˊtelefoniiˊ
komórkowej):ˊUrządˊKomunikacjiˊElektronicznejˊ(UKE),

ˊ́ˊ dla rynku radiowo-telewizyjnego:ˊUrządˊKomunikacjiˊ
ElektronicznejˊorazˊKrajowaˊRadaˊRadiofoniiˊiˊTelewizjiˊ
(KRRiT),

ˊ́ˊ częstotliwości dla naziemnej telewizji cyfrowejˊprzy-
dzielaˊUKE,ˊnatomiastˊuprawnienia dotyczące emitowa-
nych treściˊokreślaˊKRRiT.ˊ

WAżNE LINKI:
KNF:ˊwww.knf.gov.plˊ
KDPW:ˊwww.kdpw.plˊ
GPW:ˊwww.gpw.plˊ
UKE:ˊwww.uke.gov.plˊ
KRRiT:ˊwww.krrit.gov.plˊˊ
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orgANiZAcJe poZArZądoWe 
i społecZNości LoKALNe

staramy się uwrażliwiać naszych pracowni-
ków na problemy społeczne. udaje nam się to 
na szeroką skalę, gdyż w cyfrowym polsacie 
pracują osoby o wielkich sercach, gotowe 
poświęcać swój wolny czas na to, by pomóc 
potrzebującym i zaangażować się w działania 
prospołeczne. 

Mimoˊżeˊdziałalnośćˊwolontariatuˊpracowniczegoˊnieˊjestˊujętaˊ
wˊformalneˊproceduryˊwewnętrzne,ˊprowadzimyˊdziałaniaˊ
charytatywneˊnaˊwieluˊobszarach,ˊm.in.:

ˊ́ˊ NaˊstałeˊwspieramyˊŻoliborskieˊStowarzyszenieˊDOMˊ
RODZINAˊCZŁOWIEKˊwˊramachˊakcjiˊ„Nakrętka”.ˊDziękiˊ
tysiącomˊplastikowychˊnakrętekˊzebranychˊprzezˊnaszychˊ
pracowników,ˊichˊrodzinyˊiˊprzyjaciółˊudałoˊsięˊwspomócˊ
zakupˊjużˊ6ˊwózkówˊinwalidzkich.ˊ

ˊ́ˊ Odˊ2010ˊroku,ˊwˊokresieˊświątˊBożegoˊNarodzenia,ˊnasiˊ
pracownicyˊzostająˊprawdziwymiˊŚwiętymiˊMikołajami.ˊWeˊ
współpracyˊzˊFundacjąˊPrzyjaciółkaˊwˊramachˊakcjiˊświą-
tecznejˊ„QurierˊŚwiętegoˊMikołaja”ˊzrealizowaliśmyˊwˊ2011ˊ
rokuˊażˊ200ˊmarzeńˊdzieci.ˊDoˊprzedsięwzięciaˊwłączyłoˊsięˊ
ażˊ416ˊpracowników.ˊWspólnymiˊsiłamiˊzrealizowaliśmyˊma-
rzeniaˊdzieciˊnaˊkwotęˊponadˊ21.500ˊzł,ˊaˊupominkiˊdotarłyˊ
doˊwiejskichˊświetlicˊśrodowiskowychˊwˊAniołowie,ˊDąbro-
wie,ˊDobropolu,ˊWoliˊLipieckiej,ˊZalesiuˊiˊLewinieˊBrzeskim.ˊ

ˊ́ˊ Odˊ2011ˊrokuˊwłączyliśmyˊsięˊwˊkampanięˊ„Twójˊ1%ˊmaˊ
wielkąˊwartość!”,ˊktórąˊwspólnieˊzorganizowałyˊTelewi-
zjaˊPOLSATˊiˊFundacjaˊPOLSAT.ˊWierzymy,ˊżeˊkampaniaˊ
zachęcającaˊobywateliˊdoˊprzekazywaniaˊ1%ˊpodatkuˊjestˊ
bardzoˊcennąˊinicjatywą.ˊNieˊwszyscyˊpodatnicyˊkorzysta-
jąˊzˊdanegoˊimˊprzezˊpaństwoˊprzywilejuˊzdecydowaniaˊ
oˊprzeznaczeniuˊczęściˊswojegoˊpodatku.ˊDlategoˊpokazującˊ

naszymˊpracownikomˊiˊichˊrodzinom,ˊjakˊprostoˊmożnaˊ
skorzystaćˊzˊtegoˊmechanizmu,ˊmamyˊnadzieję,ˊżeˊprzyczy-
niamyˊsięˊnieˊtylkoˊdoˊpotencjalnegoˊzwiększeniaˊwpływówˊ
organizacjiˊzˊtytułuˊ„1%”,ˊaleˊteżˊposzerzamyˊmożliwościˊ
działaniaˊorganizacjiˊpożytkuˊpublicznegoˊdlaˊdobraˊnasze-
goˊnajbliższegoˊotoczenia.ˊ

Odˊ2004ˊrokuˊnaˊbieżącoˊwspółpracujemyˊrównieżˊzeˊ
StowarzyszeniemˊSygnał,ˊwalczącˊzeˊzjawiskiemˊpiractwaˊ
iˊpromującˊuczciwośćˊwˊobrocieˊsygnałemˊtelewizyjnym.ˊWˊtymˊ
zakresieˊprzyświecająˊnamˊdwaˊnaczelneˊcele:ˊprzeciwdziałanieˊ
kradzieżyˊsygnałuˊtelewizyjnego,ˊwyłudzaniuˊiˊpodrabianiuˊ
oryginalnegoˊsprzętu,ˊwprowadzaniuˊdoˊobrotuˊfałszywychˊ
kartˊiˊdekoderówˊorazˊdążenieˊdoˊzmianyˊmentalnościˊPolakówˊ
iˊukształtowaniaˊjednoznacznejˊpostawyˊwobecˊpiractwaˊtele-
wizyjnego,ˊktóreˊpowinnoˊbyćˊpostrzeganeˊjakoˊprzestępstwoˊ
karaneˊprzezˊprawo.

FuNdacja polsat 

TelewizjaˊPOLSATˊjestˊpierwsząˊwˊPolsceˊstacjąˊkomercyjną,ˊ
któraˊzaangażowałaˊsięˊwˊdziałalnośćˊcharytatywną.ˊPowołanaˊ
wˊ1996ˊrokuˊFundacjaˊPOLSATˊwˊubiegłymˊrokuˊobchodziłaˊ
swojeˊ15-lecie.ˊ„Wystarczyˊchcieć”ˊ–ˊtoˊhasło,ˊktóreˊprzyświeca-
łoˊzałożeniuˊFundacjiˊiˊtowarzyszyˊjejˊdoˊdziś.ˊ

Fundacjaˊmaˊświadomość,ˊżeˊchorobaˊdzieckaˊtoˊpodwójnyˊ
dramatˊ–ˊnieˊtylkoˊwˊwymiarzeˊemocjonalnym,ˊleczˊtakżeˊ
materialnym,ˊgdyżˊczęstoˊspecjalistyczneˊleczenie,ˊinnowacyjneˊ
środkiˊfarmaceutyczneˊczyˊkosztownaˊrehabilitacjaˊprzekraczająˊ

FU
NDACJA



możliwościˊfinansoweˊrodziców.ˊDlategoˊjużˊodˊponadˊ15ˊlatˊ
Fundacjaˊstaraˊsięˊpomagaćˊkonkretnymˊdzieciomˊ–ˊmałejˊAni,ˊ
Krzysiowi,ˊZosi.ˊRatujeˊżycieˊnajmłodszym,ˊktórzyˊbezˊpomocyˊ
zˊzewnątrzˊnieˊmielibyˊszansˊnaˊpowrótˊdoˊzdrowia.ˊFundacjaˊ
staraˊsięˊreagowaćˊjakˊnajszybciejˊiˊrozpatrywaćˊwszelkieˊprośbyˊ
oˊpomoc;ˊdoˊdziśˊudałoˊsięˊpomócˊponadˊ18ˊtysiącomˊmałychˊ
pacjentówˊorazˊwesprzećˊponadˊtysiącˊszpitaliˊiˊośrodkówˊ
medycznych.ˊWˊsumieˊnaˊceleˊstatutoweˊFundacjaˊprzekazałaˊ
175,5ˊmlnˊzłotych.

NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNE PRO-
JEKTY fUNDACJI POLSAT TO:

ˊ́ˊ Podaruj Dzieciom Słońceˊ–ˊtoˊcoroczna,ˊogólnopolskaˊ
kampaniaˊorganizowanaˊwspólnieˊzˊfirmąˊProcter&Gambleˊ
iˊTelewizjąˊPOLSAT.ˊˊCzęśćˊdochoduˊzeˊsprzedażyˊproduktówˊ
opatrzonychˊsłoneczkiem,ˊprzeznaczanaˊjestˊnaˊrozwiązanieˊ
konkretnychˊproblemówˊpolskichˊplacówekˊpediatrycznychˊ
orazˊnaˊwsparcieˊleczeniaˊiˊrehabilitacjiˊpodopiecznychˊFun-
dacji.ˊWˊlatachˊ1999-2007ˊdziękiˊakcjiˊwyposażoneˊzostałyˊ
232ˊoddziałyˊdziecięceˊiˊośrodkiˊspecjalistyczne.ˊWˊlatachˊ
2008-2010ˊzebraneˊśrodkiˊzostałyˊprzekazaneˊnaˊleczenie,ˊ
rehabilitację,ˊzakupˊsprzętuˊmedycznegoˊiˊrehabilitacyjnegoˊ
dlaˊ5.658ˊchorychˊdzieci.ˊPrzezˊ13ˊlatˊnaˊleczenieˊdzieciˊ
zostałoˊprzekazanychˊponadˊ61,8ˊmlnˊzł.

ˊ́ˊ Jesteśmy dla dzieciˊ–ˊkampania,ˊktórejˊbohateramiˊ
sąˊpodopieczniˊFundacji.ˊWˊspotachˊapelująˊoˊpomocˊnieˊ
tylkoˊdlaˊsiebie,ˊaleˊtakżeˊdlaˊinnychˊchorychˊdzieci.ˊDziękiˊ
kampaniiˊ„Jesteśmyˊdlaˊdzieci”ˊFundacjaˊzebrałaˊ49ˊmlnˊzł,ˊ
któreˊwˊcałościˊzostałyˊprzekazaneˊnaˊleczenieˊiˊrehabilita-
cjęˊdzieci.

ˊ́ˊ Mikołajkowy Blok Reklamowyˊ–ˊtoˊwyjątkowaˊakcja,ˊ
dziękiˊktórejˊwielkieˊfirmyˊorazˊwidzowieˊTelewizjiˊPOLSATˊ
wspólnieˊpomagająˊchorymˊdzieciom.ˊWystarczyˊobejrzećˊ
specjalnieˊprzygotowanyˊblokˊreklamowyˊnadawanyˊwˊTe-
lewizjiˊPOLSATˊ6ˊgrudniaˊoˊgodz.ˊ18.45.ˊWpływy,ˊobliczoneˊ
naˊpodstawieˊwynikówˊoglądalności,ˊprzekazaneˊsąˊnaˊlecze-
nieˊiˊrehabilitacjęˊpodopiecznychˊFundacjiˊPOLSAT.ˊ6ˊgrud-
niaˊ2011ˊMikołajkowyˊBlokˊReklamowyˊprzyciągnąłˊprzezˊ

telewizoryˊ8,8ˊmlnˊwidzówˊ(tj.ˊ54,9%ˊwidzówˊwˊgrupieˊ
16-49ˊlat),ˊdziękiˊczemuˊzebraliśmyˊrekordowąˊkwotęˊponadˊ
2ˊmlnˊzłotych.ˊBlokˊreklamowyˊpoˊrazˊpierwszyˊmożnaˊbyłoˊ
obejrzećˊdziękiˊaplikacjiˊiplaˊwˊInternecie,ˊzˊtejˊmożliwościˊ
skorzystałoˊ4,2ˊtys.ˊużytkowników.ˊDotychczasowychˊosiemˊ
edycjiˊkampaniiˊ„MikołajkowegoˊBlokuˊReklamowego“ˊ
przyniosłoˊwsparcieˊdlaˊpodopiecznychˊFundacjiˊPOLSATˊ
wˊwysokościˊprawieˊ8,4ˊmlnˊzłotych.

ˊ́ˊ Rodzina – Dom Budowany Miłości –ˊtoˊprogramˊ
społecznyˊprowadzonyˊzˊFundacjąˊPrzyjaciółka,ˊktóregoˊ
celemˊjestˊwspieranieˊrodzinnychˊdomówˊdzieckaˊiˊrodzinˊ
zastępczychˊaˊtakżeˊpropagowanieˊrodzinnychˊformˊopieki.ˊ
AngażującˊsięˊwˊtenˊprogramˊFundacjaˊpostawiłaˊsobieˊzaˊ
celˊ–ˊdaćˊszansęˊkażdemuˊdzieckuˊnaˊwychowanieˊwˊrodzinie.ˊ
Jeśliˊnieˊmożeˊbyćˊtoˊrodzinaˊbiologiczna,ˊnajbardziejˊod-
powiedniaˊjestˊrodzinaˊzastępczaˊlubˊrodzinnyˊdomˊdziecka.ˊ
Wˊciąguˊpięciuˊlatˊdziałaniaˊprogramuˊnaˊjegoˊrealizacjęˊ
zostałaˊprzekazanaˊkwotaˊponadˊ1,8ˊmlnˊzłotych.ˊˊˊˊ

ˊ́ˊ Prosto do Europyˊ–ˊprogramˊspołecznyˊprowadzonyˊ
przezˊ10ˊlat,ˊktóregoˊcelemˊbyłoˊrozpoznanieˊstopniaˊ
zaawansowaniaˊwadˊpostawyˊuˊdzieciˊwˊwiekuˊ6-14ˊlat.ˊ
Wˊramachˊprogramuˊzostałoˊprzebadanychˊˊ30ˊˊtys.ˊdzieci.ˊ
NaˊwyposażenieˊgabinetówˊrehabilitacyjnychˊˊFundacjaˊ
przekazałaˊponadˊ1,1ˊmlnˊzł.ˊ

ˊ́ˊ Podziel się Posiłkiemˊ–ˊtoˊprogram,ˊktóregoˊzadaniemˊ
jestˊwalkaˊzˊniedożywieniemˊorazˊpropagowanieˊwłaści-
wegoˊżywieniaˊdzieciˊwˊPolsce.ˊFundacjaˊrazemˊzˊTelewizjąˊ
POLSAT,ˊfirmąˊDanoneˊiˊBankamiˊŻywnościˊprzeprowadziłaˊ
jużˊ9.ˊedycjiˊtegoˊprogramu.ˊ

Fundacjaˊdziałaˊtakżeˊglobalnieˊ–ˊwˊ2005ˊrokuˊzorganizowałaˊ
zbiórkęˊpieniędzyˊnaˊrzeczˊdzieci,ˊktóreˊucierpiałyˊpoˊprzejściuˊ
tsunamiˊwˊAzji.ˊFundacjaˊprzekazałaˊwówczasˊPolskiejˊAkcjiˊ
Humanitarnejˊponadˊ1,2ˊmlnˊzłotychˊnaˊpomocˊdlaˊdzieciˊzeˊSriˊ
Lanki,ˊjednegoˊzˊregionówˊnajmocniejˊdotkniętychˊkataklizmem.ˊ

ˊ
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DoˊwspieraniaˊFundacjiˊgorącoˊzachęcamyˊtakżeˊnaszychˊ
pracownikówˊorazˊklientów.ˊStaramyˊsięˊprzekonaćˊich,ˊżeˊnaszeˊ
działaniaˊrealnieˊwpływająˊnaˊpomocˊdlaˊpotrzebującychˊdzieci.
Wˊ2011ˊroku,ˊjużˊpoˊrazˊtrzeciˊzˊkolei,ˊbudżetˊzaplanowanyˊ
wˊCyfrowymˊPolsacieˊnaˊtradycyjneˊupominkiˊświąteczneˊodda-
liśmyˊnaˊrzeczˊpodopiecznychˊFundacji.ˊWszystkieˊprzekazaneˊ
przezˊnasˊzˊtegoˊtytułuˊubiegłoroczneˊśrodkiˊfinansoweˊzostałyˊ
przeznaczoneˊnaˊrehabilitacjęˊ8-letniejˊNicoleˊzeˊStęszewa,ˊ
któraˊwˊwynikuˊwypadkuˊsamochodowegoˊdoznałaˊprzerwaniaˊ
rdzeniaˊkręgowego.ˊ

DodatkowoˊklienciˊtelefoniiˊkomórkowejˊCyfrowegoˊPolsatuˊ
mogąˊwesprzećˊFundacjęˊwˊszczytnychˊdziałaniach,ˊzasilającˊjejˊ
kontoˊdziękiˊspecjalnemuˊserwisowiˊSMS.ˊ

ZaˊpośrednictwemˊTelewizjiˊPolsatˊFundacjaˊdocieraˊdoˊludzi,ˊ
sponsorów,ˊwolontariuszy,ˊbezˊktórychˊFundacjaˊPOLSATˊnieˊ
mogłabyˊdziałać.ˊFunduszeˊnaˊprowadzenieˊdziałalnościˊpocho-
dząˊzˊogólnopolskichˊkampanii,ˊdarowizn,ˊdotacjiˊwieluˊfirmˊ
iˊosóbˊprywatnych.

Wszystkieˊdziałaniaˊpokazują,ˊżeˊjedynieˊłączącˊsiły,ˊjesteśmyˊ
wˊstanieˊnaprawdęˊpomagaćˊdzieciom.

NadrzędnymˊcelemˊFundacjiˊjestˊratowanieˊzdrowiaˊiˊżyciaˊ
dzieciˊiˊwłaśnieˊdlategoˊ„Jesteśmyˊdlaˊdzieciˊjużˊ15ˊlat”.ˊ

ʺ ʺ Więcej o fundacji POLSAT na www.fundacjapolsat.pl 

NUMER KONTA fUNDACJI POLSAT:
INVEST-ˊBANKˊS.A.ˊO/WARSZAWAˊ
21ˊ1680ˊ1248ˊ0000ˊ3333ˊ4444ˊ5555



środoWisKo NAturALNe

troska o środowisko to nie tylko przejaw odpo-
wiedzialności społecznej, ale także misja, którą 
staramy się realizować, by dbać o przyszłość 
naszą i kolejnych pokoleń. 

Działamyˊzgodnieˊzˊustawami:ˊPrawoˊochronyˊśrodowiskaˊ
zˊdn.ˊ27ˊkwietniaˊ2001,ˊoˊodpadachˊzˊdn.ˊ27ˊkwietniaˊ2001,ˊ
Ustawaˊzˊdn.ˊ29ˊlipcaˊ2005ˊoˊzużytymˊsprzęcieˊelektrycznymˊ
iˊelektronicznym,ˊUstawaˊzˊdn.ˊ11ˊmajaˊ2001ˊoˊopakowaniachˊ
iˊodpadachˊopakowaniowych,ˊUstawaˊzˊdn.ˊ24ˊkwietniaˊ2009ˊ
oˊbateriachˊiˊakumulatorach.ˊDodatkowoˊposiadamyˊnastępują-
ceˊcertyfikaty:ˊˊ

ˊ́ˊ ISOˊ9001:2008ˊiˊISOˊ14001:ˊ2004ˊwˊzakresieˊprojektowa-
niaˊiˊprodukcjiˊsprzętuˊelektronicznegoˊorazˊ

ˊ́ˊ PN-N-19001:2004ˊwˊzakresieˊprojektowaniaˊiˊprodukcjiˊ
sprzętuˊelektronicznego.ˊ

Wˊcodziennejˊpracyˊstaramyˊsięˊwprowadzaćˊdobreˊpraktyki,ˊ
nakłaniaćˊnaszychˊpracownikówˊdoˊzachowańˊproekologicznychˊ
iˊprzyjąćˊodpowiedzialnośćˊzaˊbezpośredniˊwpływˊnaszychˊ
działańˊnaˊśrodowisko.ˊDlategoˊteż:

ˊ́ˊ wytwarzaneˊprzezˊnasˊodpadyˊsąˊoddawaneˊdoˊfirmˊzbierają-
cychˊiˊprowadzącychˊodzyskˊorazˊrecykling,ˊaˊtakżeˊposiada-
jącychˊstosowneˊcertyfikatyˊiˊinfrastrukturęˊpozwalającąˊnaˊ
ichˊzagospodarowanie;

ˊ́ˊ naˊterenieˊnaszejˊfirmyˊprowadzimyˊzbiórkęˊmakulaturyˊ
orazˊselekcjęˊodpadów,ˊnp.ˊzużytychˊbateriiˊczyˊtonerów,ˊ

ˊ́ˊ dużyˊnaciskˊkładziemyˊnaˊoptymalnyˊzaładunekˊsamocho-
dówˊdostawczych,ˊtransportującychˊnaszeˊdekoderyˊdoˊsieciˊ
dystrybucjiˊwˊcałejˊPolsce;

ˊ́ˊ wˊramachˊakcjiˊ„BądźˊEkoˊzˊCyfrowymˊPolsatem!”ˊnaszymˊ
klientomˊoferujemyˊmożliwośćˊotrzymywaniaˊdokumentówˊ
rozliczeniowychˊbezpośrednioˊnaˊe-mail;

ˊ́ˊ wˊceluˊpodnoszeniaˊświadomościˊekologicznejˊnaszychˊpra-
cownikówˊnaˊłamachˊbiuletynuˊwewnętrznegoˊpromujemyˊ
ekopostawęˊobywatelską;

ˊ́ˊ zachęcamyˊnaszychˊpracownikówˊdoˊdrukowaniaˊtylkoˊnie-
zbędnychˊdokumentów,ˊorganizujemyˊkonkursyˊekologiczneˊ
przyˊokazjiˊDniaˊZiemi.ˊ
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CZęść 4
sprAWoZdANie 
fiNANsoWe





grupA KApitAłoWA
cYfroWY poLsAt s.A.

sKoNsoLidoWANe 
sprAWoZdANie fiNANsoWe ZA 
roK oBrotoWY ZAKońcZoNY 
31 grudNiA 2011 roKu

(wszystkieˊdaneˊliczboweˊprzedstawionoˊwˊtysiącachˊzłotych,ˊ
chybaˊżeˊzaznaczonoˊinaczej)

PełnaˊwersjaˊSkonsolidowanegoˊraportuˊrocznegoˊGrupyˊˊ
KapitałowejˊCyfrowyˊPolsatˊS.A.ˊzaˊrokˊobrotowyˊzakończonyˊ
31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊwrazˊzˊraportemˊiˊopiniąˊbiegłegoˊrewi-
dentaˊjestˊdostępnaˊnaˊstronieˊwww.cyfrowypolsat.pl/inwestor.

sporządzoNe zgodNie z międzyNarodowymi 

staNdardami sprawozdawczoŚci FiNaNsowej, 

które zostały zatwierdzoNe 

przez uNię europejską
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ZAtWierdZeNie 
sKoNsoLidoWANego 
sprAWoZdANiA fiNANsoWego

W dniu 9 marca 2012 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:

Warszawa, 9 marca 2012 roku

Skonsolidowanyˊrachunekˊzyskówˊiˊstratˊzaˊokresˊodˊdniaˊ1ˊ
styczniaˊ2011ˊrokuˊdoˊdniaˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊwykazującyˊ
zyskˊnettoˊwˊwysokości:

160.190 TYSIęCY ZŁOTYCH

Zestawienieˊpozostałegoˊskonsolidowanegoˊzyskuˊcałkowitegoˊ
zaˊokresˊodˊdniaˊ1ˊstyczniaˊ2011ˊrokuˊdoˊdniaˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊ
rokuˊwykazująceˊzyskˊcałkowityˊwˊwysokości:

169.801 TYSIęCY ZŁOTYCH

Skonsolidowanyˊbilansˊnaˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊwykazu-
jącyˊpoˊstronieˊaktywówˊiˊpasywówˊsumę:

5.325.168 TYSIęCY ZŁOTYCH

Skonsolidowanyˊrachunekˊprzepływówˊpieniężnychˊzaˊokresˊodˊ
dniaˊ1ˊstyczniaˊ2011ˊrokuˊdoˊdniaˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊwykazu-
jącyˊzwiększenieˊśrodkówˊpieniężnychˊnettoˊoˊkwotę:

247.724 TYSIęCY ZŁOTYCH

Skonsolidowaneˊzestawienieˊzmianˊwˊkapitaleˊwłasnymˊzaˊ
okresˊodˊdniaˊ1ˊstyczniaˊ2011ˊrokuˊdoˊdniaˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊ
wykazująceˊzwiększenieˊstanuˊkapitałuˊwłasnegoˊoˊkwotę:

1.468.105 TYSIęCY ZŁOTYCH

Dodatkoweˊinformacjeˊiˊobjaśnienia:

Skonsolidowaneˊsprawozdanieˊfinansoweˊzostałoˊsporządzoneˊwˊtysiącachˊzłotychˊ

polskichˊzˊwyjątkiemˊpozycji,ˊwˊktórychˊwyraźnieˊwskazanoˊinaczej.

dOMiNiK LiBiCKi PrezesˊZarządu

tOMaSZ SZeLąG CzłonekˊZarządu

daRiuSZ dZiaŁKOWSKi CzłonekˊZarządu

aNeta jaSKóLSKa CzłonekˊZarządu



za rok zakończony 

Nota 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów 10 2.365.925 1.482.463

Koszty operacyjne (1.734.336) (1.122.252)

-          Koszt sprzedanych usług, produktów, towarów i materiałów 11 (1.330.952) (788.496)

-          Koszty sprzedaży 11 (243.493) (232.973)

-          Koszty ogólne i administracyjne 11 (159.891) (100.783)

Pozostałe przychody operacyjne 12 14.332 13.970

Pozostałe koszty operacyjne 13 (85.621) (48.427)

Zysk z działalności operacyjnej 560.300 325.754

Przychody finansowe 14 10.765 1.288

Koszty finansowe 15 (381.163) (5.760)

Zysk z udziału w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności

2.164 -

Zysk brutto 192.066 321.282

Podatek dochodowy 16 (31.876) (62.812)

Zysk netto 160.190 258.470

Zysk netto przypadający na:

akcjonariuszy jednostki dominującej 160.190 258.447

akcjonariuszy niekontrolujących - 23

Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych 18 0,49 0,96

sKoNsoLidoWANY rAchuNeK 
ZYsKóW i strAt
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ZestAWieNie poZostAłego 
sKoNsoLidoWANego ZYsKu 
cAłKoWitego

za rok zakończony 

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 

Zysk netto 160.190 258.470

Wycena instrumentów zabezpieczających 5.874 -

Podatek dochodowy od wyceny instrumentów zabezpieczających (1.116) -

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą 6.018 -

Podatek dochodowy od różnic kursowych z przeliczenia jednostek 
działających za granicą

(1.165) -

Pozostały zysk całkowity po opodatkowaniu 9.611 -

Zysk całkowity 169.801 258.470

Zysk całkowity przypadający na:

akcjonariuszy jednostki dominującej 169.801 258.447

akcjonariuszy niekontrolujących - 23



sKoNsoLidoWANY BiLANs

Nota 31 grudnia  2011 31 grudnia 2010

Zestawy odbiorcze 19 408.610 275.399

inne rzeczowe aktywa trwałe 19 263.277 152.857

Wartość firmy 20 2.412.285 52.022

Marki 21 840.000 300

inne wartości niematerialne 22 54.194 22.944

długoterminowe aktywa programowe 23 131.141 -

Nieruchomości inwestycyjne 24 8.440 -

inne aktywa długoterminowe 25 51.647 37.544

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16 55.726 4.158

Aktywa trwałe razem 4.225.320 545.224

Krótkoterminowe aktywa programowe 23 137.429 -

Zapasy 26 178.127 173.154

Obligacje 27 14.854 -

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 28 297.162 184.298

Należności z tytułu podatku dochodowego 10.086 7.542

Pozostałe aktywa obrotowe 29 184.656 77.362

środki pieniężne i ich ekwiwalenty 30 277.534 27.615

Aktywa obrotowe razem 1.099.848 469.971

Aktywa razem 5.325.168 1.015.195

Aktywa
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Pasywa
Nota 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Kapitał zakładowy 31 13.934 10.733

Kapitał zapasowy 31 432.265 156.534

Kapitał rezerwowy 31 1.305.277 10.174

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających 32 4.758 -

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą 31 4.853 -

Zyski zatrzymane 31 134.956 250.497

Kapitał własny razem 1.896.043 427.938

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 33 958.407 -

Zobowiązania z tytułu obligacji Senior Notes 34 1.417.525 -

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 35 934 1.095

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16 87.122 65.338

inne długoterminowe zobowiązania i rezerwy 36 12.497 2.384

Zobowiązania długoterminowe razem 2.476.485 68.817

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 33 246.778 18.041

Zobowiązania z tytułu obligacji Senior Notes 34 105.052 -

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 35 252 491

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 37 374.955 317.953

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 29.226 -

Kaucje otrzymane za wydany sprzęt 38 12.744 15.523

Przychody przyszłych okresów 39 183.633 166.432

Zobowiązania krótkoterminowe razem 952.640 518.440

Zobowiązania razem 3.429.125 587.257

Pasywa razem 5.325.168 1.015.195



sKoNsoLidoWANY rAchuNeK 
prZepłYWóW pieNięŻNYch

za rok zakończony

Nota 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Zysk netto 160.190 258.470

Korekty: 210.727 (50.158)

amortyzacja i utrata wartości 11 174.880 81.190

Płatności za licencje filmowe i sportowe (177.241) -

amortyzacja licencji filmowych i sportowych 169.455 -

Strata z działalności inwestycyjnej 1.187 2.040

Wartość sprzedanych aktywów programowych 3.747 -

Odsetki 171.811 1.278

Zmiana stanu zapasów (3.433) (47.977)

Zmiana stanu należności i innych aktywów (63.732) (54.577)

Zmiana stanu zobowiązań, rezerw i przychodów przyszłych okresów (59.031) 97.990

Zmiana stanu produkcji własnej oraz zaliczek na produkcję własną 6.513 -

Wycena instrumentów zabezpieczających 5.874 -

Zysk w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych wycenianych metodą 
praw własności

(2.164) -

Straty z tytułu różnic kursowych, netto 170.382 121

Kompensata należności z tytułu podatku dochodowego z zobowiązaniami  
z tytułu Vat

6.264 -

Podatek dochodowy 16 31.876 62.812

Zwiększenie netto wartości zestawów odbiorczych w leasingu operacyjnym (229.353) (195.403)

inne korekty 3.692 2.368
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Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 370.917 208.312

Podatek dochodowy zapłacony (34.222) (11.974)

Odsetki otrzymane dotyczące działalności operacyjnej 10.351 1.196

Środki pieniężne z działalności operacyjnej 347.046 197.534

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (39.241) (28.713)

Nabycie wartości niematerialnych (26.433) (16.880)

Nabycie udziałów w jednostkach zależnych pomniejszone o przejęte środki 
pieniężne

40 (2.336.698) (33.271)

Wpływy ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 999 1.387

Nabycie obligacji 27 (14.684) -

Zaliczka za udziały 29 (12.000) -

udzielone pożyczki - (3.536)

Spłata udzielonych pożyczek - 3.536

Spłata odsetek od pożyczek 1 58

Pozostałe wpływy 1.305 -

Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (2.426.751) (77.419)

Wypłacone dywidendy - (152.945)

Zmiana stanu kredytu w rachunku bieżącym (18.041) 18.041

Zaciągnięcie kredytów terminowych 33 2.800.000 -

emisja obligacji 34 1.372.245 -

Wydatki na opcje walutowe - (7.320)

Wpływ z realizacji opcji walutowych 2.480 794

Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek 33 (1.538.844) (47.277)

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (512) (864)

Spłata odsetek od kredytów, pożyczek, leasingu finansowego i zapłacone 
prowizje

(289.899) (2.198)

Środki pieniężne z działalności finansowej 2.327.429 (191.769)

Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 247.724 (71.654)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu* 27.615 99.390

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2.195 (121)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 277.534 27.615

* Pozycja ta na dzień 1 stycznia 2010 roku obejmuje środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w wysokości 26.738 tys. złotych



sKoNsoLidoWANe ZestAWieNie 
ZmiAN W KApitALe WłAsNYm

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011

Nota Kapitał 

zakładowy

Kapitał 

zapasowy

Kapitał 

rezer-

wowy

Kapitał  z aktu-

alizacji wyceny 

instrumentów 

zabezpieczających

różnice kursowe         

z przeliczenia

jednostek 

działających 

za granicą

Zyski 

zatrzymane

Kapitał 

własny 

razem

Stan na 1 stycznia 2011 10.733 156.534 10.174 - - 250.497 427.938

emisja akcji 31 3.201 - 1.295.103 - - - 1.298.304

Wycena instrumentów 
zabezpieczających

- - - 4.758 - - 4.758

Różnice kursowe z przelic-
zenia jednostek działających 
za granicą

- - - - 4.853 - 4.853

Zysk netto za rok     -        -       -       -   - 160.190 160.190

Podział zysku za rok 2010 – 
odpis na kapitał zapasowy

31 - 275.731 - - - (275.731) -

Stan na 31 grudnia 2011   13.934 432.265 1.305.277 4.758 4.853 134.956 1.896.043

Kapitał 

zakładowy

Kapitał 

zapasowy

Kapitał 

rezer-

wowy

Zyski zatrzymane udziały 

niekontrolujące

Kapitał 

własny 

razem

Stan na 1 stycznia 2010 10.733 73.997 10.174 227.509 - 322.413

Nabycie 100% akcji M.Punkt Holdings Ltd. - - - 23 (23) -

Zysk netto za rok - - - 258.447 23 258.470

dywidenda zatwierdzona - - - (152.945) - (152.945)

Podział zysku za rok 2009 – odpis na kapitał 
zapasowy

- 82.537 - (82.537) - -

Stan na 31 grudnia 2010 10.733 156.534 10.174 250.497 - 427.938

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010
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iNformAcJA dodAtKoWA 
do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

1
dZiaŁaLNOść jedNOStKi dOMiNująCej

2
SKŁad ZaRZądu jedNOStKi dOMiNująCej

CyfrowyˊPolsatˊS.A.ˊ(“Spółka”,ˊ“CyfrowyˊPolsat”,ˊ“Jednostkaˊ
Dominująca”,ˊ„PodmiotˊDominujący”,ˊ„SpółkaˊDominująca”)ˊ
jestˊspółkąˊakcyjnąˊzarejestrowanąˊwˊPolsce,ˊktórejˊakcjeˊsąˊ
notowaneˊnaˊGiełdzieˊPapierówˊWartościowychˊwˊWarszawie.ˊ
SiedzibaˊJednostkiˊDominującejˊmieściˊsięˊwˊWarszawie,ˊprzyˊ
ul.ˊŁubinowejˊ4a.

Podmiotˊdominującyˊjestˊoperatoremˊpłatnejˊcyfrowejˊplatfor-
myˊsatelitarnejˊ„CyfrowyˊPolsat”ˊświadczącymˊusługiˊnaˊteryto-
riumˊPolski,ˊoperatoremˊwirtualnejˊsieciˊtelefoniiˊkomórkowejˊ
orazˊdostawcąˊusługiˊdostępuˊdoˊInternetu.

Spółkaˊzostałaˊutworzonaˊaktemˊnotarialnymˊzˊdniaˊ30ˊpaź-
dziernikaˊ1996ˊroku.

Niniejszeˊskonsolidowaneˊsprawozdanieˊfinansoweˊobejmujeˊ
sprawozdaniaˊfinansoweˊSpółkiˊDominującejˊorazˊjejˊjednostekˊ
zależnychˊ(zwanychˊłącznieˊ„Grupą”).

•  Dominik Libickiˊ–ˊPrezesˊZarządu,
•  Dariusz Działkowski –ˊCzłonekˊZarządu,

•  Aneta Jaskólska –ˊCzłonekˊZarządu,
•  Tomasz Szelągˊ–ˊCzłonekˊZarządu.



3
SKŁad RadY NadZORCZej jedNOStKi 
dOMiNująCej

•  Zygmunt Solorz-żak –ˊPrzewodniczącyˊRadyˊˊˊˊ
ˊˊˊˊˊˊˊNadzorczej,
•  Robert Gwiazdowskiˊ–ˊCzłonekˊRadyˊNadzorczej,
•  Andrzej Papis ˊ–ˊCzłonekˊRadyˊNadzorczej,

•  Leszek Reksa ˊ–ˊCzłonekˊRadyˊNadzorczej,
•  Heronim Ruta ˊ–ˊCzłonekˊRadyˊNadzorczej.

4
POdStaWa SPORZądZeNia SKONSOLidO- 
WaNeGO SPRaWOZdaNia FiNaNSOWeGO

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
Niniejszeˊskonsolidowaneˊsprawozdanieˊfinansoweˊzaˊrokˊ
obrotowyˊzakończonyˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊzostałoˊsporządzoneˊ
zgodnieˊzˊMiędzynarodowymiˊStandardamiˊSprawozdawczościˊ
FinansowejˊprzyjętymiˊprzezˊUnięˊEuropejską.ˊGrupaˊzastoso-
wałaˊspójneˊzasadyˊrachunkowościˊprzyˊsporządzaniuˊdanychˊ
finansowychˊzaˊrokˊobrotowyˊzakończonyˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊ
zˊzasadamiˊstosowanymiˊprzyˊsporządzaniuˊskonsolidowanychˊ
sprawozdańˊfinansowychˊzaˊ2010ˊrokˊopublikowanychˊwˊskonso-
lidowanymˊraporcieˊrocznym,ˊzaˊwyjątkiemˊStandardówˊiˊInter-
pretacjiˊzatwierdzonychˊprzezˊUnięˊEuropejską,ˊktóreˊobowiązująˊ
dlaˊokresówˊsprawozdawczychˊrozpoczynającychˊsięˊpocząwszyˊ
odˊ1ˊstyczniaˊ2011ˊroku.
Wˊrokuˊzakończonymˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊweszłyˊwˊżycie:
(i)ˊˊ zmianyˊdoˊMSSFˊ1ˊ„Ograniczoneˊzwolnienieˊodˊujawnieńˊ

danychˊporównawczychˊzgodnieˊzˊMSSFˊ7ˊdlaˊstosującychˊ
MiędzynarodoweˊStandardyˊSprawozdawczościˊFinansowejˊ
poˊrazˊpierwszy”ˊiˊMSSFˊ7ˊ„Instrumentyˊfinansowe:ˊujawnie-
nia”.ˊZmianyˊprecyzują,ˊodˊkiedyˊnależyˊstosowaćˊwcześniej-
szeˊzmianyˊwˊMSSFˊ1ˊiˊ7ˊdotycząceˊograniczonychˊzwolnieńˊ

odˊujawnieńˊdanychˊporównawczychˊdlaˊpodmiotówˊ
stosującychˊMiędzynarodoweˊStandardyˊSprawozdawczościˊ
Finansowejˊpoˊrazˊpierwszy.ˊZmianyˊnieˊmająˊwpływuˊnaˊ
skonsolidowaneˊsprawozdanieˊfinansoweˊGrupy.

(ii)ˊˊzmianyˊdoˊKIMSFˊ14ˊ„Przedpłatyˊzwiązaneˊzˊminimalny-
miˊwymogamiˊfinansowania”.ˊZmianyˊprecyzująˊsposóbˊ
ujmowaniaˊprzedpłatˊzwiązanychˊzˊminimalnymiˊwymogamiˊ
finansowania.ˊZmianyˊnieˊmająˊwpływuˊnaˊskonsolidowaneˊ
sprawozdanieˊfinansoweˊGrupy.

(iii)ˊ KIMSFˊ19ˊ„Regulowanieˊzobowiązańˊfinansowychˊprzyˊ
pomocyˊinstrumentówˊkapitałowych”.ˊInterpretacjaˊdajeˊwy-
tyczne,ˊjakˊujmowaćˊregulowanieˊzobowiązańˊfinansowychˊ
przyˊpomocyˊinstrumentówˊkapitałowych.ˊZmianyˊnieˊmająˊ
wpływuˊnaˊskonsolidowaneˊsprawozdanieˊfinansoweˊGrupy.

(iv) źmienionyˊMSRˊ24ˊ„Ujawnianieˊinformacjiˊnaˊtematˊ
podmiotówˊpowiązanych”ˊiˊzmianaˊdoˊMSSFˊ8ˊ„Segmentyˊ
operacyjne”.ˊZmianaˊdoˊMSSFˊ8ˊuściśla,ˊwˊjakichˊokoliczno-
ściachˊjednostkaˊtraktowaćˊbędzieˊrząd,ˊjegoˊagendyˊiˊjed-
nostkiˊprzezˊniegoˊkontrolowaneˊjakoˊjednegoˊkontrahenta.ˊ
ZmienionyˊMSRˊ24ˊdoprecyzowujeˊjakˊnależyˊraportowaćˊ
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transakcjeˊzˊjednostkamiˊpowiązanymi.ˊZmianyˊnieˊmająˊ
wpływuˊnaˊskonsolidowaneˊsprawozdanieˊfinansoweˊGrupy.ˊ

(v)ˊ zbiórˊulepszeńˊdoˊMiędzynarodowychˊStandardówˊSpra-
wozdawczościˊFinansowejˊzˊ2010ˊrokuˊaktualizujeˊsześćˊ
standardówˊiˊjednąˊinterpretację.ˊAktualizacjaˊdotyczyˊ
zakresu,ˊprezentacji,ˊujawnień,ˊrozpoznawaniaˊorazˊwyceny,ˊ
aˊtakżeˊobejmujeˊzmianyˊterminologiiˊiˊzmianyˊedycyjne.ˊ
Zmianyˊnieˊmająˊwpływuˊnaˊskonsolidowaneˊsprawozdanieˊ
finansoweˊGrupy.ˊ

(vi) źmianaˊdoˊMSRˊ32ˊKlasyfikacjaˊemisjiˊprawˊpoboru
Zmianaˊprecyzujeˊklasyfikacjęˊinstrumentówˊfinansowychˊ
dającychˊposiadaczomˊprawaˊdoˊrozliczeniaˊweˊwłasnychˊ
instrumentachˊkapitałowychˊemitenta.ˊZmianaˊnieˊmaˊ
wpływuˊnaˊskonsolidowaneˊsprawozdanieˊfinansoweˊGrupy.

WYDANE MIęDZYNARODOWE 
STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI 
fINANSOWEJ (MSSf) I INTERPRETACJE 
(KIMSf) NIEOBOWIąZUJąCE NA DZIEń 
BILANSOWY
MiędzynarodoweˊStandardyˊSprawozdawczościˊFinansowejˊ
przyjęteˊprzezˊUnięˊEuropejskąˊ(„MSSFˊUE”)ˊzawierająˊwszystkieˊ
MiędzynarodoweˊStandardyˊRachunkowości,ˊMiędzynarodoweˊ
StandardyˊSprawozdawczościˊFinansowej,ˊzwiązaneˊzˊnimiˊ
InterpretacjeˊpozaˊwymienionymiˊponiżejˊStandardamiˊ
iˊInterpretacjami,ˊktóreˊoczekująˊnaˊzatwierdzenieˊprzezˊUnięˊ
EuropejskąˊorazˊStandardamiˊiˊInterpretacjami,ˊktóreˊzostałyˊ
zatwierdzoneˊprzezˊUnięˊEuropejską,ˊaleˊnieˊweszłyˊjeszczeˊ
wˊżycie.
ˊˊˊˊˊˊSpółkaˊnieˊskorzystałaˊzˊmożliwościˊwcześniejszegoˊzastoso-
waniaˊnowychˊstandardów,ˊktóreˊzostałyˊjużˊopublikowaneˊorazˊ
zatwierdzoneˊprzezˊUnięˊEuropejską,ˊaˊktóreˊstosujeˊsięˊˊ
doˊrocznychˊokresówˊrozpoczynającychˊsięˊpoˊdniuˊ1ˊstyczniaˊ
2011ˊ(podaneˊponiżej).

NOWE STANDARDY ZATWIERDZONE 
PRZEZ UE, KTóRE WEJDą W żYCIE PO 
DNIU BILANSOWYM 
I NIE ZOSTAŁY ZASTOSOWANE PRZEZ 
GRUPę

(i)ˊ zmianyˊdoˊMSSFˊ7ˊUjawnieniaˊ–ˊTransferyˊaktywówˊfinan-
sowych.ˊ

Zmianyˊdotycząˊtransferówˊaktywówˊfinansowych.ˊBędąˊmiałyˊ
zastosowanieˊdoˊokresówˊrocznychˊrozpoczynającychˊsięˊodˊlubˊ
poˊ1ˊlipcaˊ2011ˊr.ˊZmianyˊnieˊmająˊwpływuˊnaˊsprawozdanieˊ
finansoweˊSpółki.

NOWE STANDARDY I INTERPRETACJE 
OCZEKUJąCE NA ZATWIERDZENIE 
PRZEZ UE

ˊ́ˊ MSSFˊ9ˊ„Instrumentyˊfinansowe”;
ˊ́ˊ MSSFˊ10ˊ„Skonsolidowaneˊsprawozdaniaˊfinansowe”;
ˊ́ˊ MSSFˊ11ˊ„Wspólneˊustaleniaˊumowne”;
ˊ́ˊ MSSFˊ12ˊ„Ujawnieniaˊnaˊtematˊzaangażowaniaˊwˊinneˊ

jednostki”;
ˊ́ˊ MSSFˊ13ˊ„Wycenaˊwˊwartościˊgodziwej”;
ˊ́ˊ MSRˊ27ˊ„Jednostkoweˊsprawozdaniaˊfinansowe”;
ˊ́ˊ MSRˊ28ˊ„Inwestycjeˊwˊjednostkachˊstowarzyszonychˊorazˊ

wspólneˊprzedsięwzięcia”;
ˊ́ˊ zmianyˊdoˊMSRˊ12ˊ„Podatkiˊ–ˊOdroczonyˊpodatekˊdochodo-

wy”ˊ-ˊPrzyszłaˊrealizacjaˊskładnikaˊaktywów;
ˊ́ˊ zmianyˊdoˊMSSFˊ1ˊ„ZastosowanieˊMiędzynarodowychˊ

StandardówˊSprawozdawczościˊFinansowejˊpoˊrazˊpierw-
szy”–ˊHiperinflacjaˊorazˊusunięcieˊstałychˊdatˊdlaˊjednostekˊ
stosującychˊMSSFˊpoˊrazˊpierwszy;

ˊ́ˊ zmianyˊdoˊMSRˊ1ˊˊ„Prezentacjaˊsprawozdańˊfinansowych”;
ˊ́ˊ zmianyˊdoˊMSRˊ19ˊ„Świadczeniaˊpracownicze”;
ˊ́ˊ zmianyˊdoˊMSSFˊ7ˊ„Instrumentyˊfinansowe”ˊ–ˊUjawnieniaˊ–ˊ

Kompensowanieˊaktywówˊiˊzobowiązańˊfinansowych;
ˊ́ˊ zmianyˊdoˊMSRˊ32ˊ„Instrumentyˊfinansowe:ˊprezentacja”ˊ–ˊ

Kompensowanieˊaktywówˊiˊzobowiązańˊfinansowych;
ˊ́ˊ zmianyˊdoˊMSSFˊ9ˊ„InstrumentyˊFinansowe”ˊ(wydaneˊ

2010);
ˊ́ˊ KIMSFˊ20ˊ„Kosztyˊusuwaniaˊodpadówˊ(ang.ˊstrippingˊcosts)ˊ

wˊfazieˊprodukcjiˊzˊkopalniˊodkrywkowej”.ˊ

Doˊdniaˊzatwierdzeniaˊniniejszegoˊskonsolidowanegoˊsprawoz-
daniaˊfinansowegoˊGrupaˊnieˊoszacowałaˊwpływuˊpowyższychˊ
zmianˊnaˊprzyszłeˊskonsolidowaneˊsprawozdaniaˊfinansowe.



5
SPóŁKi OBjęte SPRaWOZdaNieM 
SKONSOLidOWaNYM

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

za 2011 rok obejmuje następujące jednostki:

udział w ogólnej liczbie głosów (%)

siedziba spółki przedmiot działalności 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Jednostka Dominująca

Cyfrowy Polsat S.a. ul. Łubinowa 4a, War-
szawa

działalność radiowa i telewizyjna, 
telekomunikacja

n/d n/d 

Jednostki zależne

Cyfrowy Polsat technology Sp. z o.o.* ul. Łubinowa 4a, War-
szawa

produkcja dekoderów 100% 100%

Cyfrowy Polsat trade Marks Sp. z o.o.* ul. Łubinowa 4a, War-
szawa

zarządzanie majątkiem trwałym 
i prawami własności intelektualnej

100% 100%

Cyfrowy Polsat Finance aB* Stureplan 4C, 4 tR 114 35,
Sztokholm, Szwecja

transakcje finansowe 100% n/d

telewizja Polsat Sp. z o.o.* ul. Ostrobramska 77, 
Warszawa

nadawanie i produkcja telewizyjna 100% n/d 

RS tV S.a.* ul. Chorzewska 15, Radom radiodyfuzja 100% n/d 

Polsat Media Sp. z o.o.* ul. Ostrobramska 77, 
Warszawa

reklama 100% n/d 

Media-Biznes Sp. z o.o.* al. Stanów Zjednoczonych 
53, Warszawa

działalność telewizyjna 100% n/d 

Polsat Futbol Ltd.* Office 1d, 238-246 King 
Street, London W6 0RF, 
Wielka Brytania

działalność telewizyjna 100% n/d 

Nord License aS* Vollsvseien 13B, Lysaker, 
Norwegia

obrót licencjami programowymi 100% n/d 

Polsat License Ltd.* Poststrasse 9, 6300 Zug, 
Szwajcaria

obrót licencjami programowymi 100% n/d 

* Konsolidowana metodą pełną
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Udziały wyceniane metodą praw własności w następujących jednostkach:

Dodatkowo w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

za 2011 rok wykazano udziały w poniższych jednostkach:

udział w ogólnej liczbie głosów (%)

siedziba spółki przedmiot działalności 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Polsat jimjam Ltd. 105-109 Salusbury 
Road, London NW6 
6RG, Wielka Brytania

działalność telewizyjna 50% n/d 

Polski Operator 
telewizyjny 
Sp. z o.o.*

ul. Huculska 6, 
Warszawa

telekomunikacja oraz radiodyfuzja 50% n/d

* spółka zawiesiła działalność

udział w ogólnej liczbie głosów (%)

siedziba spółki przedmiot działalności 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Karpacka telewizja Kablowa Sp. z o.o.* ul. Chorzowska 3, 
Radom

nie prowadzi działalności 85% 85%

* udziały wyceniane po koszcie zakupu z uwzględnieniem trwałej utraty wartości



Zasady polityki rachunkowości przed-

stawione poniżej stosowane były w od-

niesieniu do wszystkich okresów za-

prezentowanych w skonsolidowanym 

sprawozdaniu przez wszystkie jednostki 

należące do grupy.

Ujawnieniaˊdotycząceˊwrażliwychˊinformacjiˊmogąˊnieˊbyćˊzawar-
teˊwˊniniejszymˊskonsolidowanymˊsprawozdaniuˊfinansowym.ˊ

a) podstawa wyceny

Skonsolidowaneˊsprawozdanieˊfinansoweˊzostałoˊsporządzoneˊ
wˊoparciuˊoˊzasadęˊkosztuˊhistorycznego,ˊzaˊwyjątkiemˊpochod-
nychˊinstrumentówˊfinansowychˊorazˊaktywówˊfinansowychˊ
dostępnychˊdoˊsprzedażyˊwycenianychˊwedługˊwartościˊgodzi-
wejˊorazˊzobowiązańˊfinansowychˊ(zˊtytułuˊkredytówˊiˊobligacji)ˊ
wycenianychˊwedługˊzamortyzowanegoˊkosztu.

b) Założenie kontynuacji działalności 

Skonsolidowaneˊsprawozdanieˊfinansoweˊzaˊ2011ˊrokˊzostałoˊ
przygotowaneˊprzyˊzałożeniuˊkontynuowaniaˊdziałalnościˊgospo-
darczejˊprzezˊspółkiˊGrupyˊwˊdającejˊsięˊprzewidziećˊprzyszłości,ˊ
nieˊkrócejˊniżˊwˊokresieˊ12ˊmiesięcyˊodˊdniaˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊroku.ˊ

c)  Waluta funkcjonalna i prezentacyjna 

Daneˊwˊniniejszymˊskonsolidowanymˊsprawozdaniuˊfinanso-
wymˊzostałyˊzaprezentowaneˊwˊzłotychˊpolskich,ˊpoˊzaokrągle-
niuˊdoˊpełnychˊtysięcy.ˊZłotyˊpolskiˊjestˊwalutąˊfunkcjonalnąˊ
SpółkiˊDominującej.

d)  dokonane osądy i oszacowania 

Sporządzenieˊskonsolidowanegoˊsprawozdaniaˊfinansowegoˊ
zgodnieˊzˊMSSFˊUEˊwymagaˊodˊZarząduˊosądów,ˊszacunkówˊ
iˊzałożeń,ˊktóreˊmająˊwpływˊnaˊprzyjęteˊzasadyˊorazˊprezen-
towaneˊwartościˊaktywów,ˊpasywów,ˊprzychodówˊiˊkosztów.ˊ
Szacunkiˊiˊzwiązaneˊzˊnimiˊzałożeniaˊopierająˊsięˊnaˊdanychˊ
historycznychˊorazˊinnychˊczynnikach,ˊktóreˊsąˊuznawaneˊzaˊra-
cjonalneˊwˊdanychˊokolicznościach,ˊaˊichˊwynikiˊdająˊpodstawęˊ
osąduˊcoˊdoˊwartościˊbilansowejˊaktywówˊiˊzobowiązań,ˊktóraˊ
nieˊwynikaˊbezpośrednioˊzˊinnychˊźródeł.ˊFaktycznaˊwartośćˊ
możeˊróżnićˊsięˊodˊwartościˊszacowanej.

Szacunkiˊiˊzwiązaneˊzˊnimiˊzałożeniaˊpodlegająˊbieżącejˊwe-
ryfikacji.ˊZmianaˊszacunkówˊksięgowychˊjestˊujętaˊwˊokresie,ˊ
wˊktórymˊdokonanoˊzmianyˊszacunkuˊlubˊwˊokresachˊbieżącymˊ
iˊprzyszłych,ˊjeżeliˊdokonanaˊzmianaˊszacunkuˊdotyczyˊzarównoˊ
okresuˊbieżącego,ˊjakˊiˊokresówˊprzyszłych.ˊWˊnocieˊ51ˊzawartoˊ
informacjeˊdotycząceˊkluczowychˊźródełˊniepewnościˊiˊszacun-
kówˊZarządu.

e)  porównawcze informacje finansowe

Daneˊporównawczeˊlubˊdaneˊprezentowaneˊwˊpoprzednioˊ
opublikowanychˊsprawozdaniachˊfinansowychˊzostałyˊwˊrazieˊ
potrzebyˊskorygowane,ˊwˊceluˊuwzględnieniaˊzmianˊprezen-
tacyjnychˊwprowadzonychˊwˊbieżącymˊokresie.ˊWˊ2011ˊrokuˊ
wˊzwiązkuˊzeˊzmianąˊprezentacjiˊnaszegoˊbiznesuˊwprowadzonoˊ
zmianyˊwˊzakresieˊprezentacjiˊprzychodówˊzeˊsprzedażyˊusług,ˊ
produktów,ˊtowarówˊiˊmateriałówˊ–ˊgłównaˊzmianaˊpolegaˊnaˊ
prezentacjiˊwˊpozycjiˊPrzychodyˊodˊklientówˊindywidualnychˊ
przychodówˊzˊopłatˊabonamentowychˊ(pakietˊMini,ˊMiniMaxˊ
iˊpozostałeˊpakiety),ˊprzychodówˊodˊklientówˊMVNOˊiˊInternetuˊ
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orazˊprzychodówˊzˊdzierżawyˊzestawówˊodbiorczychˊwcześniejˊ
prezentowanychˊjakoˊPozostałeˊprzychody.ˊŻadnaˊzˊwprowa-
dzonychˊzmianˊnieˊwpłynęłaˊnaˊuprzednioˊprezentowaneˊkwotyˊ
zyskuˊnetto,ˊEBITDAˊaniˊkapitałuˊwˊwłasnego.ˊ

f) Zasady konsolidacji

(i) Jednostki zależneˊ
Jednostkamiˊzależnymiˊsąˊjednostkiˊkontrolowaneˊprzezˊ
SpółkęˊDominującą.ˊKontrolaˊmaˊmiejsceˊwtedy,ˊgdyˊ
SpółkaˊDominującaˊposiadaˊzdolnośćˊkierowaniaˊbezpo-
średnioˊlubˊpośrednioˊpolitykąˊfinansowąˊiˊoperacyjnąˊ
danejˊjednostkiˊwˊceluˊuzyskiwaniaˊkorzyściˊpłynącychˊ
zˊjejˊdziałalności.ˊPrzyˊocenieˊstopniaˊkontroliˊbierzeˊsięˊ
podˊuwagęˊwpływˊistniejącychˊiˊpotencjalnychˊprawˊgłosu,ˊ
któreˊnaˊdzieńˊbilansowyˊmogąˊzostaćˊzrealizowaneˊlubˊ
mogąˊpodlegaćˊkonwersji.ˊ

ˊ
Sprawozdaniaˊfinansoweˊspółekˊzależnychˊuwzględnianeˊsąˊ
wˊskonsolidowanymˊsprawozdaniuˊfinansowym,ˊpocząwszyˊ
odˊdniaˊuzyskaniaˊkontroli,ˊażˊdoˊmomentuˊjejˊwygaśnięcia.ˊ
Sprawozdaniaˊfinansoweˊjednostekˊzależnychˊsporządzo-
neˊsąˊzaˊtenˊsamˊokresˊsprawozdawczyˊcoˊsprawozdanieˊ
JednostkiˊDominującej,ˊprzyˊwykorzystaniuˊspójnychˊzasadˊ
rachunkowości,ˊwˊoparciuˊoˊjednoliteˊzasadyˊrachunko-
wościˊzastosowaneˊdlaˊtransakcjiˊiˊzdarzeńˊgospodarczychˊ
oˊpodobnymˊcharakterze.

(ii) Jednostki stowarzyszone i współkontrolowane 

Jednostkiˊstowarzyszoneˊiˊwspółkontrolowane,ˊtoˊwszelkieˊ
jednostki,ˊnaˊktóreˊGrupaˊwywieraˊznaczącyˊwpływ,ˊleczˊichˊ
nieˊkontroluje,ˊzwykleˊposiadającˊodˊ20%ˊdoˊ50%ˊogólnejˊ
liczbyˊgłosówˊwˊorganachˊstanowiących.ˊInwestycjeˊwˊjed-
nostkachˊstowarzyszonychˊiˊwspółkontrolowanychˊrozliczaˊ
sięˊmetodąˊprawˊwłasnościˊiˊujmujeˊpoczątkowoˊwedługˊ
kosztu.ˊInwestycjaˊGrupyˊwˊjednostkęˊstowarzyszonąˊlubˊ
współkontrolowanąˊzawieraˊwartośćˊfirmyˊzidentyfikowanąˊ
przyˊnabyciuˊpomniejszonąˊoˊjakąkolwiekˊutratęˊwartości.

ˊ
ˊ

UdziałˊGrupyˊwˊwynikuˊjednostekˊstowarzyszonychˊiˊwspół-
kontrolowanychˊodˊdniaˊnabyciaˊujmujeˊsięˊwˊrachunkuˊ
zyskówˊiˊstrat,ˊzaśˊjejˊudziałˊwˊzmianachˊinnychˊkapitałówˊ
odˊdniaˊnabyciaˊ–ˊujmujeˊsięˊwˊkapitałach.ˊOˊłączneˊzmia-
nyˊkapitałuˊodˊdniaˊnabyciaˊkorygujeˊsięˊwartośćˊbilansowąˊ
inwestycji.ˊ

ˊ
GdyˊudziałˊGrupyˊwˊstratachˊjednostkiˊstowarzyszonejˊ
iˊwspółkontrolowanejˊstajeˊsięˊrównyˊlubˊwiększyˊodˊ
udziałuˊGrupyˊwˊtejˊjednostceˊstowarzyszonej,ˊzˊuwzględ-
nieniemˊudziałuˊwˊniezabezpieczonychˊpożyczkach,ˊGrupaˊ
przestajeˊujmowaćˊdalszeˊstraty,ˊchybaˊżeˊwzięłaˊnaˊsiebieˊ
obowiązekˊpokryciaˊstratˊlubˊdokonałaˊpłatnościˊwˊimieniuˊ
danejˊjednostkiˊstowarzyszonejˊlubˊwspółkontrolowanej.ˊ
NiezrealizowaneˊzyskiˊnaˊtransakcjachˊpomiędzyˊGrupąˊ
aˊjejˊjednostkamiˊstowarzyszonymiˊlubˊwspółkontrolo-
wanymiˊeliminujeˊsięˊproporcjonalnieˊdoˊudziałuˊGrupyˊ
wˊjednostkachˊstowarzyszonychˊlubˊwspółkontrolowanych.ˊ
Niezrealizowaneˊstratyˊrównieżˊsąˊeliminowane,ˊchybaˊ
żeˊtransakcjaˊdostarczaˊdowodówˊnaˊwystąpienieˊutratyˊ
wartościˊprzekazywanegoˊskładnikaˊaktywów.ˊ

(iii) Wspólnie kontrolowana działalnośćˊ
Wspólnieˊkontrolowanaˊdziałalnośćˊtoˊwspólneˊprzed-
sięwzięcieˊprowadzoneˊprzezˊkażdegoˊzeˊwspólnikówˊprzyˊ
użyciuˊwłasnychˊaktywówˊwykorzystywanychˊdlaˊwspólnejˊ
działalności.ˊSkonsolidowaneˊsprawozdanieˊfinansoweˊ
zawieraˊaktywa,ˊktóreˊsąˊkontrolowaneˊprzezˊGrupę,ˊ
zobowiązaniaˊobciążająceˊGrupęˊwˊtrakcieˊzaangażowaniaˊ
weˊwspólneˊprzedsięwzięcie,ˊkosztyˊponoszoneˊprzezˊGrupęˊ
orazˊudziałˊwˊprzychodachˊosiągniętychˊprzezˊwspólneˊ
przedsięwzięcie.

(iv) Korekty konsolidacyjneˊ
Saldaˊrozrachunkówˊwewnętrznychˊpomiędzyˊjednostkamiˊ
Grupy,ˊtransakcjeˊzawieraneˊwˊobrębieˊGrupyˊorazˊwszelkieˊ
wynikająceˊzˊnichˊniezrealizowaneˊzyskiˊlubˊstraty,ˊaˊtakżeˊ
przychodyˊiˊkosztyˊGrupyˊsąˊeliminowaneˊwˊtrakcieˊsporzą-
dzaniaˊskonsolidowanegoˊsprawozdaniaˊfinansowego.ˊˊ
Niezrealizowaneˊzyskiˊwynikająceˊzˊtransakcjiˊzˊjednost-



kamiˊstowarzyszonymiˊorazˊwspółzależnymiˊsąˊwyłączoneˊ
zeˊskonsolidowanegoˊsprawozdaniaˊproporcjonalnieˊdoˊwy-
sokościˊudziałuˊGrupyˊwˊtychˊjednostkach.ˊNiezrealizowaneˊ
stratyˊsąˊwyłączoneˊzeˊskonsolidowanegoˊsprawozdaniaˊfi-
nansowegoˊnaˊtejˊsamejˊzasadzie,ˊcoˊniezrealizowaneˊzyski,ˊ
aleˊwyłącznieˊwˊprzypadku,ˊgdyˊnieˊwystępująˊprzesłankiˊ
wskazująceˊnaˊutratęˊwartości.ˊ

g) Waluty obce

(i) Transakcje w walucie obcejˊ
Transakcjeˊwyrażoneˊwˊwalutachˊobcychˊujmowaneˊsąˊ
wˊzłotychˊprzyˊzastosowaniuˊkursuˊzˊdniaˊpoprzedzają-
cegoˊdzieńˊujęciaˊtransakcji.ˊPozycjeˊpieniężneˊaktywówˊ
iˊpasywówˊwyrażoneˊwˊwalucieˊobcejˊsąˊprzeliczaneˊnaˊ
dzieńˊbilansowyˊwedługˊśredniegoˊkursuˊNBPˊdlaˊdanejˊ
walutyˊobowiązującegoˊnaˊtenˊdzień.ˊRóżniceˊkursowe,ˊ
wynikająceˊzˊrozliczeniaˊtransakcjiˊwˊwalutachˊobcychˊ
orazˊwycenyˊbilansowejˊaktywówˊiˊpasywówˊpieniężnychˊ
wyrażonychˊwˊwalutachˊobcych,ˊujmowaneˊsąˊwˊrachunkuˊ
zyskówˊiˊstrat.ˊNiepieniężneˊpozycjeˊaktywówˊiˊzobowiązańˊ
wycenianeˊwedługˊkosztuˊhistorycznegoˊwˊwalucieˊobcejˊsąˊ
przeliczaneˊwedługˊśredniegoˊkursuˊNBPˊobowiązującegoˊ
wˊdniuˊdokonaniaˊwyceny.ˊNiepieniężneˊpozycjeˊbilansoweˊ
wyrażoneˊwˊwalucieˊobcej,ˊwycenianeˊwedługˊwartościˊ
godziwej,ˊsąˊprzeliczaneˊwedługˊśredniegoˊkursuˊNBPˊobo-
wiązującegoˊnaˊdzieńˊszacowaniaˊwartościˊgodziwej.ˊ

(ii) Przeliczanie jednostki działającej za granicąˊ
Aktywaˊiˊzobowiązaniaˊjednostekˊdziałającychˊzaˊgranicą,ˊ
włączającˊwartośćˊfirmyˊiˊkorektyˊdoˊwartościˊgodziwejˊnaˊ
dzieńˊnabyciaˊdokonywaneˊprzyˊkonsolidacji,ˊsąˊprzeliczaneˊ
wedługˊśredniegoˊkursuˊNBPˊobowiązującegoˊnaˊkoniecˊ
okresuˊsprawozdawczego.ˊ

ˊ
Poszczególneˊpozycjeˊrachunkuˊzyskówˊiˊstratˊjednostekˊ
działającychˊzaˊgranicą,ˊwyłączającˊjednostkiˊdziałająceˊzaˊ
granicąˊwˊwarunkachˊhiperinflacji,ˊprzeliczaˊsięˊpoˊkursieˊ
stanowiącymˊśredniąˊarytmetycznąˊśrednichˊkursówˊnaˊ

dzieńˊkończącyˊkażdyˊmiesiącˊokresuˊogłoszonychˊprzezˊNBP.ˊ́
Różniceˊkursoweˊpowstałeˊprzyˊprzeliczeniuˊsąˊujmowa-
neˊwˊzestawieniuˊpozostałegoˊskonsolidowanegoˊzyskuˊ
całkowitegoˊorazˊwˊskonsolidowanymˊzestawieniuˊzmianˊ
wˊkapitaleˊwłasnymˊjakoˊróżniceˊkursoweˊzˊprzeliczeniaˊ
jednostekˊdziałającychˊzaˊgranicą.ˊWˊprzypadkuˊzbyciaˊjed-
nostekˊdziałającychˊzaˊgranicąˊiˊutratyˊkontroli,ˊskumulo-
waneˊkwotyˊujęteˊwˊpozycjiˊróżnicˊkursowychˊzˊprzeliczeniaˊ
sąˊujmowaneˊjakoˊzyskˊlubˊstrataˊbieżącegoˊokresuˊjakoˊ
zyskˊlubˊstrataˊnaˊzbyciu.ˊ

ˊ
Różniceˊkursoweˊdotycząceˊpozycjiˊpieniężnychˊwˊpostaciˊ
należnościˊlubˊzobowiązaniaˊwˊstosunkuˊdoˊjednostkiˊ
działającejˊzaˊgranicą,ˊktórychˊrozliczenieˊnieˊjestˊplanowa-
neˊbądźˊprawdopodobneˊwˊdającejˊsięˊprzewidziećˊprzy-
szłościˊsąˊczęściąˊinwestycjiˊnettoˊwˊjednostceˊdziałającejˊ
zaˊgranicąˊiˊsąˊujmowaneˊwˊpozostałymˊskonsolidowanymˊ
zyskuˊcałkowitymˊiˊprezentowaneˊwˊkapitaleˊwłasnymˊjakoˊ
różniceˊkursoweˊzˊprzeliczeniaˊjednostekˊdziałającychˊzaˊ
granicą.

h) instrumenty finansowe

(i) Instrumenty finansowe inne  

niż instrumenty pochodne 

Inneˊniżˊpochodneˊinstrumentyˊfinansoweˊobejmująˊinwe-
stycjeˊkapitałowe,ˊdłużneˊpapieryˊwartościowe,ˊnależnościˊ
zˊtytułuˊdostawˊiˊusługˊiˊpozostałeˊnależności,ˊśrodkiˊpie-
niężneˊiˊichˊekwiwalenty,ˊkredytyˊiˊpożyczki,ˊzobowiązaniaˊ
zˊtytułuˊdostawˊiˊusługˊorazˊpozostałeˊzobowiązania.ˊ
Instrumentyˊfinansoweˊinneˊniżˊinstrumentyˊpochodneˊsąˊ
ujmowaneˊpoczątkowoˊwedługˊwartościˊgodziwej,ˊpo-
większonejˊ-ˊzaˊwyjątkiemˊinwestycjiˊwycenianychˊwedługˊ
wartościˊgodziwejˊprzezˊwynikˊfinansowyˊ–ˊoˊbezpośrednieˊ
kosztyˊzwiązaneˊzˊnabyciemˊ(pozaˊwyjątkamiˊopisanymiˊ
poniżej).ˊˊ
Instrumentˊfinansowyˊjestˊujmowany,ˊjeśliˊGrupaˊstajeˊsięˊ
stronąˊumowyˊdanegoˊinstrumentuˊfinansowego.ˊAktywaˊ
finansoweˊzostająˊwyłączoneˊzˊbilansu,ˊjeśliˊwynikająceˊ
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zˊumowyˊprawaˊGrupyˊdoˊprzepływówˊpieniężnychˊzˊak-
tywówˊfinansowychˊwygasnąˊlub,ˊjeśliˊGrupaˊprzeniesieˊ
aktywaˊfinansoweˊnieˊzachowującˊnadˊnimiˊ(lubˊzwiązany-
miˊzeńˊryzykamiˊiˊkorzyściami)ˊkontroli.ˊStandaryzowaneˊ
transakcjeˊkupnaˊiˊsprzedażyˊskładnikaˊaktywówˊfinanso-
wychˊsąˊujmowaneˊnaˊdzieńˊzawarciaˊtransakcji,ˊtj.ˊwˊdniu,ˊ
wˊktórymˊGrupaˊzobowiążeˊsięˊdoˊkupnaˊlubˊsprzedażyˊ
aktywa.ˊZobowiązaniaˊfinansoweˊprzestająˊbyćˊwykazywaneˊ
wˊbilansie,ˊjeśliˊzobowiązaniaˊteˊwygasnąˊ(toˊznaczy,ˊkiedyˊ
obowiązekˊokreślonyˊwˊumowieˊzostałˊwypełniony,ˊumorzo-
nyˊlubˊwygasł).

ˊ
Środkiˊpieniężneˊiˊichˊekwiwalentyˊobejmująˊśrodkiˊ
pieniężneˊwˊkasieˊorazˊdepozytyˊbankoweˊnaˊżądanie.ˊ
Saldoˊśrodkówˊpieniężnychˊiˊichˊekwiwalentówˊwykazaneˊ
wˊskonsolidowanymˊrachunkuˊprzepływówˊpieniężnychˊ
składaˊsięˊzˊokreślonychˊpowyżejˊśrodkówˊpieniężnychˊiˊichˊ
ekwiwalentów.

ˊ
Zasadyˊujmowaniaˊprzychodówˊiˊkosztówˊfinansowychˊzostałyˊ
omówioneˊwˊpunkcieˊ6ˊ(y).

POżYCZKI I NALEżNOŚCI ORAZ 
INNE ZOBOWIąZANIA fINANSOWE
Pożyczkiˊiˊnależnościˊniebędąceˊinstrumentamiˊpochodnymiˊsąˊ
wycenianeˊwedługˊzamortyzowanegoˊkosztuˊprzyˊzastosowa-
niuˊmetodyˊefektywnejˊstopyˊprocentowej,ˊpoˊpomniejszeniuˊ
oˊodpisyˊzˊtytułuˊutratyˊwartości.ˊInneˊzobowiązaniaˊfinansoweˊ
niebędąceˊinstrumentamiˊpochodnymiˊsąˊwycenianeˊwedługˊ
zamortyzowanegoˊkosztuˊprzyˊzastosowaniuˊmetodyˊefektywnejˊ
stopyˊprocentowej.

AKTYWA fINANSOWE DOSTęPNE 
DO SPRZEDAżY
Inwestycjeˊwˊinstrumentyˊkapitałoweˊorazˊniektóreˊdłużneˊ
papieryˊwartościoweˊklasyfikowaneˊsąˊjakoˊaktywaˊfinansoweˊ
dostępneˊdoˊsprzedaży.ˊPoˊpoczątkowymˊujęciu,ˊaktywaˊfinan-
soweˊdostępneˊdoˊsprzedażyˊsąˊnastępnieˊwycenianeˊwedługˊ
wartościˊgodziwej,ˊaˊzmianyˊwartościˊgodziwejˊsąˊujmowaneˊ
bezpośrednioˊwˊkapitale,ˊzaˊwyjątkiemˊodpisówˊzˊtytułuˊtrwałejˊ

utratyˊwartościˊorazˊwˊprzypadkuˊpozycjiˊpieniężnych,ˊjakˊnaˊ
przykładˊobligacjeˊ–ˊzyskówˊiˊstratˊzˊtytułuˊróżnicˊkursowych.ˊ
Jeśliˊinwestycjeˊteˊsąˊwyłączaneˊzˊbilansu,ˊzyskiˊlubˊstratyˊpo-
przednioˊujęteˊbezpośrednioˊwˊkapitaleˊwłasnymˊsąˊujmowaneˊ
wˊrachunkuˊzyskówˊiˊstrat.ˊJeśliˊsąˊtoˊinwestycjeˊoprocentowa-
ne,ˊodsetkiˊskalkulowaneˊprzyˊużyciuˊmetodyˊefektywnejˊstopyˊ
procentowejˊsąˊujęteˊwˊrachunkuˊzyskówˊiˊstrat.

(ii) Instrumenty finansowe – instrumenty  

pochodne, zabezpieczające

Rachunkowość zabezpieczeń
Grupaˊmożeˊstosowaćˊinstrumentyˊpochodneˊtakieˊˊjakˊ
walutoweˊtransakcjeˊforward,ˊopcjeˊwalutoweˊtypuˊcall,ˊ
transakcjeˊzamianyˊstópˊprocentowychˊ(IRS)ˊorazˊtrans-
akcjeˊzamianyˊpłatnościˊodsetkowychˊwˊróżnychˊwalutachˊ
(CIRS)ˊwˊceluˊzabezpieczeniaˊprzedˊryzykiemˊzmiennościˊ
kursówˊwalutowychˊorazˊstópˊprocentowych.ˊGrupaˊmożeˊ
stosowaćˊwalutoweˊtransakcjeˊforward,ˊwalutoweˊopcjeˊ
typuˊcallˊorazˊtransakcjeˊzamianyˊpłatnościˊodsetkowychˊ
wˊróżnychˊwalutachˊ(CIRS)ˊjakoˊinstrumentyˊzabezpiecza-
jąceˊprzepływyˊpieniężneˊprzedˊryzykiemˊzmianˊkursówˊwa-
lutowychˊwˊprognozowanychˊpłatnościachˊstałegoˊkuponuˊ
naˊeuroobligacjachˊdenominowanychˊwˊeuroˊiˊwydatkówˊ
operacyjnychˊorazˊtransakcjeˊzamianyˊstópˊprocentowychˊ
(IRS)ˊwˊceluˊzabezpieczeniaˊprzedˊryzykiemˊzmiennościˊ
stópˊprocentowych.

Dlaˊcelówˊrachunkowościˊzabezpieczeń,ˊzabezpieczeniaˊ
klasyfikowaneˊsąˊwˊnastępującychˊsposób:

ˊ́ˊ źabezpieczeniaˊwartościˊgodziwejˊwˊprzypadkuˊzabezpiecze-
niaˊprzedˊzmianamiˊwartościˊgodziwejˊujętegoˊskładnikaˊ
aktywówˊlubˊzobowiązaniaˊlubˊuprawdopodobnionegoˊ
przyszłegoˊzobowiązaniaˊ(zˊwyjątkiemˊryzykaˊwalutowego)

ˊ́ˊ źabezpieczeniaˊprzepływówˊpieniężnychˊwˊprzypadkuˊzabez-
pieczeniaˊprzedˊryzykiemˊzmiennościˊprzepływówˊpienięż-
nych,ˊktóreˊmożnaˊprzypisaćˊdoˊkonkretnegoˊrodzajuˊryzykaˊ
związanegoˊzˊujętymˊskładnikiemˊaktywówˊlubˊzobowią-
zaniemˊlubˊzˊwysoceˊprawdopodobnąˊplanowanąˊtransak-
cjąˊlubˊzabezpieczeniemˊryzykaˊwalutowegoˊzwiązanegoˊ
zˊuprawdopodobnionymˊprzyszłymˊzobowiązaniem.



WˊmomencieˊustanowieniaˊzabezpieczeniaˊGrupaˊformal-
nieˊwyznaczaˊiˊdokumentujeˊpowiązanieˊzabezpieczające,ˊ
jakˊrównieżˊcelˊzarządzaniaˊryzykiemˊprzezˊGrupęˊorazˊ
strategięˊustanowieniaˊzabezpieczenia.ˊDokumentacjaˊ
zawieraˊidentyfikacjęˊinstrumentuˊzabezpieczającego,ˊza-
bezpieczanejˊpozycjiˊlubˊtransakcji,ˊcharakterˊzabezpiecza-
negoˊryzyka,ˊaˊtakżeˊsposób,ˊwˊjakiˊGrupaˊbędzieˊoceniałaˊ
efektywnośćˊinstrumentuˊzabezpieczającegoˊwˊkompen-
sowaniuˊzagrożeniaˊzmianamiˊwartościˊgodziwejˊpozycjiˊ
zabezpieczanejˊlubˊprzepływówˊpieniężnychˊzwiązanychˊ
zˊzabezpieczanymˊryzykiem.ˊOczekujeˊsię,ˊżeˊzabezpieczenieˊ
będzieˊwysoceˊefektywneˊwˊkompensowaniuˊzmianˊwar-
tościˊgodziwejˊlubˊprzepływówˊpieniężnychˊwynikającychˊ
zˊzabezpieczanegoˊryzyka.ˊZabezpieczenieˊjestˊnaˊbieżącoˊ
ocenianeˊwˊceluˊstwierdzeniaˊwysokiejˊefektywnościˊweˊ
wszystkichˊokresachˊsprawozdawczych,ˊnaˊktóreˊzabezpie-
czenieˊzostałoˊustanowione.

Wˊprzypadkuˊzabezpieczeniaˊwartościˊgodziwej,ˊzmianyˊ
wynikająceˊzˊprzeszacowaniaˊwartościˊgodziwejˊinstru-
mentuˊzabezpieczającegoˊujmujeˊsięˊwˊrachunkuˊzyskówˊ
iˊstrat.ˊZmianyˊzwiązaneˊzˊpozycjąˊzabezpieczaną,ˊwynika-
jąceˊzˊzabezpieczanegoˊryzyka,ˊkorygująˊwartośćˊbilansowąˊ
zabezpieczanejˊpozycjiˊiˊsąˊujmowaneˊwˊrachunkuˊzyskówˊ
iˊstrat.ˊWˊprzypadkuˊzabezpieczeniaˊwartościˊgodziwejˊpo-
zycjiˊwycenianejˊwedługˊzamortyzowanegoˊkosztu,ˊkorektaˊ
wartościˊbilansowejˊzabezpieczanejˊpozycjiˊrozliczaˊsięˊ
wˊrachunkuˊzyskówˊiˊstratˊdoˊterminuˊwymagalności.ˊ

Wˊprzypadkuˊzabezpieczeniaˊprzepływówˊpieniężnych,ˊczęśćˊ
zyskówˊlubˊstratˊzwiązanychˊzˊinstrumentemˊzabezpie-
czającym,ˊstanowiącąˊefektywneˊzabezpieczenie,ˊujmujeˊ
sięˊbezpośrednioˊwˊkapitaleˊzˊaktualizacjiˊwycenyˊpoprzezˊ
zestawienieˊpozostałegoˊzyskuˊcałkowitego,ˊaˊnieefektyw-
nąˊczęśćˊzyskówˊlubˊstratˊujmujeˊsięˊwˊrachunkuˊzyskówˊ
iˊstrat.ˊ
Zyskiˊlubˊstratyˊujęteˊwˊzestawieniuˊpozostałegoˊzyskuˊ
całkowitegoˊprzenosiˊsięˊzˊkapitałówˊwłasnychˊdoˊrachunkuˊ
zyskówˊiˊstratˊwˊtymˊsamymˊokresie,ˊwˊktórymˊzabezpie-
czanaˊtransakcjaˊwpływaˊnaˊrachunekˊzyskówˊiˊstratˊtoˊ

znaczyˊwˊokresieˊwˊktórymˊprzychodyˊlubˊkosztyˊfinansoweˊ
sąˊujęteˊlubˊnastępujeˊplanowanaˊsprzedaż.ˊJeśliˊzabezpie-
czanaˊpozycjaˊjestˊniefinansowymˊskładnikiemˊaktywówˊ
lubˊzobowiązaniemˊniefinansowym,ˊzyskiˊlubˊstratyˊujęteˊ
wˊzestawieniuˊpozostałegoˊzyskuˊcałkowitegoˊwłączaˊsięˊ
doˊpoczątkowejˊwartościˊbilansowejˊskładnikaˊaktywówˊlubˊ
zobowiązania.

Instrumentyˊpochodne,ˊktóreˊsąˊefektywnymiˊinstrumen-
tamiˊzabezpieczającymiˊiˊobjęteˊsąˊpolitykąˊrachunkowościˊ
zabezpieczeńˊklasyfikowaneˊsąˊzgodnieˊzˊklasyfikacjąˊtrans-
akcjiˊzabezpieczanej.ˊInstrumentˊzabezpieczającyˊdzielonyˊ
jestˊnaˊczęśćˊkrótkoterminowąˊiˊdługoterminową,ˊtylko,ˊ
jeżeliˊmożnaˊgoˊwiarygodnieˊpodzielić.

Pozostałe instrumenty pochodne nieobjęte 

polityką rachunkowości zabezpieczeń

Instrumentyˊpochodneˊnieobjęteˊpolitykąˊrachunkowościˊ
zabezpieczeńˊsąˊujmowaneˊwedługˊwartościˊgodziwej,ˊ
aˊkosztyˊtransakcjiˊsąˊujmowaneˊwˊmomencieˊichˊponiesie-
nia.ˊPoˊpoczątkowymˊujęciuˊGrupaˊwyceniaˊteˊinstrumentyˊ
pochodneˊwˊwartościˊgodziwej,ˊaˊzmianyˊujmowaneˊsąˊ
wˊrachunkuˊzyskówˊiˊstrat.
Instrumentyˊpochodneˊnieobjęteˊpolitykąˊrachunkowościˊ
zabezpieczeńˊsąˊklasyfikowaneˊjakoˊkrótkoterminoweˊlubˊ
długoterminoweˊlubˊpodzieloneˊnaˊkrótkoterminoweˊ
iˊdługoterminoweˊnaˊpodstawieˊanalizyˊokolicznościˊ(np.ˊ
umowneˊprzepływyˊpieniężne).ˊ

ˊ́ˊ ẂˊprzypadkuˊgdyˊGrupaˊzamierzaˊposiadaćˊinstrumentˊ
pochodnyˊtraktowanyˊjakoˊzabezpieczenieˊekonomiczneˊ(nieˊ
objęteˊpolitykąˊrachunkowościˊzabezpieczeń)ˊprzezˊokresˊ
powyżejˊ12ˊmiesięcyˊodˊdatyˊraportowania,ˊwówczasˊinstru-
mentˊpochodnyˊjestˊklasyfikowanyˊjakoˊdługoterminowyˊ
(lubˊpodzielonyˊnaˊkrótkoterminowyˊiˊdługoterminowy)ˊ
zgodnieˊzˊklasyfikacjąˊinstrumentuˊbazowego.ˊ

ˊ́ˊ Ẃbudowaneˊinstrumentyˊpochodne,ˊktóreˊnieˊsąˊściśleˊpowią-
zaneˊzˊumowąˊzasadnicząˊklasyfikowaneˊsąˊzgodnieˊzˊprzepływa-
miˊpieniężnymiˊwynikającymiˊzˊumowyˊzasadniczej.



106 GRUPA KAPITAŁOWA CYfROWY POLSAT S.A. 
RaPORt ROCZNY 2011

i) Kapitał własny

Akcje zwykłe 

Kosztyˊbezpośrednioˊzwiązaneˊzˊemisjąˊakcjiˊzwykłychˊpomniej-
szająˊwartośćˊkapitału.

Akcje uprzywilejowane

Akcjeˊuprzywilejowaneˊsąˊujmowaneˊwˊkapitaleˊwłasnym,ˊjeśliˊ
nieˊpodlegająˊumorzeniuˊlubˊpodlegająˊumorzeniuˊwyłącz-
nieˊnaˊwniosekˊSpółki,ˊaˊwypłataˊdywidendyˊzˊtychˊakcjiˊjestˊ
nieobowiązkowa.ˊWypłatyˊdywidendˊwpływająˊbezpośrednioˊ
naˊwartośćˊkapitału.

Koszty związane z emisją i publiczną ofertą akcji

Kosztyˊzwiązaneˊzˊnowąˊemisjąˊujmowaneˊsąˊwˊkapitale,ˊnato-
miastˊkosztyˊzwiązaneˊzˊpublicznąˊofertąˊistniejącychˊakcjiˊsąˊ
ujmowaneˊbezpośrednioˊwˊkosztachˊfinansowych.ˊWˊprzypadku,ˊ
gdyˊponoszoneˊkosztyˊdotycząˊjednocześnieˊnowejˊemisjiˊorazˊ
sprzedażyˊakcjiˊistniejącychˊtoˊujmowaneˊsąˊoneˊproporcjonal-
nieˊ-ˊodpowiednioˊwˊkapitaleˊwłasnymˊiˊkosztachˊfinansowych.ˊ

Kapitał zapasowy

Kapitałˊzapasowyˊobejmujeˊkapitałˊtworzonyˊprzezˊspółkiˊakcyj-
neˊnaˊpodstawieˊkodeksuˊspółekˊhandlowych.ˊSpółkiˊakcyjneˊsąˊ
zobowiązaneˊdoˊprzenoszeniaˊcoˊnajmniejˊ8%ˊrocznegoˊzyskuˊ
nettoˊnaˊkapitałˊzapasowy,ˊdoˊczasuˊkiedyˊosiągnieˊonˊwysokośćˊ
jednejˊtrzeciejˊkapitałuˊzakładowego.ˊKapitałˊtenˊnieˊpodlegaˊ
dystrybucji,ˊaleˊmożeˊzostaćˊwykorzystanyˊdoˊpokryciaˊponie-
sionychˊstrat.

Kapitał rezerwowy

Kapitałˊtenˊobejmujeˊnadwyżkęˊcenyˊnabyciaˊnadˊwartościąˊ
nominalnąˊobjętychˊakcjiˊTelewizjiˊPolsatˊS.A.ˊorazˊwycenąˊdoˊ
wartościˊgodziwejˊprzekazanegoˊwynagrodzenia.ˊ

Kapitałˊrezerwowyˊobejmujeˊrównieżˊróżniceˊpomiędzyˊwar-
tościąˊgodziwąˊakcjiˊobjętychˊprzezˊZarządˊSpółkiˊaˊichˊcenąˊ
emisyjną.

j) rzeczowe aktywa trwałe

(i)  Własne składniki rzeczowych aktywów 

 trwałych

Składnikiˊrzeczowychˊaktywówˊtrwałychˊujmujeˊsięˊ
wˊksięgachˊwedługˊcenyˊnabyciaˊlubˊkosztuˊwytworzenia,ˊ
pomniejszonychˊoˊodpisyˊamortyzacyjneˊorazˊodpisyˊˊ
zˊtytułuˊutratyˊwartości.ˊ

Cenaˊnabyciaˊobejmujeˊcenęˊzakupuˊskładnikaˊmajątkuˊorazˊ
kosztyˊbezpośrednioˊzwiązaneˊzˊzakupemˊiˊprzystosowaniemˊ
składnikaˊmajątkuˊdoˊstanuˊzdatnegoˊdoˊużywania,ˊłącznieˊ
zˊkosztamiˊtransportu,ˊjakˊteżˊzaładunku,ˊwyładunkuˊiˊskła-
dowania.ˊRabaty,ˊopustyˊorazˊinneˊpodobneˊzmniejszeniaˊ
iˊodzyskiˊzmniejszająˊcenęˊnabyciaˊskładnikaˊaktywów.ˊ

Kosztˊwytworzeniaˊskładnikaˊśrodkówˊtrwałychˊorazˊśrodkówˊ
trwałychˊwˊbudowieˊobejmujeˊogółˊkosztówˊponiesionychˊ
przezˊjednostkęˊwˊokresieˊjegoˊbudowy,ˊmontażu,ˊprzysto-
sowaniaˊiˊulepszeniaˊorazˊkosztówˊfinansowaniaˊponiesio-
nychˊdoˊdniaˊprzyjęciaˊtakiegoˊskładnikaˊmajątkowegoˊdoˊ
używaniaˊ(lubˊdoˊdniaˊbilansowego,ˊjeśliˊskładnikˊnieˊzostałˊ
jeszczeˊoddanyˊdoˊużywania).ˊKosztˊwytworzeniaˊobejmujeˊ
również,ˊwˊprzypadkach,ˊgdyˊjestˊtoˊwymagane,ˊwstępnyˊ
szacunekˊkosztówˊdemontażuˊiˊusunięciaˊskładnikówˊ
rzeczowychˊaktywówˊtrwałychˊorazˊprzywróceniaˊdoˊstanuˊ
pierwotnego.ˊZakupioneˊoprogramowanie,ˊktóreˊjestˊnie-
zbędneˊdoˊprawidłowegoˊfunkcjonowaniaˊzwiązanegoˊzˊnimˊ
urządzenia,ˊjestˊaktywowaneˊjakoˊczęśćˊtegoˊurządzenia.

Wˊprzypadku,ˊgdyˊokreślonyˊskładnikˊrzeczowychˊaktywówˊ
trwałychˊskładaˊsięˊzˊodrębnychˊiˊistotnychˊczęściˊskłado-
wychˊoˊróżnymˊokresieˊużytkowania,ˊczęściˊteˊsąˊtraktowaneˊ
jakoˊodrębneˊskładnikiˊaktywów.



(ii)  Koszty finansowania zewnętrznego

Kosztyˊfinansowania,ˊktóreˊmożnaˊbezpośrednioˊprzypo-
rządkowaćˊnabyciu,ˊbudowieˊlubˊwytworzeniuˊdostosowy-
wanegoˊskładnikaˊaktywów,ˊaktywujeˊsięˊjakoˊczęśćˊcenyˊ
nabyciaˊlubˊkosztuˊwytworzeniaˊtegoˊskładnikaˊaktywów.ˊ
Naˊkosztyˊfinansowaniaˊzewnętrznegoˊskładająˊsięˊodsetkiˊ
orazˊzyskiˊlubˊstratyˊzˊtytułuˊróżnicˊkursowychˊdoˊwysoko-
ści,ˊktóraˊkorygujeˊkosztyˊodsetek.

(iii) Nakłady ponoszone w terminie późniejszym

Aktywowaniuˊpodlegająˊponiesioneˊwˊpóźniejszymˊokresieˊ
kosztyˊwymienianychˊczęściˊskładnikaˊrzeczowychˊakty-
wówˊtrwałych,ˊktóreˊmożnaˊwiarygodnieˊoszacowaćˊiˊjestˊ
prawdopodobne,ˊżeˊGrupaˊosiągnieˊkorzyściˊekonomiczneˊ
związaneˊzˊwymienianymiˊskładnikamiˊrzeczowychˊakty-
wówˊtrwałych.ˊPozostałeˊnakładyˊsąˊujmowaneˊnaˊbieżącoˊ
wˊrachunkuˊzyskówˊiˊstratˊjakoˊkoszty.ˊ

(iv) Amortyzacja

Odpisówˊamortyzacyjnychˊdokonujeˊsięˊwˊodniesieniuˊdoˊ
wartościˊpodlegającejˊamortyzacji,ˊktórąˊjestˊcenaˊnabyciaˊ
lubˊkosztˊwytworzeniaˊdanegoˊskładnikaˊaktywów,ˊpo-
mniejszoneˊoˊjegoˊwartośćˊrezydualną.ˊJeżeliˊistotneˊczęściˊ
składoweˊpojedynczychˊaktywówˊmająˊróżnyˊokresˊekono-
micznejˊużyteczności,ˊwówczasˊczęściˊskładoweˊamortyzujeˊ
sięˊindywidualnie.

Kosztˊamortyzacjiˊujmujeˊsięˊwˊrachunkuˊzyskówˊiˊstratˊ
jakoˊkosztˊbieżącegoˊokresuˊzˊzastosowaniemˊmetodyˊ
liniowejˊwˊodniesieniuˊdoˊoszacowanegoˊprzezˊGrupęˊ
okresuˊużytkowaniaˊdanegoˊskładnikaˊrzeczowychˊaktywówˊ
trwałych.ˊAktywaˊbędąceˊprzedmiotemˊleasinguˊsąˊamor-
tyzowaneˊprzezˊkrótszyˊzˊdwóchˊokresów:ˊokresˊleasinguˊ
lubˊokresˊekonomicznejˊużyteczności,ˊaˊwˊprzypadkuˊgdyˊ
istniejeˊuzasadnionaˊpewność,ˊżeˊGrupaˊuzyskaˊtytułˊ
własnościˊprzedˊkońcemˊokresuˊleasinguˊtoˊprzezˊokresˊ
ekonomicznejˊużyteczności.

Gruntyˊnieˊsąˊamortyzowane.

Grupaˊzakładaˊponiższeˊokresyˊużytkowaniaˊdlaˊposzczególnychˊ
kategoriiˊśrodkówˊtrwałych:

Poprawnośćˊstosowanychˊokresówˊużytkowania,ˊmetodˊamorty-
zacjiˊorazˊwartościˊrezydualnychˊrzeczowychˊaktywówˊtrwałychˊ
(jeśliˊsąˊistotne)ˊjestˊprzezˊGrupęˊcorocznieˊweryfikowana.

(v) Aktywa użytkowane na podstawie 

 umów leasingu

Aktywaˊużytkowaneˊnaˊpodstawieˊumowyˊleasingu,ˊnajmu,ˊ
dzierżawyˊlubˊpodobnychˊumów,ˊktóreˊspełniająˊkryteriaˊ
leasinguˊfinansowego,ˊsąˊujmowaneˊjakoˊaktywaˊtrwałeˊ
iˊwycenianeˊwedługˊwartościˊgodziwejˊprzedmiotuˊleasinguˊ
lubˊwartościˊbieżącejˊminimalnychˊopłatˊleasingowych,ˊ
jeżeliˊjestˊonaˊniższaˊodˊwartościˊgodziwej.ˊDekoderyˊ
udostępnioneˊabonentomˊnaˊpodstawieˊumówˊstanowią-
cychˊleasingˊoperacyjnyˊujmowaneˊsąˊjakoˊaktywaˊtrwałe.ˊ
Dekoderyˊudostępnioneˊabonentomˊnaˊpodstawieˊumówˊ
będącychˊleasingiemˊfinansowymˊnieˊsąˊujmowaneˊwˊksię-
gachˊjakoˊskładnikˊmajątkuˊtrwałego.

Stawkiˊamortyzacjiˊaktywówˊużytkowanychˊnaˊpodstawieˊ
umówˊleasinguˊsąˊspójneˊzˊzasadamiˊamortyzacji,ˊstosowa-
nymiˊdlaˊaktywówˊstanowiącychˊwłasnośćˊGrupy,ˊaˊamor-
tyzacjaˊliczonaˊjestˊzgodnieˊzˊMSRˊ16ˊ„Rzeczowyˊmajątekˊ
trwały”.ˊSkładnikiˊaktywówˊużytkowanychˊnaˊpodstawieˊ
umowyˊleasinguˊlubˊinnejˊumowyˊoˊpodobnymˊcharakterzeˊ
umarzaˊsięˊprzezˊkrótszyˊzˊdwóchˊokresów:ˊokresˊtrwaniaˊ
umowyˊleasinguˊlubˊokresˊużytkowania,ˊchybaˊżeˊGrupaˊ
posiadaˊwystarczającąˊpewność,ˊżeˊuzyskaˊtytułˊwłasnościˊ
przedˊupływemˊokresuˊleasingu.

Budynki 2-61 lat

Zestawy odbiorcze 5 lat

Pozostałe urządzenia techniczne i maszyny 3-58 lat

Sprzęt telewizyjny i nadawczy 2-26 lat

środki transportu 2-16 lat

Meble i wyposażenie 2-26 lat
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Grupaˊtworzyˊodpisyˊaktualizująceˊwartośćˊdekoderówˊorazˊ
innychˊaktywówˊtrwałych,ˊcoˊdoˊktórychˊistniejeˊniepew-
ność,ˊżeˊwˊprzyszłościˊbędąˊgenerowałyˊprzychodyˊlubˊbędąˊ
wykorzystywaneˊwˊprowadzonejˊdziałalności.

k) Wartości niematerialne 

(i) Wartość firmy

 

Początkowe ujęcieˊ
Wartośćˊfirmyˊstanowiˊnadwyżkęˊsumyˊprzekazanejˊzapłatyˊ
iˊzobowiązaniaˊdoˊzapłaty,ˊwartościˊudziałówˊniedającychˊ
kontroliˊwˊjednostceˊprzejmowanejˊorazˊwartościˊgodzi-
wejˊwcześniejˊposiadanychˊudziałówˊwˊkapitaleˊwłasnymˊ
przejmowanejˊjednostkiˊnaˊdzieńˊprzejęciaˊnadˊwartościąˊ
godziwąˊmożliwychˊdoˊzidentyfikowaniaˊaktywówˊnettoˊ
jednostkiˊprzejmowanej.ˊ

Wycena po początkowym ujęciu 
Wartośćˊfirmyˊwykazywanaˊwedługˊcenyˊnabyciaˊpomniej-
szonejˊoˊskumulowaneˊodpisyˊzˊtytułuˊutratyˊwartości.ˊ
Wartośćˊfirmyˊzˊnabyciaˊjednostekˊzależnychˊjestˊtesto-
wanaˊcorocznieˊpodˊkątemˊutratyˊwartościˊlubˊczęściejˊ
jeżeliˊwskazująˊnaˊtoˊprzesłankiˊutratyˊwartości.ˊWˊceluˊ
przeprowadzeniaˊtestuˊpodˊkątemˊmożliwejˊutratyˊwarto-
ści,ˊwartośćˊfirmyˊalokowanaˊjestˊdoˊośrodkówˊwypraco-
wującychˊśrodkiˊpieniężne,ˊktóreˊwedługˊoczekiwańˊbędąˊ
czerpaćˊkorzyściˊzˊpołączenia,ˊdziękiˊktóremuˊtaˊwartośćˊ
firmyˊpowstała.ˊˊ

(ii) Oprogramowanie wytworzone  

we własnym zakresie

Grupaˊaktywujeˊkosztyˊwytworzeniaˊoprogramowania,ˊ
wˊtymˊkosztyˊzˊtytułuˊświadczeńˊpracowniczychˊwynikają-
cychˊbezpośrednioˊzˊtworzeniaˊiˊprzygotowaniaˊskładnikaˊ
doˊzdolnościˊużytkowej,ˊjeśliˊmożeˊwiarygodnieˊwydzielićˊ
kosztyˊdotycząceˊetapuˊpracˊrozwojowych,ˊustalićˊkosztyˊ
wytworzeniaˊorazˊokreślićˊmomentˊrozpoczęciaˊiˊzakończe-
niaˊpracˊzwiązanychˊzˊwytworzeniemˊoprogramowania.

(iii) Pozostałe wartości niematerialne 

PozostałeˊwartościˊniematerialneˊnabyteˊprzezˊGrupęˊ
wykazywaneˊsąˊwˊoparciuˊoˊichˊcenęˊnabycia,ˊpomniejszonąˊ
oˊodpisyˊamortyzacyjneˊorazˊodpisyˊaktualizująceˊzˊtytułuˊ
utratyˊwartości.

(iv) Nakłady poniesione w terminie późniejszym

Późniejszeˊwydatkiˊnaˊskładnikiˊistniejącychˊwartościˊ
niematerialnychˊpodlegająˊaktywowaniuˊtylkoˊwtedy,ˊ
gdyˊzwiększająˊprzyszłeˊkorzyściˊekonomiczneˊzwiązaneˊ
zˊdanymˊskładnikiem.ˊPozostałeˊnakładyˊsąˊujmowaneˊ
wˊrachunkuˊzyskówˊiˊstratˊwˊmomencieˊponiesienia.ˊ

(v) Amortyzacja

Odpisówˊamortyzacyjnychˊdokonujeˊsięˊwˊodniesieniuˊdoˊ
cenyˊnabyciaˊskładnikaˊaktywówˊpomniejszonejˊoˊjegoˊ
wartośćˊrezydualną.

Kosztˊamortyzacjiˊujmujeˊsięˊwˊrachunkuˊzyskówˊiˊstratˊ
jakoˊkosztˊbieżącegoˊokresuˊzˊzastosowaniemˊmetodyˊli-
niowejˊwˊodniesieniuˊdoˊoszacowanegoˊprzezˊGrupęˊokresuˊ
użytkowaniaˊdanegoˊskładnikaˊwartościˊniematerialnych,ˊ
innegoˊniżˊwartośćˊfirmy,ˊodˊmomentuˊstwierdzeniaˊjegoˊ
przydatnościˊdoˊużytkowania.

Grupaˊzakładaˊponiższeˊokresyˊużytkowaniaˊdlaˊposzczegól-
nychˊkategoriiˊwartościˊniematerialnych:

ˊ́ˊ Ṕrogramyˊkomputerowe:ˊ2ˊ–ˊ15ˊlat,
ˊ́ˊ Ḱoncesje:ˊokresˊobowiązywaniaˊwynikającyˊzˊdecyzjiˊadmini-

stracyjnej,ˊ
ˊ́ˊ Ṕozostałe:ˊ2ˊ–ˊ7ˊlat.

Wartośćˊfirmyˊiˊwartościˊniematerialneˊzˊnieokreślonymˊokre-
semˊużytkowaniaˊnieˊsąˊamortyzowaneˊiˊpodlegająˊtestomˊzeˊ
względuˊnaˊutratęˊwartościˊnaˊkażdyˊdzieńˊbilansowy.ˊ

l) Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomościˊinwestycyjneˊsąˊutrzymywaneˊwˊceluˊuzyskiwa-
niaˊprzychodówˊzˊtytułuˊnajmu,ˊzˊtytułuˊwzrostuˊichˊwartościˊ



lubˊzˊobuˊprzyczyn.ˊNieruchomościˊinwestycyjneˊnieˊsąˊprzezna-
czoneˊdoˊsprzedażyˊwˊramachˊnormalnejˊdziałalnościˊjednostkiˊ
aniˊwˊceluˊwykorzystywaniaˊwˊprocesieˊprodukcyjnym,ˊdosta-
wachˊdóbrˊiˊusługˊaniˊwˊcelachˊadministracyjnych.ˊSkładnikiˊ
zidentyfikowaneˊjakoˊnieruchomościˊinwestycyjneˊujmujeˊsięˊ
wˊksięgachˊwedługˊmodeluˊopartegoˊnaˊcenieˊnabyciaˊlubˊkosz-
cieˊwytworzenia,ˊpomniejszonychˊoˊdotychczasoweˊumorzenieˊ
iˊzakumulowaneˊodpisyˊaktualizująceˊzˊtytułuˊutratyˊwartości.

Cenaˊnabyciaˊobejmujeˊwszystkieˊwydatkiˊbezpośrednioˊzwiąza-
neˊzˊnabyciemˊnieruchomościˊinwestycyjnej.ˊKosztˊwytworzeniaˊ
nieruchomościˊinwestycyjnejˊweˊwłasnymˊzakresieˊobejmujeˊ
kosztyˊmateriałówˊiˊpracyˊbezpośredniejˊorazˊinneˊdająceˊsięˊ
bezpośrednioˊprzyporządkowaćˊkosztyˊdoˊmomentuˊstwierdze-
niaˊjejˊprzydatnościˊdoˊużytkowania.ˊCenęˊnabyciaˊpowiększająˊ
takżeˊskapitalizowaneˊkosztyˊzewnętrznegoˊfinansowania.

Jeżeliˊzmieniaˊsięˊsposóbˊwykorzystaniaˊnieruchomościˊ
inwestycyjnejˊiˊstajeˊsięˊonaˊnieruchomościąˊzajmowanąˊprzezˊ
właściciela,ˊjestˊprzenoszonaˊdoˊrzeczowychˊaktywówˊtrwałych,ˊ
aˊjejˊdotychczasowaˊwartośćˊbrutto,ˊumorzenieˊorazˊwartośćˊ
nettoˊnaˊdzieńˊprzeniesieniaˊstająˊsięˊwartościąˊbrutto,ˊumo-
rzeniemˊorazˊwartościąˊnettoˊzałożonymiˊdlaˊcelówˊprzyszłegoˊ
ujmowania.

Gruntyˊstanowiąceˊnieruchomośćˊinwestycyjnąˊnieˊsąˊamor-
tyzowane,ˊaˊbudynkiˊstanowiąceˊnieruchomośćˊinwestycyjnąˊ
amortyzowaneˊsąˊprzezˊokresˊodˊ17ˊdoˊ97ˊlat.

m) Aktywa programowe

Aktywaˊprogramoweˊobejmująˊnabyteˊformaty,ˊlicencjeˊiˊprawaˊ
autorskieˊdoˊnadawaniaˊfilmów,ˊseriali,ˊprogramówˊinforma-
cyjnychˊiˊrozrywkowych,ˊaktywowaneˊkosztyˊzamówionejˊprzezˊ
Grupęˊprodukcjiˊzewnętrznejˊprogramów,ˊaktywowaneˊprawaˊ
doˊwydarzeńˊsportowychˊorazˊzaliczkiˊ(wˊtymˊzaliczkiˊnaˊprawaˊ
sportowe).

(i) Początkowe rozpoznanie

Aktywaˊprogramowe,ˊinneˊniżˊprawaˊsportowe,ˊrozpozna-
waneˊsąˊwˊcenieˊnabyciaˊwˊmomencie,ˊkiedyˊrozpoczynaˊsięˊ
możliwyˊdoˊwyegzekwowaniaˊprawnieˊokresˊobowiązywaniaˊ
licencjiˊiˊspełnioneˊsąˊwszystkieˊponiższeˊwarunki:

ˊ́ˊ ḱosztˊkażdegoˊprogramuˊjestˊznanyˊlubˊmożliweˊjestˊjegoˊ
wiarygodneˊoszacowanie;

ˊ́ˊ ṕrogramˊzostałˊzaakceptowanyˊprzezˊlicencjobiorcęˊzgodnieˊ
zˊwarunkamiˊumowyˊlicencyjnej;

ˊ́ˊ ṕrogramˊjestˊdostępnyˊdoˊpierwszejˊemisji.

Aktywowaneˊkosztyˊprodukcjiˊobejmująˊkosztyˊprodukcjiˊ
programówˊwyprodukowanychˊnaˊzlecenieˊGrupy,ˊwˊtymˊ
wyprodukowanychˊnaˊpodstawieˊlicencjiˊzakupionychˊodˊ
stronˊtrzecich.ˊAktywowaneˊkosztyˊprodukcjiˊposzcze-
gólnychˊprogramówˊwycenianeˊsąˊindywidualnieˊwedługˊ
kosztówˊichˊwytworzeniaˊlubˊcenyˊnabycia,ˊnieˊwyższychˊodˊ
ichˊwartościˊodzyskiwalnej.

Prawaˊsportoweˊsąˊrozpoznawaneˊwˊcenieˊnabyciaˊwˊmo-
mencieˊtransmisji.ˊPrawaˊdoˊtransmisjiˊsezonowychˊwy-
darzeńˊsportowychˊsąˊujmowaneˊjakoˊaktywaˊprogramoweˊ
wˊcenieˊnabyciaˊwˊpierwszymˊdniuˊsezonu.

Przedpłatyˊzaˊnabywaneˊaktywaˊprogramoweˊwˊokresieˊ
przedˊspełnieniemˊwarunkówˊkoniecznychˊdoˊichˊujęciaˊ
jakoˊaktywaˊprogramoweˊsąˊujmowaneˊjakoˊzaliczkiˊnaˊ
aktywaˊprogramowe.

Zawarteˊiˊobowiązująceˊkontraktyˊdotycząceˊzakupuˊakty-
wówˊprogramowych,ˊdlaˊktórychˊnieˊsąˊspełnioneˊkryteriaˊ
ujęciaˊjakoˊaktywaˊprogramowe,ˊnieˊsąˊujmowaneˊwˊbi-
lansie,ˊleczˊujawnianiaˊsięˊjeˊjakoˊprzyszłeˊzobowiązaniaˊ
wˊwysokościˊniespłaconychˊnaˊdzieńˊbilansowyˊzobowiązańˊ
wynikającychˊzˊtychˊkontraktów.

Aktywaˊprogramoweˊsąˊklasyfikowaneˊjakoˊkrótkotermino-
weˊlubˊdługoterminoweˊzależnieˊodˊplanowanejˊdatyˊichˊ
emisji.ˊAktywaˊprogramowe,ˊodnośnieˊktórychˊemisjaˊjestˊ
przewidywanaˊwˊciąguˊrokuˊodˊdniaˊbilansowegoˊsąˊklasy-
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fikowaneˊjakoˊkrótkoterminowe.ˊPrawaˊsportoweˊorazˊza-
liczkiˊnaˊprawaˊsportoweˊsąˊklasyfikowaneˊjakoˊkrótko-ˊlubˊ
długoterminoweˊzależnieˊodˊdatyˊwydarzeniaˊsportowegoˊ
(lubˊrozpoczęciaˊsezonuˊsportowego),ˊktóregoˊdotyczą.

(ii) Amortyzacja

Amortyzacjaˊaktywówˊprogramowychˊjestˊrozpoznawanaˊ
metodamiˊodzwierciedlającymiˊsposóbˊrealizowaniaˊzwią-
zanychˊzˊnimiˊkorzyściˊekonomicznych.ˊOkresˊużytecznościˊ
ekonomicznejˊjestˊcoˊnajwyżejˊrównyˊokresowiˊobowią-
zywaniaˊlicencji.ˊMetodaˊiˊstawkaˊamortyzacjiˊzależyˊodˊ
kategoriiˊaktywaˊorazˊdopuszczalnejˊilościˊemisji:

ˊ́ˊ ˊFilmyˊiˊserialeˊ–ˊamortyzacjaˊzaczynaˊsięˊwˊmomencieˊ
pierwszejˊemisji.ˊRealizacjaˊkorzyściˊekonomicznychˊjestˊ
mierzonaˊmetodąˊdegresywnąˊwˊoparciuˊoˊstandardowąˊta-
belęˊstawekˊiˊzależyˊodˊilościˊplanowanychˊorazˊdostępnychˊ
emisji,ˊnaˊogółˊzgodnieˊzˊponiższąˊtabelą:ˊ
ˊ
ˊ
ˊ
ˊ
ˊ
ˊ
ˊ
ˊ
ˊ
ˊ
ˊ
ˊ
ˊ
ˊ
ˊ
ˊ
ˊ
ˊ
ˊ
ˊ

ˊ́ˊ Ṕrawaˊsportoweˊ–ˊ100%ˊwartościˊprawaˊjestˊrozpoznawaneˊ
jakoˊkosztˊwˊrachunkuˊzyskówˊiˊstratˊwˊmomencieˊpierwszejˊ́

emisji,ˊaˊwˊprzypadkuˊnabytychˊprawˊdoˊsezonówˊrozgrywekˊ
lubˊprawˊdoˊwieluˊsezonówˊlubˊcykluˊzawodów,ˊtakieˊprawaˊ
amortyzowaneˊsąˊliniowoˊprzezˊczasˊtrwaniaˊsezonuˊlubˊ
cykluˊzawodów.ˊ

ˊ́ˊ Ḱosztyˊzamówionejˊprodukcjiˊzewnętrznejˊzˊprzeznaczeniemˊ
doˊjednorazowejˊemisjiˊsąˊwˊcałościˊamortyzowaneˊwˊmo-
mencieˊpierwszejˊemisji.ˊ

ˊ́ˊ Ṕrogramyˊinformacyjneˊsąˊwˊcałościˊamortyzowaneˊwˊmo-
mencieˊpierwszejˊemisji.

ˊ́ˊ Ṕrogramyˊrozrywkoweˊsąˊwˊcałościˊamortyzowaneˊwˊmo-
mencieˊpierwszejˊemisji.

(iii) Utrata wartości 

Aktywaˊprogramoweˊprzeglądaˊsięˊpodˊkątemˊutratyˊ
wartościˊrazˊwˊrokuˊlubˊczęściej,ˊwˊprzypadkuˊstwierdzeniaˊ
wystąpieniaˊprzesłanek,ˊiżˊichˊwartośćˊbilansowaˊmożeˊnieˊ
byćˊodzyskiwalna.ˊStratyˊzˊtytułuˊutratyˊwartościˊrozpo-
znajeˊsię,ˊgdyˊwartośćˊbilansowaˊprzekraczaˊszacowanąˊ
wartośćˊodzyskiwalną.ˊPodstawąˊtakichˊzałożeńˊmogąˊbyćˊ
ogólneˊzmianyˊrynkuˊreklamowego,ˊzmianyˊgustówˊwidow-
ni,ˊstrategiczneˊzmianyˊwˊzakresieˊpolitykiˊprogramowej,ˊ
restrykcjeˊnałożoneˊprzezˊregulacjeˊprawneˊdotycząceˊme-
diówˊwpływająceˊnaˊmożliwośćˊnadawaniaˊposzczególnychˊ
filmów,ˊrezygnacjaˊzˊnadawaniaˊdanejˊpozycjiˊlubˊoczekiwa-
neˊstratyˊzˊtytułuˊzbyciaˊdanychˊpraw.

Utworzenieˊodpisówˊzˊtytułuˊutratyˊwartościˊwˊaktywachˊ
programowychˊrozpoznawaneˊjestˊjakoˊzwiększenieˊkosztuˊ
własnegoˊsprzedaży.ˊOdpisyˊzˊtytułuˊutratyˊwartościˊod-
wracaˊsięˊjeżeliˊustająˊprzyczynyˊichˊutworzenia,ˊwˊwynikuˊ
czegoˊwzrastaˊwartośćˊoczekiwanychˊkorzyści.ˊOdwrócenieˊ
odpisuˊrozpoznajeˊsięˊjakoˊzmniejszenieˊkosztuˊwłasnegoˊ
sprzedaży.ˊ

n) Zapasy

Składnikiˊzapasówˊwyceniaˊsięˊwˊcenieˊnabyciaˊlubˊkoszcieˊwy-
tworzenia,ˊnieˊwyższejˊodˊmożliwejˊdoˊuzyskaniaˊcenyˊsprzedażyˊ
netto.ˊCenęˊnabyciaˊlubˊkosztˊwytworzeniaˊzapasówˊustalaˊsięˊ
metodąˊpierwszeˊweszło,ˊpierwszeˊwyszło.ˊCenaˊnabyciaˊobej-

filmy

ilość emisji 

kosztowych

stawka dla danej emisji

I II III

1 100%

2 80% 20%

3 60% 20% 20%

seriale

ilość emisji 

kosztowych

stawka dla danej emisji

I II III

1 100%

2 80% 20%



mujeˊcenęˊzakupuˊpowiększonąˊoˊkosztyˊbezpośrednioˊzwiązaneˊ
zˊzakupemˊiˊprzystosowaniemˊskładnikaˊaktywówˊdoˊstanuˊ
zdatnegoˊdoˊużywaniaˊlubˊwprowadzeniaˊdoˊobrotu.ˊWˊprzy-
padkuˊwyrobówˊgotowychˊiˊprodukcjiˊwˊtoku,ˊkosztyˊzawierająˊ
odpowiedniąˊczęśćˊstałychˊpośrednichˊkosztówˊprodukcji,ˊ
wyliczonąˊprzyˊzałożeniuˊnormalnegoˊwykorzystaniaˊzdolnościˊ
produkcyjnych.

Możliwaˊdoˊuzyskaniaˊcenaˊsprzedażyˊnettoˊjestˊróżnicąˊpomię-
dzyˊszacowanąˊcenąˊsprzedażyˊdokonywanąˊwˊtokuˊdziałalnościˊ
gospodarczej,ˊaˊszacowanymiˊkosztamiˊukończeniaˊiˊkosztamiˊ
niezbędnymiˊdoˊdoprowadzeniaˊsprzedażyˊdoˊskutku.ˊWˊprzy-
padkuˊdekoderów,ˊktóreˊzgodnieˊzˊzałożeniamiˊdotyczącymiˊ
prowadzeniaˊdziałalnościˊsąˊsprzedawaneˊklientomˊponiżejˊ
cenyˊichˊnabyciaˊbądźˊkoszcieˊwytworzenia,ˊstrataˊnaˊichˊ
sprzedażyˊujmowanaˊjestˊwˊksięgachˊwˊmomencieˊprzekazaniaˊ
dekoderaˊklientowi.

Grupaˊtworzyˊodpisyˊnaˊzapasyˊwolnoˊrotująceˊiˊprzestarzałe.ˊ

o) odpisy z tytułu utraty wartości aktywów

(i)  Aktywa finansowe

Odpisˊzˊtytułuˊutratyˊwartościˊaktywówˊfinansowychˊjestˊ
ujmowanyˊwˊmomencie,ˊkiedyˊistniejąˊobiektywneˊprze-
słanki,ˊżeˊzaistniałyˊzdarzenia,ˊktóreˊmogąˊmiećˊnegatywnyˊ
wpływˊnaˊwartośćˊprzyszłychˊprzepływówˊpieniężnychˊ
związanychˊzˊdanymˊskładnikiemˊaktywów.

Utrataˊwartościˊwˊodniesieniuˊdoˊaktywówˊfinansowychˊ
wycenianychˊwedługˊzamortyzowanegoˊkosztuˊszaco-
wanaˊjestˊjakoˊróżnicaˊmiędzyˊichˊwartościąˊbilansową,ˊ
aˊwartościąˊbieżącąˊprzyszłychˊprzepływówˊpieniężnychˊ
zdyskontowanychˊprzyˊużyciuˊpierwotnejˊefektywnejˊstopyˊ
procentowej.ˊOdpisˊzˊtytułuˊutratyˊwartościˊwˊodniesieniuˊ
doˊaktywówˊfinansowychˊdostępnychˊdoˊsprzedażyˊjestˊwy-
liczanyˊprzezˊodniesienieˊdoˊichˊbieżącejˊwartościˊgodziwej.ˊ

Wartośćˊbilansowaˊposzczególnychˊaktywówˊfinansowychˊ
oˊjednostkowoˊistotnejˊwartościˊpoddawanaˊjestˊocenieˊnaˊ

każdyˊdzieńˊbilansowyˊwˊceluˊstwierdzenia,ˊczyˊwystępująˊ
przesłankiˊwskazująceˊnaˊutratęˊichˊwartości.ˊPozostałeˊ
aktywaˊfinansoweˊsąˊocenianeˊpodˊkątemˊutratyˊwartościˊ
zbiorczo,ˊpogrupowaneˊwedługˊpodobnegoˊpoziomuˊryzykaˊ
kredytowego.
Wartośćˊnależnościˊaktualizowanaˊjestˊzˊuwzględnieniemˊ
prawdopodobieństwaˊichˊzapłaty,ˊpoprzezˊdokonanieˊ
odpisuˊaktualizującegoˊodnoszonegoˊwˊciężarˊpozostałychˊ
kosztówˊoperacyjnych.ˊOdpisyˊaktualizująceˊnależnościˊodˊ
klientówˊindywidualnychˊtworzoneˊsąˊzˊuwzględnieniemˊ
danychˊhistorycznychˊdotyczącychˊspłatyˊprzeterminowa-
nychˊnależnościˊiˊskutecznościˊwindykacji.

Odpisyˊzˊtytułuˊutratyˊwartościˊujmowaneˊsąˊwˊrachunkuˊ
zyskówˊiˊstrat.ˊ

Odpisyˊzˊtytułuˊutratyˊwartościˊsąˊodwracane,ˊjeśliˊpóźniej-
szyˊwzrostˊwartościˊodzyskiwanejˊmożeˊbyćˊobiektywnieˊ
przypisanyˊdoˊzdarzeniaˊpoˊdniuˊujęciaˊodpisuˊzˊtytułuˊ
utratyˊwartości.

(ii) Aktywa niefinansowe

Wartośćˊbilansowaˊaktywówˊniefinansowych,ˊinnychˊniżˊ
nieruchomościˊinwestycyjne,ˊzapasyˊiˊaktywaˊzˊtytułuˊodro-
czonegoˊpodatkuˊdochodowego,ˊpoddawanaˊjestˊocenieˊnaˊ
każdyˊdzieńˊbilansowyˊwˊceluˊstwierdzenia,ˊczyˊwystępująˊ
przesłankiˊwskazująceˊnaˊutratęˊichˊwartości.ˊWˊprzypadkuˊ
wystąpieniaˊtakichˊprzesłanekˊGrupaˊdokonujeˊszacunkuˊ
wartościˊodzyskiwalnejˊposzczególnychˊaktywów.ˊWartośćˊ
odzyskiwalnaˊwartościˊfirmy,ˊwartościˊniematerialnychˊ
oˊnieokreślonymˊokresieˊużytkowaniaˊorazˊwartościˊniema-
terialnych,ˊktóreˊnieˊsąˊjeszczeˊzdatneˊdoˊużytkowania,ˊjestˊ
szacowanaˊnaˊkażdyˊdzieńˊbilansowy.

Odpisˊzˊtytułuˊutratyˊwartościˊujmowanyˊjestˊwˊmomencie,ˊ
kiedyˊwartośćˊbilansowaˊskładnikaˊaktywówˊlubˊośrodkaˊ
generującegoˊśrodkiˊpieniężneˊprzewyższaˊjegoˊwartośćˊ
odzyskiwalną.ˊOśrodekˊgenerującyˊśrodkiˊpieniężneˊjestˊ
definiowanyˊjakoˊnajmniejszaˊidentyfikowalnaˊgrupaˊak-
tywów,ˊktóraˊwypracowujeˊśrodkiˊpieniężneˊniezależnieˊodˊ
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innychˊaktywówˊiˊichˊgrup.ˊOdpisyˊzˊtytułuˊutratyˊwartościˊ
sąˊujmowaneˊwˊrachunkuˊzyskówˊiˊstrat.ˊUtrataˊwartościˊ
ośrodkaˊgenerującegoˊśrodkiˊpieniężneˊjestˊwˊpierwszejˊ
kolejnościˊujmowanaˊjakoˊzmniejszenieˊwartościˊfirmyˊ
przypisanejˊdoˊtegoˊośrodkaˊ(grupyˊośrodków),ˊaˊnastępnieˊ
jakoˊzmniejszenieˊwartościˊbilansowejˊpozostałychˊakty-
wówˊtegoˊośrodkaˊ(grupyˊośrodków)ˊnaˊzasadzieˊproporcjo-
nalnej.ˊ

Wartośćˊodzyskiwalnaˊaktywówˊlubˊośrodkówˊgenerują-
cychˊśrodkiˊpieniężneˊdefiniowanaˊjestˊjakoˊwiększaˊzˊichˊ
wartościˊnettoˊmożliwejˊdoˊuzyskaniaˊzeˊsprzedażyˊorazˊichˊ
wartościˊużytkowej.ˊPrzyˊszacowaniuˊwartościˊużytkowejˊ
przyszłeˊprzepływyˊpieniężneˊdyskontowaneˊsąˊprzyˊużyciuˊ
stopyˊprocentowejˊprzedˊopodatkowaniem,ˊktóraˊodzwier-
ciedlaˊaktualnąˊrynkowąˊocenęˊwartościˊpieniądzaˊwˊczasieˊ
orazˊczynnikiˊryzykaˊcharakterystyczneˊdlaˊdanegoˊskład-
nikaˊaktywów.ˊWˊprzypadkuˊaktywów,ˊktóreˊnieˊgenerująˊ
niezależnychˊprzepływówˊpieniężnychˊwartośćˊużytkowaˊ
szacowanaˊjestˊdlaˊnajmniejszegoˊidentyfikowalnegoˊ
ośrodkaˊgenerującegoˊśrodkiˊpieniężne,ˊdoˊktóregoˊdanyˊ
składnikˊaktywówˊprzynależy.

Odpisˊwartościˊfirmyˊzˊtytułuˊutratyˊwartościˊnieˊjestˊ
odwracany.ˊWˊodniesieniuˊdoˊinnychˊaktywów,ˊodpisyˊ
zˊtytułuˊutratyˊwartościˊujęteˊwˊpoprzednichˊokresach,ˊsąˊ
poddawaneˊnaˊkażdyˊdzieńˊbilansowyˊocenie,ˊczyˊzaistniałyˊ
przesłankiˊwskazująceˊnaˊzmniejszenieˊodpisuˊzˊtytułuˊ
utratyˊwartościˊlubˊjegoˊcałkowiteˊodwrócenie.ˊOdpisˊ
aktualizującyˊzˊtytułuˊutratyˊwartościˊjestˊodwracany,ˊjeżeliˊ
zmieniłyˊsięˊszacunkiˊzastosowaneˊdoˊszacowaniaˊwartościˊ
odzyskiwalnej.ˊOdpisˊzˊtytułuˊutratyˊwartościˊodwracanyˊ
jestˊtylkoˊdoˊwysokościˊwartościˊbilansowejˊskładnikaˊak-
tywówˊpomniejszonejˊoˊodpisyˊamortyzacyjne,ˊjakaˊbyłabyˊ
wykazanaˊwˊsytuacji,ˊgdybyˊodpisˊzˊtytułuˊutratyˊwartościˊ
nieˊwystąpił.ˊ

p) Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Aktywaˊtrwałeˊ(lubˊaktywaˊiˊzobowiązaniaˊstanowiąceˊgrupęˊ
przeznaczonąˊdoˊzbycia),ˊcoˊdoˊktórychˊzakładaneˊjest,ˊżeˊ
wypracująˊoneˊkorzyściˊdlaˊjednostkiˊwˊwynikuˊsprzedaży,ˊaˊnieˊ
wˊwynikuˊdługotrwałegoˊużytkowania,ˊsąˊklasyfikowaneˊjakoˊ
przeznaczoneˊdoˊsprzedaży.ˊBezpośrednioˊprzedˊprzeklasyfiko-
waniemˊdoˊgrupyˊprzeznaczonychˊdoˊsprzedaży,ˊaktywaˊteˊ(lubˊ
składnikiˊgrupyˊprzeznaczonejˊdoˊzbycia)ˊsąˊwycenianeˊzgodnieˊ
zˊzasadamiˊrachunkowościˊGrupy.ˊNastępnieˊnaˊdzieńˊpoczątko-
wejˊklasyfikacjiˊjakoˊprzeznaczoneˊdoˊsprzedaży,ˊaktywaˊtrwałeˊ
lubˊgrupaˊprzeznaczonaˊdoˊzbyciaˊsąˊujmowaneˊwedługˊniższejˊ
zˊdwóchˊwartości:ˊwartościˊbilansowejˊlubˊwartościˊgodziwejˊ
pomniejszonejˊoˊkosztyˊdoprowadzeniaˊdoˊsprzedaży.ˊEwentu-
alnyˊodpisˊzˊtytułuˊtrwałejˊutratyˊwartościˊskładnikówˊgrupyˊ
przeznaczonejˊdoˊzbyciaˊjestˊwˊpierwszejˊkolejnościˊujmowanyˊ
jakoˊzmniejszenieˊwartościˊfirmy,ˊaˊnastępnieˊjakoˊzmniejsze-
nieˊwartościˊbilansowejˊpozostałychˊskładnikówˊnaˊzasadzieˊ
proporcjonalnejˊzˊzastrzeżeniem,ˊżeˊutrataˊwartościˊnieˊwpływaˊ
naˊwartośćˊzapasów,ˊaktywówˊfinansowych,ˊaktywówˊzˊtytułuˊ
odroczonegoˊpodatkuˊdochodowego,ˊnieruchomościˊinwesty-
cyjnych,ˊktóreˊsąˊnadalˊwycenianeˊstosownieˊdoˊgrupowychˊ
zasadˊrachunkowości.ˊUtrataˊwartościˊujętaˊprzyˊpoczątkowejˊ
klasyfikacjiˊjakoˊprzeznaczoneˊdoˊsprzedażyˊjestˊujmowanaˊ
wˊrachunkuˊzyskówˊiˊstrat.ˊDotyczyˊtoˊrównieżˊzyskówˊiˊstratˊ
wynikającychˊzˊpóźniejszejˊzmianyˊwartości.ˊZyskiˊzˊtytułuˊ
wycenyˊdoˊwartościˊgodziwejˊsąˊujmowaneˊtylkoˊdoˊwysokościˊ
uprzednioˊzarachowanegoˊodpisuˊzˊtytułuˊutratyˊwartości.

q) środki pieniężne o ograniczonej możliwości 

dysponowania

Środkiˊpieniężneˊoˊograniczonejˊmożliwościˊdysponowaniaˊ
stanowiąˊkwotyˊśrodkówˊpieniężnychˊnaˊrachunkachˊbanko-
wychˊGrupy,ˊktóreˊzgodnieˊzˊumowamiˊmogąˊbyćˊwydatkowaneˊ
przezˊGrupęˊjedynieˊnaˊściśleˊokreśloneˊceleˊlubˊnaˊrachunkachˊ
bankowychˊtypuˊ„escrow”.ˊŚrodkiˊpieniężneˊoˊograniczonejˊ
możliwościˊdysponowaniaˊzaliczaˊsięˊdoˊaktywówˊtrwałychˊ
iˊobrotowychˊzgodnieˊzˊwarunkamiˊumówˊdotyczącymiˊokresówˊ
zabezpieczenia.



r) świadczenia pracownicze

(i)  Program określonych składek

WszystkieˊjednostkiˊGrupyˊzatrudniająceˊpracownikówˊ
zobowiązaneˊsą,ˊnaˊmocyˊobowiązującychˊprzepisów,ˊdoˊpo-
bieraniaˊiˊodprowadzaniaˊskładekˊnaˊświadczeniaˊemerytal-
neˊpracowników.ˊŚwiadczeniaˊte,ˊzgodnieˊzˊMSRˊ19ˊ„Świad-
czeniaˊpracownicze”,ˊstanowiąˊprogramˊpaństwowyˊorazˊ
mająˊcharakterˊprogramuˊokreślonychˊskładek.ˊWˊzwiązkuˊ
zˊpowyższym,ˊzobowiązanieˊspółekˊGrupyˊzaˊkażdyˊokresˊ
jestˊszacowaneˊnaˊpodstawieˊkwotˊskładekˊdoˊwniesieniaˊzaˊ
danyˊokres.

(ii)  Program określonych świadczeń – odprawy 

emerytalne

SpółkiˊGrupyˊzobowiązaneˊsąˊnaˊpodstawieˊobowiązującychˊ
przepisówˊdoˊwypłatyˊodprawˊemerytalnychˊwˊwysokościˊ
zgodnejˊzˊprzepisamiˊkodeksuˊpracy.ˊMinimalnaˊwysokośćˊ
odprawˊemerytalnychˊwynikaˊzˊprzepisówˊkodeksuˊpracyˊ
obowiązującychˊnaˊdzieńˊwypłatyˊodprawyˊemerytalnej.ˊ

Kalkulacjaˊprzeprowadzanaˊjestˊprzyˊzastosowaniuˊmetodyˊ
prognozowanychˊuprawnieńˊjednostkowych.ˊRotacjaˊ
pracownikówˊjestˊszacowanaˊnaˊpodstawieˊdanychˊhisto-
rycznychˊorazˊprzewidywańˊpoziomuˊzatrudnieniaˊwˊprzy-
szłości.

Zmianyˊwielkościˊzobowiązaniaˊzˊtytułuˊodprawˊemerytal-
nychˊsąˊodnoszoneˊwˊciężarˊrachunkuˊzyskówˊiˊstrat.

(iii) Krótkoterminowe świadczenia pracownicze

Zobowiązaniaˊzˊtytułuˊkrótkoterminowychˊświadczeńˊpra-
cowniczychˊsąˊwycenianieˊbezˊuwzględnieniaˊdyskontaˊiˊsąˊ
odnoszoneˊwˊkosztyˊwˊmomencieˊwykonaniaˊświadczenia.

Grupaˊtworzyˊrezerwęˊwˊciężarˊkosztówˊwˊwysokościˊ
przewidzianychˊpłatnościˊdlaˊpracownikówˊzˊtytułuˊkrót-
koterminowychˊpremiiˊpieniężnychˊlubˊplanówˊpodziałuˊ
zyskuˊ(„profitˊsharingˊplans”),ˊjeśliˊGrupaˊjestˊprawnieˊlubˊ
zwyczajowoˊzobowiązanaˊdoˊtakichˊwypłatˊnaˊpodstawieˊ

usługˊświadczonychˊprzezˊpracownikówˊwˊprzeszłości,ˊ
aˊzobowiązanieˊtoˊmożeˊzostaćˊrzetelnieˊoszacowane.

s) rezerwy

Rezerwaˊzostajeˊujętaˊwˊprzypadku,ˊgdyˊnaˊGrupieˊciążyˊobo-
wiązekˊwynikającyˊzˊprzeszłychˊzdarzeńˊiˊprawdopodobneˊjest,ˊ
żeˊwypełnienieˊtegoˊobowiązkuˊwiązaćˊsięˊbędzieˊzˊwypływemˊ
korzyściˊekonomicznych.ˊWˊprzypadku,ˊkiedyˊefektˊwartościˊ
pieniądzaˊwˊczasieˊmaˊistotneˊznaczenie,ˊrezerwyˊsąˊszacowaneˊ
poprzezˊdyskontowanieˊoczekiwanychˊprzyszłychˊprzepływówˊ
środkówˊpieniężnychˊwˊoparciuˊoˊstopęˊprzedˊopodatkowaniem,ˊ
któraˊodzwierciedlaˊbieżąceˊszacunkiˊrynkoweˊzmianˊwartościˊ
pieniądzaˊwˊczasieˊorazˊryzykoˊzwiązaneˊzˊdanymˊskładnikiemˊ
pasywów.ˊ

(i)  Naprawy gwarancyjne

Rezerwaˊnaˊnaprawyˊgwarancyjneˊjestˊujmowana,ˊgdyˊ
produktyˊlubˊtowary,ˊnaˊktóreˊgwarancjaˊzostałaˊudzielona,ˊ
zostałyˊsprzedaneˊklientom.ˊWysokośćˊrezerwyˊopartaˊjestˊ
naˊdanychˊhistorycznychˊdotyczącychˊudzielonychˊgwaran-
cjiˊorazˊśredniejˊważonejˊwszystkichˊmożliwychˊkosztówˊ
związanychˊzˊjejˊwykonaniem.ˊ

(ii)  Rezerwa na koszty demontażu

Wˊramachˊumówˊnajmu/dzierżawyˊpowierzchniˊpodˊ
nadajnikiˊorazˊpowierzchniˊdlaˊcelówˊdziałalnościˊopera-
cyjnejˊGrupaˊjestˊzobowiązanaˊwˊmomencieˊrozwiązaniaˊ
umowyˊdoˊponiesieniaˊkosztówˊzwiązanychˊzˊdemontażemˊ
urządzeńˊorazˊdoprowadzeniaˊprzedmiotuˊumowyˊdoˊstanuˊ
pierwotnego.ˊRozpoznanoˊtakieˊkosztyˊwˊmomencieˊodda-
niaˊdoˊużywaniaˊurządzeniaˊwˊwysokościˊzdyskontowanejˊ
szacowanejˊkwotyˊkosztówˊdemontażuˊorazˊdoprowadzeniaˊ
użytkowanychˊaktywówˊdoˊstanuˊpierwotnego.ˊWˊkolej-
nychˊlatachˊwartośćˊrezerwyˊnaˊkosztyˊdemontażuˊjestˊ
powiększanaˊoˊwartośćˊodsetekˊnaliczonychˊwˊdanymˊrokuˊ
obrotowym.

Rezerwaˊdotyczącaˊdemontażuˊistniejącychˊśrodkówˊtrwa-
łychˊpozostajeˊwˊksięgachˊdoˊmomentuˊdemontażuˊlubˊ
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rozwiązaniaˊrezerwyˊwˊprzypadku,ˊgdyˊokażeˊsięˊzbędna.ˊ
Jeżeliˊwˊmiejsceˊwygasającejˊumowyˊjestˊzawieranaˊnowa,ˊ
wˊtakimˊprzypadkuˊrezerwaˊpozostajeˊwˊksięgachˊiˊjestˊ
weryfikowanaˊpodˊwzględemˊnowegoˊokresuˊumowyˊorazˊ
obowiązkówˊzˊniejˊwynikających.

(iii) Umowy rodzące obciążenia

Rezerwaˊnaˊumowyˊrodząceˊobciążeniaˊujmowanaˊjestˊ
wˊprzypadku,ˊgdyˊspodziewaneˊprzezˊGrupęˊkorzyściˊ
ekonomiczneˊzˊumowyˊsąˊniższeˊniżˊnieuniknioneˊkosztyˊ
wypełnieniaˊobowiązkówˊumownych.ˊRezerwaˊjestˊwycenia-
naˊwˊwysokościˊwartościˊbieżącejˊniższejˊzˊkwot:ˊoczekiwa-
nychˊkosztówˊzwiązanychˊzˊodstąpieniemˊodˊumowyˊlubˊ
oczekiwanychˊkosztówˊnettoˊkontynuowaniaˊumowy.ˊPrzedˊ
ustaleniemˊrezerwy,ˊGrupaˊujmujeˊwszelkieˊodpisyˊaktu-
alizująceˊzˊtytułuˊutratyˊwartościˊprzezˊaktywaˊzwiązaneˊ
zˊdanąˊumową.

Rezerwyˊnaˊprzyszłeˊstratyˊwˊaktywachˊprogramowychˊ
rozpoznawaneˊsąˊjakoˊrezerwyˊnaˊumowyˊrodząceˊobciąże-
niaˊwˊodniesieniuˊdoˊkontraktówˊnaˊnabycieˊtychˊaktywówˊ
(wˊtymˊprawˊsportowych)ˊzawartychˊprzedˊdniemˊbilan-
sowym,ˊwˊprzypadkuˊktórychˊbieżąceˊanalizyˊwskazują,ˊiżˊ
nieˊwygenerująˊoneˊprzychodówˊprzewyższającychˊkosztˊ
nabyciaˊtychˊaktywów.ˊUtworzenieˊrezerwˊnaˊprzyszłeˊ
stratyˊwˊaktywachˊprogramowychˊrozpoznawaneˊjestˊjakoˊ
zwiększenieˊkosztuˊwłasnegoˊsprzedaży.

t) Zobowiązania warunkowe

Przezˊzobowiązaniaˊwarunkoweˊrozumieˊsięˊpowstałyˊnaˊskutekˊ
zdarzeńˊprzeszłychˊmożliwyˊobowiązek,ˊktóregoˊistnienieˊzo-
stanieˊpotwierdzoneˊdopieroˊwˊmomencieˊwystąpieniaˊlubˊnie-
wystąpieniaˊjednegoˊlubˊwiększejˊilościˊniepewnychˊprzyszłychˊ
zdarzeń,ˊktóreˊnieˊwˊpełniˊpodlegająˊkontroliˊGrupyˊorazˊobecnyˊ
obowiązekˊnieujętyˊwˊsprawozdaniuˊfinasowymˊpowstałyˊnaˊ
skutekˊzdarzeńˊprzeszłych,ˊktóregoˊwartościˊnieˊmożnaˊwycenićˊ
wystarczającoˊwiarygodnieˊlubˊnieˊjestˊprawdopodobne,ˊabyˊ
konieczneˊbyłoˊwydatkowanieˊśrodkówˊuosabiającychˊkorzyściˊ
ekonomiczneˊwˊceluˊwypełnieniaˊtegoˊobowiązku.

Grupaˊnieˊujmujeˊwˊbilansieˊzobowiązańˊwarunkowych,ˊzaˊwyjąt-
kiemˊnabytychˊwˊwynikuˊpołączeniaˊjednostekˊgospodarczych.

Informacjeˊoˊzobowiązaniachˊwarunkowychˊsąˊujawnianeˊ
wˊinformacjiˊdodatkowejˊchybaˊżeˊmożliwośćˊwystąpieniaˊ
wydatkowaniaˊśrodkówˊuosabiającychˊkorzyściˊekonomiczneˊ
jestˊznikoma.ˊWyjąwszyˊprzypadek,ˊgdyˊmożliwośćˊwystąpieniaˊ
wydatkowaniaˊśrodkówˊuosabiającychˊkorzyściˊekonomiczneˊ
jestˊznikoma,ˊGrupaˊpodajeˊnaˊdzieńˊbilansowy,ˊwˊodniesieniuˊ
doˊkażdegoˊrodzajuˊzobowiązańˊwarunkowych,ˊkrótkiˊopisˊ
charakteruˊzobowiązaniaˊwarunkowego:

ˊ́ˊ wartośćˊszacunkowąˊichˊskutkówˊfinansowych
ˊ́ˊ przesłankiˊświadcząceˊoˊistnieniuˊniepewnościˊcoˊdoˊkwotyˊ

lubˊterminuˊwystąpieniaˊwypływuˊśrodków;ˊoraz
ˊ́ˊ możliwościˊuzyskaniaˊzwrotów.ˊ

u) Kaucje

Kaucjeˊotrzymaneˊodˊklientówˊindywidualnychˊiˊdystrybutorów,ˊ
bezˊwzględuˊnaˊminimalnyˊokresˊtrwaniaˊumowy,ˊwykazywaneˊ
sąˊwˊzobowiązaniachˊkrótkoterminowychˊzˊuwagiˊnaˊmożliwośćˊ
wcześniejszegoˊwypowiedzeniaˊumowyˊprzezˊklienta.

v) przychody

Przychodyˊwycenianeˊsąˊwedługˊwartościˊgodziwejˊotrzyma-
nejˊlubˊnależnejˊzapłatyˊzˊtytułuˊsprzedażyˊusługˊiˊtowarówˊ
wˊzwykłymˊtokuˊdziałalnościˊGrupy,ˊpomniejszonejˊoˊwartościˊ
zwrotów,ˊupustówˊiˊrabatów.ˊPrzychodyˊujmowaneˊsąˊwtedy,ˊ
gdyˊistniejeˊwysokieˊprawdopodobieństwoˊotrzymaniaˊzapłaty,ˊ
poniesioneˊkosztyˊmożnaˊwiarygodnieˊoszacować,ˊaˊkwotęˊprzy-
choduˊmożnaˊwiarygodnieˊwycenić.ˊJeżeliˊistniejeˊprawdopodo-
bieństwoˊprzyznaniaˊrabatów,ˊktórychˊkwotęˊmożnaˊwiarygodnieˊ
wycenić,ˊwówczasˊrabatˊujmowanyˊjestˊjakoˊpomniejszenieˊ
przychodówˊzeˊsprzedażyˊzˊchwiląˊichˊujęcia.ˊ
Przychodyˊprezentowaneˊsąˊwˊnastępującyˊsposób:
(a)ˊ Naˊprzychodyˊodˊklientówˊindywidualnychˊskładająˊsięˊ

przychodyˊzˊopłatˊabonamentowychˊiˊaktywacyjnychˊnależ-
nychˊodˊklientówˊzˊtytułuˊDTH,ˊnVOD,ˊMVNOˊiˊdostępuˊdoˊ
Internetu,ˊprzychodyˊzeˊzrealizowanegoˊruchuˊiˊrozliczeńˊ



międzyoperatorskich,ˊkaryˊumowneˊzˊtytułuˊrozwiązaniaˊ
umówˊorazˊprzychodyˊzˊdzierżawyˊzestawówˊodbiorczych.ˊ
Przychodyˊzeˊświadczeniaˊusługˊsąˊujmowaneˊwˊrachunkuˊ
zyskówˊiˊstratˊwˊokresieˊświadczeniaˊtychˊusług.ˊPrzychodyˊ
zˊusługˊwˊofercieˊprzedpłaconejˊujmowaneˊsąˊwˊrachunkuˊ
zyskówˊiˊstratˊwˊmomencieˊzużywaniaˊlubˊprzepadaniaˊkwotˊ
doładowań.ˊˊ
Przychodyˊzˊdzierżawyˊzestawówˊodbiorczychˊrozliczaneˊ
sąˊliniowoˊprzezˊczasˊtrwaniaˊumowyˊabonamentowej,ˊzaˊ
wyjątkiemˊumówˊleasinguˊfinansowego,ˊktóreˊsąˊujmowaneˊ
jakoˊsprzedażˊzˊodroczonymˊterminemˊpłatności.

(b)ˊ Przychodyˊzˊtytułuˊreklamyˊiˊsponsoringuˊpochodząˊ
głównieˊzˊemisjiˊreklamˊiˊujmowaneˊsąˊwˊokresie,ˊwˊktó-
rymˊnastępujeˊemisjaˊreklam.ˊPrzychodyˊsąˊrozpoznawaneˊ
wˊwysokościˊkwotˊpodlegającychˊzapłacieˊprzezˊnabyw-
cówˊczasuˊreklamowegoˊpoˊpomniejszeniuˊoˊpodatekˊodˊ
towarówˊiˊusług,ˊpodatekˊodˊreklamˊnapojówˊalkoholowychˊ
orazˊoˊudzieloneˊrabaty.ˊPrzychodyˊzˊreklamyˊiˊsponsoringuˊ
obejmująˊrównieżˊprowizjęˊzˊtytułuˊsprzedażyˊczasuˊrekla-
mowegoˊorazˊusługˊsponsoringu.ˊWysokośćˊprowizjiˊjestˊ
ustalanaˊjakoˊkwotyˊpodlegająceˊzapłacieˊprzezˊnabywcówˊ
czasuˊreklamowegoˊlubˊusługˊsponsoringu,ˊpomniejszoneˊ
oˊpodatekˊodˊtowarówˊiˊusługˊorazˊoˊudzieloneˊrabaty,ˊ
aˊtakżeˊpomniejszoneˊoˊkwotyˊwymagająceˊzapłatyˊnaˊrzeczˊ
nadawcówˊtelewizyjnych,ˊpomniejszoneˊoˊpodatekˊodˊto-
warówˊiˊusługˊorazˊotrzymaneˊrabaty.ˊProwizjeˊzeˊsprzedażyˊ
czasuˊreklamowegoˊorazˊusługˊsponsoringuˊsąˊujmowaneˊ
wˊskonsolidowanymˊrachunkuˊzyskówˊiˊstratˊwˊmomencieˊ
wykonaniaˊusługi.

(c)ˊ Przychodyˊzeˊsprzedażyˊsprzętuˊwykazywaneˊsąˊwˊwysoko-
ściˊodpowiadającejˊwartościˊgodziwejˊotrzymanejˊlubˊna-
leżnejˊzapłaty,ˊpomniejszonejˊoˊwartośćˊzwrotów,ˊopustówˊ
iˊrabatów.ˊPrzychodyˊzeˊsprzedażyˊsąˊujmowaneˊwˊrachun-
kuˊzyskówˊiˊstrat,ˊgdyˊznacząceˊryzykoˊiˊkorzyściˊwynikająceˊ
zˊichˊwłasnościˊzostałyˊprzeniesioneˊnaˊkupującego.

(d)ˊ Przychodyˊzˊtytułuˊopłatˊodˊoperatorówˊtelewizjiˊkablowychˊ
iˊsatelitarnychˊobejmująˊopłatyˊuzyskaneˊodˊoperatorówˊ
kablowychˊiˊsatelitarnychˊzˊtytułuˊreemisjiˊ(rozprowadzania)ˊ
programówˊnadawanychˊprzezˊGrupę.ˊPrzychodyˊteˊrozpozna-
waneˊsąˊwˊmomencie,ˊwˊktórymˊwystępujeˊemisjaˊprogramu.

(e)ˊ Pozostałeˊprzychodyˊujmujeˊsięˊwˊwartościˊpomniejszonejˊ
oˊwartośćˊudzielonychˊrabatówˊiˊwˊmomencie,ˊkiedyˊtowarˊ
zostajeˊprzekazanyˊdoˊklientaˊbądźˊusługaˊjestˊświadczona.ˊ
Pozostałeˊprzychodyˊobejmują:ˊprzychodyˊzˊtytułuˊemisjiˊ
iˊtransmisjiˊsygnału,ˊzˊusługˊaudioteksowychˊiˊsms’owych,ˊ
zeˊsprzedażyˊlicencji,ˊsublicencjiˊiˊprawˊmajątkowychˊdoˊ
audycjiˊiˊfilmówˊorazˊprzychodyˊzˊwynajmuˊmajątkuˊtrwa-
łego,ˊsprzedażyˊusługˊtechnicznychˊiˊrealizacyjnych,ˊaˊtakżeˊ
sprzedażyˊtowarówˊiˊmateriałów.

Grupaˊrealizujeˊprzychodyˊzˊumówˊskładającychˊsięˊzˊkilkuˊ
elementówˊskładowych:ˊtowaruˊ(zestawˊsatelitarny,ˊdekoder,ˊ
modułˊdostępu)ˊorazˊusługi.ˊPrzychodyˊsąˊalokowaneˊdoˊpo-
szczególnychˊskładnikówˊumówˊwieloelementowychˊwˊpropor-
cjiˊdoˊichˊwartościˊgodziwych.

w) prowizje dla dystrybutorów

Prowizjeˊdlaˊdystrybutorówˊzaˊpozyskanieˊnowychˊorazˊutrzy-
manieˊdotychczasowychˊabonentówˊsąˊrozliczaneˊprzezˊmini-
malnyˊpodstawowyˊokresˊumowyˊabonamentowej.ˊProwizjeˊodˊ
obrotuˊzaˊzawarcieˊokreślonejˊliczbyˊumówˊabonamentowychˊ
odnoszoneˊsąˊwˊciężarˊrachunkuˊzyskówˊiˊstratˊwˊmomencie,ˊ
gdyˊsąˊnależne.ˊ

Prowizjeˊdlaˊdystrybutorów,ˊktóreˊzostanąˊrozliczoneˊwˊokresieˊ
12ˊmiesięcyˊodˊdniaˊbilansowego,ˊsąˊprezentowaneˊjakoˊpozo-
stałeˊaktywaˊobrotowe.ˊNatomiastˊprowizjeˊdlaˊdystrybutorów,ˊ
któreˊzostanąˊrozliczoneˊpoˊokresieˊ12ˊmiesięcyˊodˊdniaˊbilan-
sowego,ˊsąˊprezentowaneˊjakoˊinneˊaktywaˊdługoterminowe.

x) przychody i koszty z transakcji  

bezgotówkowych

Przychodyˊzˊtransakcjiˊbezgotówkowychˊujmowaneˊsąˊwˊmo-
mencieˊświadczeniaˊusługiˊlubˊdostawyˊtowarów.ˊOtrzymaneˊ
licencjeˊprogramowe,ˊtowaryˊlubˊusługiˊsąˊujmowaneˊwˊkosz-
tachˊlubˊaktywowaneˊwˊmomencieˊichˊotrzymaniaˊlubˊzużycia.ˊ
Grupaˊujmujeˊtransakcjeˊbezgotówkoweˊnaˊpodstawieˊszaco-
wanejˊwartościˊgodziwejˊotrzymanychˊlicencjiˊprogramowych,ˊ
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towarówˊlubˊusług.ˊJeżeliˊtowaryˊlubˊusługiˊotrzymaneˊsąˊprzedˊ
emisjąˊreklamy,ˊujmowaneˊjestˊzobowiązanieˊzˊtegoˊtytułu.ˊ
Wˊprzeciwnymˊwypadku,ˊjeżeliˊreklamaˊtelewizyjnaˊzostałaˊwy-
emitowanaˊprzedˊotrzymaniemˊtowarówˊlubˊusług,ˊujmowanaˊ
jestˊnależnośćˊzˊtegoˊtytułu.

y) Koszty i przychody finansowe

Przychodyˊfinansoweˊobejmująˊodsetkiˊnależneˊzˊtytułuˊ
zainwestowanychˊprzezˊGrupęˊśrodkówˊpieniężnych,ˊnależneˊ
dywidendy,ˊzyskiˊzˊtytułuˊzbyciaˊdostępnychˊdoˊsprzedażyˊ
instrumentówˊfinansowych,ˊzyskiˊzˊtytułuˊzmianyˊwartościˊ
godziwejˊinstrumentówˊfinansowychˊwycenianychˊprzezˊwynikˊ
finansowy,ˊzyskiˊzˊtytułuˊróżnicˊkursowychˊorazˊzyskiˊzˊtytułuˊ
zrealizowanychˊkontraktówˊforwardˊiˊopcjiˊwalutowych.ˊPrzy-
chodyˊzˊtytułuˊodsetekˊwykazujeˊsięˊwˊrachunkuˊzyskówˊiˊstratˊ
wedługˊzasadyˊmemoriałowej,ˊprzyˊzastosowaniuˊmetodyˊefek-
tywnejˊstopyˊprocentowej.ˊDochódˊzˊtytułuˊdywidendˊujmujeˊ
sięˊwˊrachunkuˊzyskówˊiˊstratˊwˊmomencie,ˊgdyˊGrupaˊnabywaˊ
prawaˊdoˊjejˊotrzymania.

Kosztyˊfinansoweˊobejmująˊodsetkiˊpłatneˊzˊtytułuˊzadłuże-
nia,ˊodwracanieˊdyskontaˊzˊtytułuˊrezerw,ˊdywidendyˊzˊtytułuˊ
zaklasyfikowanychˊdoˊzobowiązańˊakcjiˊuprzywilejowanych,ˊ
stratyˊzˊtytułuˊróżnicˊkursowych,ˊstratyˊzˊtytułuˊzmianyˊ
wartościˊgodziwejˊinstrumentówˊfinansowychˊwycenianychˊ
przezˊwynikˊfinansowy,ˊodpisyˊzˊtytułuˊutratyˊwartościˊaktywówˊ
finansowychˊorazˊstratyˊzˊtytułuˊzrealizowanychˊkontraktówˊ
forwardˊiˊopcjiˊwalutowych.ˊWszystkieˊkosztyˊzˊtytułuˊodsetekˊ
sąˊustalaneˊwˊoparciuˊoˊefektywnąˊstopęˊprocentową.

z) opłaty leasingowe

Opłatyˊzˊtytułuˊleasinguˊoperacyjnegoˊujmowaneˊsąˊliniowoˊ
przezˊokresˊleasinguˊwˊzyskuˊlubˊstracieˊbieżącegoˊokresu.ˊ
Korzyściˊotrzymaneˊwˊzamianˊzaˊpodpisanieˊumowyˊleasinguˊ
stanowiąˊintegralnąˊczęśćˊcałkowitychˊkosztówˊleasinguˊiˊsąˊ
ujmowaneˊwˊzyskuˊlubˊstracieˊbieżącegoˊokresuˊprzezˊokresˊ
trwaniaˊumowyˊleasingu.ˊ
Minimalneˊopłatyˊleasingoweˊponoszoneˊwˊzwiązkuˊzˊleasin-

giemˊfinansowymˊsąˊrozdzielaneˊnaˊczęśćˊstanowiącąˊkosztyˊ
finansoweˊorazˊczęśćˊzmniejszającąˊzobowiązania.ˊCzęśćˊsta-
nowiącaˊkosztˊfinansowyˊjestˊprzypisywanaˊdoˊposzczególnychˊ
okresówˊwˊczasieˊtrwaniaˊumowyˊleasinguˊwˊtakiˊsposób,ˊabyˊ
uzyskaćˊstałąˊokresowąˊstopęˊprocentowąˊwˊstosunkuˊdoˊstanuˊ
zobowiązania.

ź) podatek dochodowy

Podatekˊdochodowyˊwykazanyˊwˊrachunkuˊzyskówˊiˊstratˊobejmujeˊ
częśćˊbieżącąˊiˊczęśćˊodroczoną.ˊPodatekˊdochodowyˊujmowanyˊjestˊ
wˊrachunkuˊzyskówˊiˊstrat,ˊzaˊwyjątkiemˊkwotˊzwiązanychˊzˊpozycja-
miˊrozliczanymiˊbezpośrednioˊzˊkapitałemˊwłasnym.
Podatekˊbieżącyˊstanowiˊzobowiązanieˊpodatkoweˊzˊtytułuˊ
dochoduˊdoˊopodatkowaniaˊzaˊdanyˊrok,ˊustaloneˊprzyˊzastoso-
waniuˊstawekˊpodatkowychˊobowiązującychˊnaˊdzieńˊbilansowyˊ
orazˊkorektyˊpodatkuˊdotyczącegoˊlatˊubiegłych.ˊ

Podatekˊodroczonyˊwyliczanyˊjestˊprzyˊzastosowaniuˊmetodyˊ
zobowiązaniaˊbilansowego,ˊwˊoparciuˊoˊróżniceˊprzejścioweˊ
pomiędzyˊwartościąˊaktywówˊiˊzobowiązańˊustalanąˊdlaˊcelówˊ
księgowych,ˊaˊichˊwartościąˊustalanąˊdlaˊcelówˊpodatkowych.ˊ
Ujętaˊkwotaˊpodatkuˊodroczonegoˊopieraˊsięˊnaˊoczekiwaniach,ˊ
coˊdoˊsposobuˊrealizacjiˊwartościˊbilansowejˊaktywówˊiˊpasy-
wów,ˊprzyˊzastosowaniuˊstawekˊpodatkowychˊobowiązującychˊ
lubˊuchwalonychˊnaˊdzieńˊbilansowy.

Aktywaˊzˊtytułuˊpodatkuˊodroczonegoˊsąˊujmowaneˊdoˊwy-
sokości,ˊdoˊktórejˊjestˊprawdopodobne,ˊiżˊosiągniętyˊzostanieˊ
dochódˊdoˊopodatkowania,ˊktóryˊpozwoliˊnaˊrealizacjęˊróżnicˊ
przejściowych.ˊAktywaˊzˊtytułuˊpodatkuˊodroczonegoˊobniżaˊ
sięˊwˊzakresie,ˊwˊjakimˊnieˊjestˊprawdopodobneˊosiągnięcieˊdo-
choduˊdoˊopodatkowaniaˊwystarczającegoˊdoˊczęściowegoˊlubˊ
całkowitegoˊzrealizowaniaˊróżnicˊprzejściowych.ˊTakieˊobniżkiˊ
korygujeˊsięˊwˊgóręˊwˊzakresie,ˊwˊjakimˊuzyskanieˊwystarczają-
cegoˊdochoduˊdoˊopodatkowaniaˊstajeˊsięˊprawdopodobne.
SpółkiˊGrupyˊdokonująˊkompensatyˊzobowiązańˊiˊaktywówˊ
zˊtytułuˊpodatkuˊodroczonego,ˊjeżeliˊmająˊtytułˊuprawniającyˊ
jeˊdoˊichˊjednoczesnegoˊuwzględnieniaˊprzyˊobliczaniuˊkwotyˊ
zobowiązaniaˊpodatkowego.ˊSpółkaˊposiadaˊtytułˊuprawnia-



jącyˊdoˊjednoczesnegoˊuwzględnieniaˊaktywówˊiˊzobowiązańˊ
zˊtytułuˊodroczonegoˊpodatkuˊdochodowegoˊprzyˊustaleniuˊ
zobowiązaniaˊpodatkowego,ˊjeżeli:
a)ˊˊˊjestˊuprawnionaˊdoˊpotrąceniaˊnależnościˊiˊzobowiązańˊˊ
zˊtytułuˊpodatkuˊdochodowego,ˊoraz
b)ˊˊˊaktywaˊiˊzobowiązaniaˊzˊtytułuˊodroczonegoˊpodatkuˊ
dochodowegoˊdotycząˊpodatkuˊdochodowegoˊnałożonegoˊprzezˊ
tąˊsamąˊwładzęˊpodatkowąˊna:ˊ

ˊ́ˊ tegoˊsamegoˊpodatnika,ˊlubˊ
ˊ́ˊ różnychˊpodatników,ˊktórzyˊsąˊuprawnieniˊiˊzamierzająˊrozli-

czyćˊnależnościˊiˊzobowiązaniaˊzˊtytułuˊpodatkuˊdochodowe-
goˊwˊkwocieˊnettoˊlubˊjednocześnieˊzrealizowaćˊnależnościˊ
iˊrozliczaćˊzobowiązaniaˊzˊtytułuˊpodatkuˊdochodowego.ˊ

ż) Zysk na akcję

Grupaˊprezentujeˊpodstawowyˊiˊrozwodnionyˊzyskˊnaˊakcjęˊdlaˊ
akcjiˊzwykłych.ˊPodstawowyˊzyskˊnaˊakcjęˊjestˊwyliczanyˊprzezˊ
podzielenieˊzyskuˊlubˊstratyˊzˊdziałalnościˊkontynuowanejˊ
przypadającejˊposiadaczomˊakcjiˊzwykłychˊprzezˊśredniąˊważonąˊ
liczbęˊakcjiˊzwykłychˊwˊokresie.ˊRozwodnionyˊzyskˊnaˊakcjęˊjestˊ
wyliczanyˊpoprzezˊpodzielenieˊzyskuˊlubˊstratyˊzˊdziałalnościˊ
kontynuowanejˊprzypadającejˊposiadaczomˊakcjiˊzwykłychˊpo-
przezˊśredniąˊważonąˊliczbęˊakcjiˊzwykłychˊwˊokresie,ˊskorygo-
wanąˊoˊwpływˊwszystkichˊrozwadniającychˊpotencjalnychˊakcjiˊ
zwykłych.ˊ

aa) raportowanie segmentów działalności

SegmentˊoperacyjnyˊjestˊczęściąˊskładowąˊGrupy,ˊktóraˊanga-
żujeˊsięˊwˊdziałalnośćˊgospodarczą,ˊwˊzwiązkuˊzˊktórąˊmożeˊ
uzyskiwaćˊprzychodyˊiˊponosićˊkoszty,ˊwˊtymˊprzychodyˊiˊkosztyˊ
związaneˊzˊtransakcjamiˊzˊinnymiˊczęściamiˊskładowymiˊGrupy.ˊ

Grupaˊprezentujeˊsegmentyˊoperacyjneˊzgodnieˊzˊprzyjętymiˊ
wewnętrznieˊzasadamiˊrachunkowościˊzarządczejˊstosowanymiˊ
przyˊsporządzaniuˊokresowychˊraportówˊzarządczych.ˊRaportyˊteˊ
analizowaneˊsąˊregularnieˊprzezˊZarządˊSpółkiˊCyfrowyˊPolsatˊ
S.A.,ˊktóryˊzostałˊzidentyfikowanyˊjakoˊnaczelnyˊdecydentˊˊ
wˊsprawachˊoperacyjnych.ˊ

ˊab) rachunek przepływów pieniężnych

Środkiˊpieniężneˊiˊichˊekwiwalentyˊwˊrachunkuˊprzepływówˊ
pieniężnychˊsąˊzgodneˊzeˊśrodkamiˊpieniężnymiˊiˊichˊekwiwa-
lentamiˊprezentowanymiˊwˊskonsolidowanymˊbilansie.

Nabyciaˊdekoderówˊudostępnianychˊklientomˊwˊleasinguˊ
operacyjnymˊsąˊklasyfikowaneˊdlaˊcelówˊrachunkuˊprzepływówˊ
pieniężnychˊjakoˊdziałalnośćˊoperacyjna.ˊNabycieˊiˊzbycieˊorazˊ
odpisyˊaktualizująceˊtychˊdekoderówˊprezentowaneˊsąˊwˊra-
chunkuˊprzepływówˊpieniężnychˊwˊprzepływachˊzˊdziałalnościˊ
operacyjnejˊwˊpozycjiˊ„Zwiększenieˊnettoˊzestawówˊodbiorczychˊ
wˊleasinguˊoperacyjnym”.

Wydatkiˊnaˊnabycieˊrzeczowychˊaktywówˊtrwałychˊorazˊwartościˊ
niematerialnychˊsąˊprezentowaneˊwˊkwotachˊnettoˊ(bezˊpodat-
kuˊodˊtowarówˊiˊusług).

Płatnościˊzaˊlicencjeˊfilmoweˊiˊsportoweˊsąˊprezentowaneˊ
wˊkwotachˊnettoˊ(bezˊpodatkuˊodˊtowarówˊiˊusług)ˊwˊramachˊ
działalnościˊoperacyjnej.ˊWydatkiˊnaˊnabycieˊaktywówˊprogra-
mowychˊobejmująˊrównieżˊkwotyˊpodatkuˊuˊźródłaˊpotrącane-
goˊprzezˊGrupęˊiˊuiszczanegoˊdoˊodpowiednichˊwładzˊpodatko-
wych.
ˊ
Kosztyˊujęteˊwˊrachunkuˊzyskówˊiˊstratˊzwiązaneˊzˊpublicznąˊ
emisjąˊakcjiˊwykazywaneˊsąˊwˊpozycjiˊ„Inneˊkorekty”ˊwˊprzepły-
wachˊzˊdziałalnościˊoperacyjnej.ˊWydatkiˊzwiązaneˊzˊpublicznąˊ
emisjąˊakcjiˊprezentowaneˊsąˊwˊpozycjiˊ„Inneˊwydatki”ˊwˊprze-
pływachˊzˊdziałalnościˊfinansowej.
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Określenieˊwartościˊgodziwejˊzarównoˊfinansowych,ˊjakˊ
iˊniefinansowychˊaktywówˊiˊzobowiązańˊjestˊwymaganeˊdlaˊ
potrzebˊzasadˊrachunkowościˊiˊujawnieńˊwˊskonsolidowanymˊ
sprawozdaniuˊfinansowym.ˊPoniżejˊzostałyˊopisaneˊmetodyˊ
ustalaniaˊwartościˊgodziwej.ˊWˊuzasadnionychˊprzypadkachˊ
dalszeˊinformacjeˊnaˊtematˊzałożeńˊprzyjętychˊdoˊokreśleniaˊ
wartościˊgodziwejˊprzedstawionoˊwˊnotachˊobjaśniającychˊdoˊ
poszczególnychˊskładnikówˊaktywówˊiˊzobowiązań.

(i) rzeczowe aktywa 

trwałe i nieruchomość inwestycyjna

Wartośćˊgodziwaˊrzeczowychˊaktywówˊtrwałychˊnabytychˊ
wˊdrodzeˊpołączeniaˊjednostek,ˊwˊtymˊnieruchomościˊinwe-
stycyjnej,ˊˊjestˊopartaˊnaˊwartościˊrynkowej.ˊWartośćˊrynkowaˊ
nieruchomościˊjestˊkwotą,ˊzaˊjakąˊnaˊdzieńˊwycenyˊnaˊwarun-
kachˊrynkowychˊnieruchomośćˊmogłabyˊzostaćˊwymienionaˊpo-
międzyˊzainteresowanymiˊiˊdobrzeˊpoinformowanymiˊstronamiˊ
poˊprzeprowadzeniuˊodpowiednichˊdziałańˊmarketingowych,ˊ
gdzieˊobieˊstronyˊdziałałyˊświadomie,ˊostrożnieˊiˊbezˊprzymusu.ˊ
Wartośćˊrynkowaˊpozostałychˊskładnikówˊrzeczowychˊaktywówˊ
trwałychˊodpowiadaˊcenieˊustalonejˊwˊporównywalnychˊtrans-
akcjachˊrynkowych.

(ii) Wartości niematerialne 

Wartośćˊgodziwaˊpatentówˊiˊznakówˊhandlowychˊnabytychˊ
wˊdrodzeˊpołączeniaˊjednostekˊjestˊustalanaˊwˊoparciuˊoˊosza-
cowaneˊzdyskontowaneˊpłatnościˊtantiem,ˊktórychˊunikniętoˊ
wˊzwiązkuˊzˊnabyciemˊpatentuˊlubˊznakuˊhandlowegoˊnaˊwła-
sność.ˊWartośćˊgodziwaˊpozostałychˊwartościˊniematerialnychˊ
jestˊustalanaˊwˊoparciuˊoˊzdyskontowaneˊprzepływyˊpieniężneˊ
spodziewaneˊwˊzwiązkuˊzˊużytkowaniemˊiˊostatecznąˊsprzedażąˊ
aktywów.

(iii) Zapasy

Wartośćˊgodziwaˊzapasówˊnabytychˊwˊwynikuˊpołączeniaˊjed-
nostekˊjestˊustalanaˊwˊoparciuˊoˊszacowanąˊcenęˊsprzedażyˊnaˊ
warunkachˊrynkowych,ˊpomniejszonąˊoˊszacowaneˊkosztyˊwy-
kończeniaˊiˊsprzedażyˊorazˊoˊmarżęˊzyskuˊoszacowanąˊwˊoparciuˊ
oˊracjonalneˊprzesłanki,ˊwˊzwiązkuˊzˊnakładamiˊponiesionymiˊ
naˊwykończenieˊiˊdoprowadzenieˊsprzedażyˊdoˊskutku.

iv) inwestycje w instrumenty kapitałowe i instru-

menty dłużne

Wartośćˊgodziwaˊaktywówˊfinansowych,ˊktórychˊefektˊwyce-
nyˊdoˊwartościˊgodziwejˊodnoszonyˊjestˊwˊwynikˊfinansowyˊ
orazˊinwestycjiˊutrzymywanychˊdoˊterminuˊwymagalności,ˊjakˊ
iˊaktywówˊfinansowychˊdostępnychˊdoˊsprzedaży,ˊjestˊszacowa-
naˊwˊoparciuˊoˊnotowaniaˊichˊcenˊzakupuˊnaˊdzieńˊbilansowy.ˊ
Wartośćˊgodziwaˊinwestycjiˊutrzymywanychˊdoˊterminuˊwyma-
galnościˊszacowanaˊjestˊjedynieˊwˊcelachˊujawniania.

v) Należności z tytułu dostaw  

i usług oraz inne

Wartośćˊgodziwaˊnależnościˊzˊtytułuˊdostawˊiˊusługˊorazˊin-
nych,ˊjestˊszacowanaˊjakoˊbieżącaˊwartośćˊprzyszłychˊprzepły-
wówˊpieniężnychˊzdyskontowanychˊzaˊpomocąˊrynkowejˊstopyˊ
procentowejˊnaˊdzieńˊbilansowy.

vi) Zobowiązania finansowe niebędące  

instrumentami pochodnymi

Wartośćˊgodziwa,ˊszacowanaˊdlaˊcelówˊujawniania,ˊjestˊoblicza-
naˊnaˊpodstawieˊwartościˊbieżącejˊprzyszłychˊprzepływówˊpie-
niężnychˊzˊtytułuˊzwrotuˊkapitałuˊiˊodsetek,ˊzdyskontowanychˊ
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zaˊpomocąˊrynkowejˊstopyˊprocentowejˊnaˊdzieńˊbilansowy.ˊ
Wˊprzypadkuˊleasinguˊfinansowegoˊrynkowąˊstopęˊprocento-
wąˊszacujeˊsięˊwˊoparciuˊoˊstopęˊprocentowąˊdlaˊpodobnegoˊ
rodzajuˊumówˊleasingowych.

vii) instrumenty pochodne

ˊ
Kontraktyˊwalutoweˊtypuˊforwardˊsąˊwycenianeˊpoprzezˊzdyskon-
towanieˊróżnicyˊpomiędzyˊkwotąˊwyrażonąˊkursemˊterminowymˊ
wynikającymˊzˊkontraktuˊaˊkwotąˊobliczonąˊwedługˊbieżącegoˊ
kursuˊwalutowego,ˊprzyˊpomocyˊrynkowychˊstópˊprocentowych.

Niniejszeˊskonsolidowaneˊsprawozdanieˊfinansoweˊzostałoˊ
zatwierdzoneˊdoˊpublikacjiˊprzezˊZarządˊspółkiˊCyfrowyˊPolsatˊ
S.A.ˊwˊdniuˊ9ˊmarcaˊ2012ˊroku.

Wˊ2011ˊrokuˊGrupaˊnieˊodnotowałaˊsezonowościˊsprzedażyˊ
wˊsegmencieˊUsługˊświadczonychˊklientomˊindywidualnym.ˊ
Historycznieˊsezonowośćˊdotyczyłaˊprzychodówˊzeˊsprzedażyˊ
sprzętu.ˊSezonowośćˊsprzedażyˊzestawówˊodbiorczychˊbyłaˊ
podyktowanaˊwzmożonymˊpozyskiwaniemˊnowychˊabonen-
tówˊwˊIVˊkwartaleˊrokuˊ(przedˊŚwiętamiˊBożegoˊNarodzenia)ˊ
orazˊważnymiˊwydarzeniamiˊsportowymi,ˊktórychˊtransmisjeˊ
nieˊbyłyˊdostępneˊwˊnaziemnychˊkanałachˊtelewizyjnych.ˊ

Przychodyˊzˊreklamˊorazˊsponsoringuˊpodlegająˊsezonowymˊ
zmianomˊiˊzazwyczajˊsąˊnajniższeˊwˊtrzecimˊkwartaleˊrokuˊ
kalendarzowegoˊzeˊwzględuˊnaˊokresˊwakacyjnyˊiˊnajwyższeˊ
wˊdrugimˊiˊczwartymˊkwartaleˊrokuˊkalendarzowegoˊzeˊwzględuˊ
naˊwprowadzenieˊwˊtychˊokresachˊnowejˊofertyˊprogramowej.ˊ
Przychodyˊzˊopłatˊabonamentowychˊnieˊpodlegająˊwprostˊ
trendomˊsezonowości.
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PRZYCHOdY Ze SPRZedażY uSŁuG,  
PROduKtóW, tOWaRóW i MateRiaŁóW

 za rok zakończony 

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 

Przychody od klientów indywidualnych 1.594.872 1.416.919

Przychody z reklamy i sponsoringu 634.204 4.630

Przychody od operatorów kablowych i satelitarnych 61.089 -

Przychody ze sprzedaży sprzętu 16.546 35.707

Pozostałe przychody ze sprzedaży 59.214 25.207

Razem 2.365.925 1.482.463

Przychodyˊodˊklientówˊindywidualnychˊobejmująˊprzychodyˊzˊopłatˊabonamentowychˊzˊtytułuˊpłatnejˊcyfrowejˊtelewizjiˊsateli-
tarnej,ˊprzychodyˊabonamentoweˊzˊusługˊtelekomunikacyjnych,ˊzrealizowanegoˊruchuˊiˊrozliczeńˊmiędzyoperatorskich,ˊprzychodyˊ
zˊdzierżawyˊzestawówˊodbiorczychˊorazˊkaryˊumowneˊzˊtytułuˊrozwiązaniaˊumów.
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za rok zakończony 

Nota 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 

Koszty licencji programowych 414.742 392.035

Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta 320.987 297.319

Koszty produkcji telewizyjnej własnej i zewnętrznej oraz amortyza-
cja praw sportowych

270.567 -

amortyzacja i utrata wartości 174.880 81.190

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników a 148.811 88.348

Koszty przesyłu sygnału 114.736 79.855

amortyzacja licencji filmowych 93.226 -

Koszt własny sprzedanego sprzętu 33.548 59.546

inne koszty 162.839 123.959

Razem koszty operacyjne wg rodzaju 1.734.336 1.122.252

za rok zakończony

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 

Koszt sprzedanych usług, produktów, towarów i materiałów 1.330.952 788.496

Koszty sprzedaży 243.493 232.973

Koszty ogólne i administracyjne 159.891 100.783

Razem koszty wg układu kalkulacyjnego 1.734.336 1.122.252
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a) Wynagrodzenia i świadczenia 

na rzecz pracowników

Przeciętne zatrudnienie

za rok zakończony 

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 

Wynagrodzenia 128.638 76.508

ubezpieczenia 
społeczne 

14.531 8.828

Pozostałe 
świadczenia 
pracownicze

5.642 3.012

Razem 148.811 88.348

Wynagrodzeniaˊiˊubezpieczeniaˊspołeczneˊpracownikówˊbiorą-
cychˊbezpośredniˊudziałˊwˊprodukcjiˊdekoderówˊkapitalizowaneˊ
sąˊwˊwartościˊwyprodukowanychˊdekoderów.ˊWynagrodzeniaˊ

pracownikówˊbiorącychˊbezpośredniˊudziałˊwˊprodukcjiˊpro-
gramówˊtelewizyjnychˊujmowaneˊsąˊwˊkosztachˊprogramowychˊ
produkcjiˊtelewizyjnejˊwłasnej.

 za rok zakończony 

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 

Zatrudnienie na podstawie 
umowy o pracę*

1.267 726

*ˊliczbaˊtaˊnieˊobejmujeˊpracownikówˊbezpośrednioˊprodukcyjnych,ˊktórychˊwyna-
grodzenieˊwchodziˊwˊskładˊkosztuˊwytworzeniaˊdekoderówˊorazˊwˊskładˊkosztówˊ
produkcjiˊtelewizyjnejˊwłasnej

12
POZOStaŁe PRZYCHOdY OPeRaCYjNe

za rok zakończony 

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Odszkodowania 3.961 2.144

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów 699 -

Przychody związane ze sprzedażą POS* - 7.858

inne 9.672 3.968

Razem 14.332 13.970

* Punkty Obsługi Klienta

Inneˊpozostałeˊprzychodyˊoperacyjneˊdotycząˊgłównieˊprzycho-
dówˊzeˊsprzedażyˊurządzeńˊdoˊtestowaniaˊmodemów.



13
POZOStaŁe KOSZtY OPeRaCYjNe

14
PRZYCHOdY FiNaNSOWe

za rok zakończony 

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 

utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych 
należności

65.285 36.541

utworzenie odpisów aktualizujących wartość zapasów - 5.145

inne 20.336 6.741

Razem 85.621 48.427

za rok zakończony 

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Odsetki 10.715 1.256

inne 50 32

Razem 10.765 1.288

Inneˊpozostałeˊkosztyˊoperacyjneˊdotycząˊgłównieˊkosztówˊ
sprzedażyˊurządzeńˊdoˊtestowaniaˊmodemów.
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15
KOSZtY FiNaNSOWe

za rok zakończony 

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 

Odsetki od kredytów i pożyczek 117.035 2.044

Odsetki od obligacji Senior Notes 65.246 -

Pozostałe odsetki 1.216 490

Wynik z tytułu opcji walutowych: 3.125 922

       Wynik wyceny opcji walutowych (nie objęte polityką rachunkowości 
       zabezpieczeń)

(580) 580

       Wynik realizacji opcji walutowych 3.705 342

Różnice kursowe z tytułu wyceny obligacji Senior Notes zapadalnych 
w 2018 roku

169.376 -

Pozostałe różnice kursowe netto 18.615 1.927

Koszty z tytułu gwarancji 227 -

Koszty opłat i prowizji bankowych 3.509 377

inne 2.814 -

Razem 381.163 5.760



16
POdateK dOCHOdOWY

(i) podatek dochodowy wykazany 

w rachunku zysków i strat

 
za rok zakończony

 31 grudnia 2011  31 grudnia 2010 

Bieżący podatek dochodowy od osób prawnych 54.326 25.728

Zmiana odroczonego podatku dochodowego (21.633) 37.286

Korekta deklaracji podatku dochodowego z lat poprzednich (817) (202)

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 31.876 62.812

za rok zakończony

Zmiana odroczonego podatku dochodowego  31 grudnia 2011  31 grudnia 2010 

Straty podatkowe (26.728) (359)

Należności i inne aktywa (736) 3.198

Zobowiązania (42.360) (3.300)

Wycena instrumentów zabezpieczających 218 -

Prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie (1.184) 2.830

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 38.150 34.941

aktywa programowe 1.739 -

Nabycie jednostki zależnej 9.268 (24)

Zmiana odroczonego podatku dochodowego – razem (21.633) 37.286
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za rok zakończony

 31 grudnia 2011  31 grudnia 2010 

Zmiana odroczonego podatku dochodowego z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających 1.116 -

Zmiana odroczonego podatku dochodowego od różnic kursowych z przeliczenia jednostek działających 
za granicą

155 -

Nabycie jednostki zależnej 1.010 -

Podatek dochodowy wykazany w zestawieniu pozostałego zysku całkowitego 2.281 -

(ii) podatek dochodowy wykazany w zestawieniu 

pozostałego skonsolidowanego zysku całkowitego 

(iii) efektywna stopa podatkowa 

za rok zakończony

  31 grudnia 2011   31 grudnia 2010 

Zysk przed opodatkowaniem 192.065 321.282

Podatek w oparciu o obowiązującą stawkę podatkową - 19% 36.492 61.044

amortyzacja podatkowa marki (14.582) -

Spisane należności 3.797 233

Wpływ stawek podatkowych w innych systemach podatkowych (*) 5.363 -

Nierozpoznane aktywa z tytułu odroczonego podatku na stratach podatkowych 1.261 -

Odroczony podatek nierozpoznany w poprzednich okresach (3.168) -

Podatek odroczony od różnic przejściowych na inwestycjach w jednostki zależne  1.442 -

inne koszty, przychody netto nieuznane za koszty/przychody podatkowe według stawki 19% 1.271 1.535

Podatek dochodowy za rok obrotowy 31.876 62.812

Efektywna stopa podatkowa 16,6% 19,6%

(*)ˊPodatekˊdochodowyˊbieżącyˊiˊodroczonyˊliczonyˊjestˊwedługˊstawekˊpodatkow-
ychˊobowiązującychˊwˊkrajach,ˊwˊktórychˊznajdujeˊsięˊsiedzibaˊjednostkiˊwchodzącejˊ
wˊskładˊGrupy,ˊtj.:
-ˊ9,5%ˊdlaˊjednostekˊmającychˊsiedzibęˊwˊSzwajcarii,

-ˊ19%ˊdlaˊjednostekˊmającychˊsiedzibęˊnaˊterytoriumˊRzeczpospolitejˊPolskiej,
-ˊ26%ˊdlaˊjednostekˊmającychˊsiedzibęˊwˊSzwecji,
-ˊ28%ˊdlaˊjednostekˊmającychˊsiedzibęˊwˊWielkiejˊBrytanii,
-ˊ28%ˊdlaˊjednostekˊmającychˊsiedzibęˊwˊNorwegii.



iv) Aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 

vi) straty podatkowe aktywowane 

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Straty podatkowe 27.086 359

Zobowiązania 75.095 27.825

Wycena instrumentów zabezpieczających 1.320 -

Rzeczowe aktywa trwałe 2.681 1.071

aktywa programowe 4.942 -

Należności i inne aktywa 36.386 23.313

Razem aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto 147.510 52.568

Kompensata aktywów ze zobowiązaniami z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego

(91.784) (48.410)

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane 

w bilansie

55.726 4.158

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Strata podatkowa 2011 do rozliczenia 173.341 -

Strata podatkowa 2010 do rozliczenia 37.042 1.889

Strata podatkowa 2009 do rozliczenia 7.183 -

Strata podatkowa 2008 do rozliczenia 5.335 -

Strata podatkowa 2007 do rozliczenia 7.050 -

Straty podatkowe do rozliczenia – razem 229.951 1.889

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Strata podatkowa 2011 do rozliczenia 165.476 -

Strata podatkowa 2010 do rozliczenia - 1.889

Straty podatkowe do rozliczenia – razem 165.476 1.889

v) strata podatkowa  

 



128 GRUPA KAPITAŁOWA CYfROWY POLSAT S.A. 
RaPORt ROCZNY 2011

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Należności i inne aktywa 55.366 43.029

Wycena instrumentów zabezpieczających 2.654 -

Zobowiązania 4.934 24

Prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 17.934 19.118

Rzeczowe aktywa trwałe 91.337 51.577

aktywa programowe 6.681 -

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego – razem 178.906 113.748

Kompensata aktywów ze zobowiązaniami z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

(91.784) (48.410)

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazy-
wane w bilansie

87.122 65.338

Grupaˊaktywowałaˊnaˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊpodatekˊodroczonyˊ
naˊstratachˊpodatkowych,ˊcoˊdoˊktórychˊistniejeˊprawdopodo-
bieństwo,ˊżeˊzostanąˊwykorzystaneˊwˊprzyszłości.

Zgodnieˊzˊart.ˊ7ˊUstawyˊzˊdniaˊ15ˊlutegoˊ1992ˊrokuˊoˊpodatkuˊ
dochodowymˊodˊosóbˊprawnych,ˊstratyˊpodatkoweˊponiesioneˊ

wˊdanymˊrokuˊobrotowymˊmogąˊbyćˊwykorzystaneˊwˊciąguˊna-
stępnychˊpięciuˊlatˊpodatkowych.ˊJednakże,ˊstrataˊpodatkowaˊ
wykorzystanaˊwˊdanymˊrokuˊpodatkowymˊnieˊmożeˊprzekraczaćˊ
50%ˊstratyˊpodatkowejˊzaˊdanyˊrokˊpodatkowy,ˊwˊktórymˊ
powstałaˊstrata.

(vii) Zobowiązania z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 



za rok zakończony

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Zysk z działalności operacyjnej 560.300 325.754

amortyzacja i utrata wartości* 174.880 81.190

EBITDA 735.180 406.944

* obejmuje utratę wartości środków trwałych i wartości niematerialnych innych niż aktywa programowe

 za rok zakończony 

  31 grudnia 

2011 

  31 grudnia 

2010 

Zysk netto w tysiącach złotych 160.190 258.470

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

324.234.858 268.325.000

Zysk na 1 akcję w złotych 0,49 0,96

17
eBitda

18
POdStaWOWY i ROZWOdNiONY ZYSK 
Na jedNą aKCję

PodstawowąˊmiarąˊzyskuˊGrupyˊjestˊtzw.ˊEBITDA.ˊPoziomˊtegoˊ
zyskuˊjestˊodzwierciedleniemˊmożliwościˊgenerowaniaˊgotów-
kiˊprzezˊGrupęˊwˊwarunkachˊpowtarzalnych.ˊGrupaˊdefiniujeˊ
EBITDAˊjakoˊzyskˊzˊdziałalnościˊoperacyjnejˊskorygowanyˊ

oˊamortyzacjęˊiˊutratęˊwartości.ˊPoziomˊzyskuˊEBITDAˊnieˊjestˊ
definiowanyˊprzezˊMSSFˊUEˊiˊmożeˊbyćˊwyliczanyˊinaczejˊprzezˊ
inneˊpodmioty.

Zyskˊpodstawowyˊprzypadającyˊnaˊjednąˊakcjęˊobliczaˊsięˊpo-
przezˊpodzielenieˊzyskuˊnettoˊzaˊokresˊprzypadającegoˊnaˊzwy-
kłychˊakcjonariuszyˊSpółkiˊDominującejˊprzezˊśredniąˊważonąˊ
liczbęˊwyemitowanychˊakcjiˊzwykłych,ˊwystępującychˊwˊciąguˊ
okresu.ˊ

NaˊdzieńˊbilansowyˊSpółkaˊnieˊposiadaˊinstrumentówˊpowodu-
jącychˊrozwodnienieˊilościˊakcji,ˊdlategoˊteżˊzyskˊpodstawowyˊ
naˊjednąˊakcjęˊjestˊrównyˊzyskowiˊrozwodnionemuˊnaˊjednąˊ
akcję.
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19
RZeCZOWe aKtYWa tRWaŁe

grunty Budynki 

i budowle

urządzenia 

techniczne

i maszyny

Zestawy 

odbiorcze

środki 

transportu

inne 

środki 

trwałe

razem środki 

trwałe

w bu-

dowie

Zaliczki 

na środki 

trwałe

w budowie

Wartość brutto 

 Wartość na dzień 1 stycznia 
2011 roku

6.866 79.669 111.859 338.223 8.531 20.244 565.392 7.088 21

 Zwiększenia - 2.718 19.390 231.974 4.189 3.514 261.785 8.631 1.970 

 Nabycie jednostki zależnej 2.046 6.157 85.284                -      34.201      3.637      131.325  1.308      -

Przeniesienie ze środków 
trwałych w budowie

- 882 7.564 - - 510 8.956 (8.935) (21)

Przeniesienie między grupami - - 52 - - - 52 44 -

 Zmniejszenia - (771) (5.940) (5.473) (4.528) (2.117) (18.829) (581) -

Przeniesienie do 
nieruchomości inwestycyjnych

(703) - - - - - (703) - -

 Wartość na dzień 31 grudnia 
2011 roku

8.209 88.655 218.209 564.724 42.393 25.788 947.978   7.555    1.970 

 Odpisy aktualizujące na 
dzień 1 stycznia 2011 roku

- (64) (1.141) (3.707)    -      (380) (5.292)     -                 -      

 Zwiększenia  - -      - (7.977)      -      -      (7.977)             -          -      

 Zmniejszenia  - 2 -      -            -      139 141 482         -      

 Wykorzystanie - - 32 - - 10 42 - -

 Odpisy aktualizujące na 
dzień 31 grudnia 2011 roku

- (62) (1.109) (11.684)    -      (231)        (13.086) 482            -      

 Umorzenie na dzień 
1 stycznia 2011 roku

- 11.640 53.828 59.117 3.536 10.832 138.953        -            -      

 Zwiększenia - 5.502 42.005 87.995 7.031 4.995 147.528 -          -      

Przeniesienie między grupami - - 52 - - - 52 -

 Zmniejszenia - (199) (5.276) (2.682) (3.725) (1.639) (13.521) -     -      

 Umorzenie na dzień 31 
grudnia 2011 roku

- 16.943 90.609 144.430 6.842 14.188 273.012        -            -      

 Wartość netto 

 Stan na dzień 1 stycznia 
2011 roku

6.866 67.965 56.890 275.399 4.995 9.032 421.147 7.088 21

 Stan na dzień 31 grudnia 
2011 roku

8.209 71.650 126.491 408.610 35.551 11.369 661.880   8.037      1.970    

Grupaˊdokonałaˊodpisuˊaktualizującegoˊdlaˊśrodkówˊtrwałych,ˊktórychˊwartośćˊbilansowaˊprzekroczyłaˊichˊwartośćˊodzyskiwalną.ˊZwiększenieˊodpisuˊnaˊzestawyˊodbiorczeˊ
dotyczyˊsprzętuˊbędącegoˊwˊprocesieˊwindykacji.ˊOdpisyˊaktualizująceˊwartośćˊśrodkówˊtrwałychˊujmowaneˊsąˊwˊpozycjiˊ‘amortyzacjaˊiˊutrataˊwartości’.ˊ



grunty Budynki 

i budowle

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 styc-
znia 2010 r.

6.866 70.116 100.901 221.560 6.604 15.594 421.641 4.653 77

Zwiększenia - 4.794 12.436 198.512 1.778 3.143 220.663 6.264 21

Nabycie jednostki zależnej - 3.405  2.436                -      1.216      3.054      10.111 121 -

Przeniesienie ze środków 
trwałych w budowie

- 2.807 941 - - 202 3.950 (3.950) -

Zmniejszenia -  (1.453)     (4.855) (81.849) (1.067) (1.749) (90.973) - (77)

Wartość na dzień 
31 grudnia 2010 roku

6.866 79.669 111.859 338.223 8.531 20.244 565.392   7.088    21

Odpisy aktualizujące na 
dzień 1 stycznia 2010 
roku

- (8) (1.075) (1.050)    -      (56) (2.189)     -                 -      

 Zwiększenia  - (563) (151)     (2.657)      (9) (736)   (4.116)                 -          -      

 Zmniejszenia  -       -      75      -            -      27 102         -              -      

 Wykorzystanie - 507 10 - 9 385 911 - -

Odpisy aktualizujące 
na dzień 31 grudnia 
2010 roku

- (64) (1.141) (3.707)    -      (380) (5.292)     -                 -      

 Umorzenie na dzień 
1 stycznia 2010 roku

- 7.290 40.937 98.053 2.208 7.009 155.497        -            -      

 Zwiększenia - 4.428 17.249 42.300 1.604 4.255 69.836 -          -      

 Zmniejszenia - (78) (4.358) (81.236) (276) (432) (86.380) -     -      

Umorzenie na dzień 
31 grudnia 2010 r.

- 11.640 53.828 59.117 3.536 10.832 138.953        -            -      

 Wartość netto 

 Stan na dzień 1 stycznia 
2010 roku

6.866 62.818 58.889 122.457 4.396 8.529 263.955 4.653 77

 Stan na dzień 31 grudnia 
2010 roku

6.866 67.965 56.890 275.399 4.995 9.032 421.147   7.088    21
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20
WaRtOść FiRMY

2011

Stan na 1 stycznia 52.022

Nabycie 100% udziałów spółki telewizja Polsat S.a. (kalkulacja - patrz nota 40) 2.360.263

Stan na 31 grudnia 2.412.285

Zwiększenieˊwartościˊfirmyˊzostałoˊprzypisaneˊdoˊośrodkaˊ
wypracowującegoˊśrodkiˊpieniężneˊ„Nadawanieˊiˊprodukcjaˊ
telewizyjna”ˊ(patrzˊnotaˊ42).

Nieˊoczekujeˊsię,ˊżeˊwartośćˊfirmyˊbędzieˊstanowićˊkosztˊuzyska-
niaˊprzychoduˊdlaˊcelówˊpodatkowych.

test Na utratę wartoŚci marki i wartoŚci 

Firmy zaalokowaNych do oŚrodka wypra-

cowującego Środki pieNiężNe „NadawaNie 

i produkcja telewizyjNa” oraz do oŚrodka 

wypracowującego Środki pieNiężNe „usługi 

dla klieNtów iNdywidualNych”

Testˊnaˊutratęˊwartościˊopieraˊsięˊnaˊwartościˊodzyskiwalnejˊ
ośrodkaˊwypracowującegoˊśrodkiˊpieniężne,ˊdoˊktóregoˊzostałaˊ
przypisanaˊwartośćˊfirmy.ˊWartośćˊodzyskiwalnaˊośrodkaˊwy-
pracowującegoˊśrodkiˊpieniężneˊjestˊustalanaˊnaˊbazieˊkalku-
lacjiˊwartościˊużytkowej.ˊGrupaˊtestujeˊcałąˊwartośćˊbilansowąˊ
ośrodkaˊwypracowującegoˊśrodkiˊpieniężneˊiˊwˊprzypadkuˊ
utratyˊwartościˊodpisyˊaktualizująceˊsąˊodnoszoneˊwˊpierwszejˊ
kolejnościˊwˊstosunkuˊdoˊwartościˊfirmy.ˊWˊprzypadkuˊcałko-
witegoˊodpisuˊwartościˊfirmyˊpozostałaˊkwotaˊstratyˊzˊtytułuˊ
utratyˊwartościˊjestˊalokowanaˊdoˊmarkiˊiˊinnychˊaktywówˊ
ośrodkaˊwypracowującegoˊśrodkiˊpieniężne.

WˊrocznymˊteścieˊutratyˊwartościˊwykonanymˊprzezˊGrupęˊ
naˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊkalkulacjaˊwartościˊużytkowejˊ
zostałaˊopartaˊnaˊzdyskontowanychˊprzepływachˊpieniężnychˊ
iˊwykorzystywałaˊszacowaneˊprojekcjeˊprzepływówˊpieniężnychˊ
naˊpodstawieˊaktualnychˊplanówˊfinansowychˊdlaˊokresuˊdoˊ
2016ˊroku.
Główneˊzałożeniaˊfinansoweˊprzyjęteˊprzyˊdyskontowaniuˊprze-
pływówˊpieniężnychˊobejmowały:

Nadawanie 

i produkcja 

telewizyjna

usługi dla klientów 

indywidualnych

Krańcowa stopa 
wzrostu

3% 3%

Stopa dyskonta przed 
opodatkowaniem

13.1% 11.6%

Testˊnaˊutratęˊwartościˊprzeprowadzonyˊnaˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ
2011ˊrokuˊnieˊwskazywałˊnaˊutratęˊwartości.
Grupaˊuważa,ˊżeˊgłówneˊzałożeniaˊprzyjęteˊdoˊtestowaniaˊ
utratyˊwartościˊośrodkówˊwypracowującychˊśrodkiˊpienięż-
neˊnaˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊsąˊracjonalneˊiˊoparteˊnaˊ
doświadczeniuˊGrupyˊorazˊprognozachˊrozwojuˊrynku,ˊktóreˊsąˊ
publikowaneˊprzezˊekspertówˊzˊbranży.ˊZarządˊuważa,ˊżeˊżadnaˊ
prawdopodobnaˊzmianaˊwˊkluczowychˊzałożeniach,ˊnaˊktórychˊ
opartaˊjestˊkalkulacjaˊwartościˊużytkowejˊośrodkaˊwypraco-
wującegoˊśrodkiˊpieniężne,ˊnieˊspowodowałabyˊkoniecznościˊ
rozpoznaniaˊodpisuˊzˊtytułuˊutratyˊwartości.
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MaRKi

2011

Stan na 1 stycznia 300

amortyzacja i utrata wartości (300)

Nabycie spółki zależnej –alokacja wartości marki Polsat (patrz nota 40) 840.000

Stan na 31 grudnia 840.000

WˊwynikuˊnabyciaˊspółkiˊTelewizjaˊPolsatˊS.A.ˊ(patrzˊnotaˊ40)ˊ
GrupaˊujawniłaˊwartośćˊmarkiˊPolsat.

Wartośćˊbilansowaˊzostałaˊprzypisanaˊdoˊośrodkaˊwypracowu-
jącegoˊśrodkiˊpieniężneˊ„Nadawanieˊiˊprodukcjaˊtelewizyjna”ˊ
(patrzˊnotaˊnrˊ42).ˊ

Wartośćˊgodziwaˊmarkiˊzostałaˊoszacowanaˊprzyˊzastosowaniuˊ
dochodowejˊmetodyˊopłatˊlicencyjnych.ˊMetodaˊtaˊopieraˊsięˊnaˊ
założeniu,ˊżeˊkorzyściˊwynikająceˊzˊposiadaniaˊznakuˊtowarowegoˊ
sąˊrówneˊkosztom,ˊjakieˊmusiałbyˊponieśćˊdanyˊpodmiotˊgdybyˊ
nieˊposiadałˊprawˊdoˊznaku,ˊaˊjedynieˊużytkowałˊgoˊnaˊpodsta-
wieˊumowyˊlicencyjnejˊwedługˊobowiązującychˊnaˊrynkuˊstawek.ˊ

ParasolowyˊznakˊtowarowyˊPolsatˊzostałˊwycenionyˊwˊoparciuˊ
oˊstrumieńˊprzychodówˊzeˊsprzedażyˊreklamˊorazˊsponsoringuˊ
kanałuˊtelewizyjnegoˊPolsatˊorazˊdystrybucjiˊkanałówˊtema-
tycznych.ˊZˊuwagiˊnaˊróżnąˊsiłęˊparasolowegoˊznakuˊtowaro-
wegoˊ„Polsat”ˊorazˊznakówˊtowarowychˊzwiązanychˊzˊkanałamiˊ
tematycznymi,ˊwˊkalkulacjiˊprzepływówˊpieniężnychˊzostałyˊ
rozważoneˊróżneˊpoziomyˊrynkowychˊstawekˊopłatˊlicencyjnychˊ
dlaˊsektoraˊmediówˊiˊtelewizji.ˊZˊuwagiˊnaˊfakt,ˊżeˊprzychodyˊ
zˊdystrybucjiˊgenerowaneˊsąˊwˊzwiązkuˊzeˊwspółpracąˊzˊtele-
wizjamiˊkablowymiˊorazˊplatformamiˊcyfrowymiˊwˊkalkulacjiˊ
przepływówˊpieniężnychˊopartychˊnaˊpowyższychˊprzychodachˊ
użytoˊrynkowegoˊpoziomuˊstawekˊopłatˊlicencyjnychˊdlaˊsekto-
raˊtelewizjiˊkablowejˊorazˊplatformˊcyfrowych.ˊ

Stopaˊdyskontowaˊodzwierciedlającaˊwartośćˊpieniądzaˊ
wˊczasie,ˊaˊtakżeˊryzykaˊzwiązaneˊzˊprzewidywanymiˊprzyszłymiˊ
przepływamiˊpieniężnymiˊzostałaˊokreślonaˊnaˊpoziomieˊ13,1%.ˊ

MarkaˊPolsatˊdlaˊktórejˊustalonoˊnieokreślonyˊokresˊużytkowa-
niaˊnieˊpodlegaˊamortyzacji.ˊ

Testˊnaˊutratęˊwartościˊprzeprowadzonyˊnaˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ
2011ˊrokuˊnieˊwskazywałˊnaˊutratęˊwartościˊ(założeniaˊtestuˊ-ˊ
patrzˊnotaˊ20).

Marka mPunkt

WˊprocesieˊalokacjiˊcenyˊzakupuˊdotyczącejˊM.PunktˊHoldingsˊ
Grupaˊzidentyfikowałaˊiˊwyceniłaˊniematerialneˊaktywaˊoˊcha-
rakterzeˊmarketingowymˊ–ˊmarkęˊmPunkt.ˊWartośćˊgodziwaˊ
markiˊzostałaˊoszacowanaˊprzyˊzastosowaniuˊdochodowejˊ
metodyˊopłatˊlicencyjnych.ˊWartośćˊksięgowaˊnettoˊnaˊdzieńˊˊ
31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊwyniosłaˊzero.ˊ
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31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Oprogramowanie i licencje programowe 25.760 12.870

Koncesje na nadawanie programów telewizyjnych 14.331 -

inne 1.408 1.474

W budowie 12.472 8.600

Zaliczki 223 -

Razem 54.194 22.944

22
iNNe WaRtOśCi NieMateRiaLNe

WˊwynikuˊnabyciaˊspółkiˊTelewizjaˊPolsatˊS.A.ˊ(patrzˊnotaˊ
40)ˊGrupaˊujawniłaˊwˊbilansieˊwartośćˊkoncesjiˊnaˊnadawanieˊ
programówˊtelewizyjnych.ˊWartośćˊbilansowaˊzostałaˊprzypisa-
naˊdoˊośrodkaˊwypracowującegoˊśrodkiˊpieniężneˊ„Nadawanieˊ
iˊprodukcjaˊtelewizyjna”ˊ(patrzˊnotaˊ42).ˊ

Grupaˊposiadaˊnastępująceˊkoncesje:
ˊ́ˊ koncesjęˊnaˊnadawanieˊnaziemneˊkanałuˊ„Polsat”ˊobowią-

zującąˊdoˊ2ˊmarcaˊ2014ˊroku,
ˊ́ˊ koncesjęˊnaˊnadawanieˊnaziemneˊkanałuˊ„PolsatˊSportˊ

News”ˊobowiązującąˊdoˊ29ˊsierpniaˊ2020ˊrokuˊoraz
ˊ́ˊ koncesjeˊnaˊnadawanieˊsatelitarneˊpłatnychˊkanałów.



oprogramowanie 

i licencje 

programowe

Koncesje 

na nadawanie 

programów 

telewizyjnych

inne W bu-

dowie

Zaliczki razem

Wartość brutto

Wartość na dzień 1 stycznia 2011 roku 46.036 - 3.002 8.600 - 57.638

Zwiększenia 12.295 - 925 10.346 199 23.765

Nabycie jednostki zależnej 9.882 16.636 40 - 24 26.582

Przeniesienie z wartości niematerialnych w  budowie 6.286 - 188 (6.474) - -

Zmniejszenia (554) - - - - (554)

Wartość na dzień 31 grudnia 2011 roku 73.945 16.636 4.155 12.472 223 107.431 

Odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2011 roku - - (18) - - (18)

Zwiększenia - - - - - -

Wykorzystanie - - - - - -

Odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2011 roku - - (18) - - (18)

Umorzenie na dzień 1 stycznia 2011 roku 33.166 - 1.510     -      - 34.676

Zwiększenia 15.544 2.305 1.219      -      - 19.068 

Zmniejszenia (525) - -            -      - (525)

Umorzenie na dzień 31 grudnia 2011 roku 48.185 2.305 2.729     -      - 53.219

Wartość netto

Stan na dzień 1 stycznia 2011 roku 12.870 - 1.474 8.600 - 22.944 

Stan na dzień 31 grudnia 2011 roku 25.760 14.331 1.408 12.472 223 54.194
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oprogramowanie 

i licencje 

programowe

Koncesje na nada-

wanie programów 

telewizyjnych

inne W budowie razem

Wartość brutto

Wartość na dzień 1 stycznia 2010 roku 34.072 - 1.080 5.108 40.260

Zwiększenia 9.845 - 1.416 7.332 18.593

Nabycie jednostki zależnej 1.209 - 143 - 1.352

Przeniesienie z wartości niematerialnych w  budowie 3.441 - 399 (3.840) -

Zmniejszenia (2.531)      - (36) - (2.567)

Wartość na dzień 31 grudnia 2010 roku 46.036 - 3.002 8.600 57.638 

Odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2010 roku - - (18) - (18)

Zwiększenia (4) - - - (4)

Wykorzystanie 4 - - - 4

Odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2010 roku - - (18) - (18)

Umorzenie

Umorzenie na dzień 1 stycznia 2010 roku 25.446 - 631     -      26.077

Zwiększenia 10.246 - 908   -      11.154 

Zmniejszenia (2.526) - (29)       -      (2.555)

Umorzenie na dzień 31 grudnia 2010 roku 33.166 - 1.510     -      34.676

Wartość netto

Stan na dzień 1 stycznia 2010 roku 8.626 - 431 5.108 14.165 

Stan na dzień 31 grudnia 2010 roku 12.870 - 1.474 8.600 22.944 
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aKtYWa PROGRaMOWe

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Nabyte licencje filmowe 178.039 -

aktywowane koszty produkcji zewnętrznej i prawa sportowe 34.238 -

Koprodukcje 4.595 -

Zaliczki 51.698 -

Razem 268.570 -

Z czego:  Krótkoterminowe aktywa programowe 137.429 -

                 Długoterminowe aktywa programowe 131.141 -

2011

Wartość księgowa netto na dzień 20 kwietnia 2011* 298.793

Zwiększenia: 153.116

        Nabycie licencji filmowych 71.362

        Aktywowane prawa sportowe 81.754

Zmiana stanu zaliczek -

Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości: (841)

        Licencje filmowe (3.555)

        Aktywowane koszty produkcji zewnętrznej i prawa  
         sportowe

2.714

Zmiana stanu produkcji własnej (6.514)

amortyzacja licencji filmowych (89.510)

amortyzacja aktywowanych praw sportowych (79.104)

Sprzedaż: (3.747)

        Sprzedaż licencji filmowych (3.747)

Różnice kursowe z przeliczenia (3.272)

Pozostałe (351)

Wartość księgowa netto na dzień 31 grudnia 2011 268.570

* na podstawie wyceny do wartości godziwej na dzień 20 kwietnia 2011 roku

Zmiana stanu aktywów programowych

Wˊ2011ˊrokuˊzostałyˊutworzoneˊodpisyˊzˊtytułuˊutratyˊwar-
tościˊaktywówˊprogramowych.ˊOdpisówˊdokonanoˊwˊzwiązkuˊ
zˊkształtowaniemˊsięˊprzewidywanychˊprzychodówˊzˊwykorzy-
staniaˊniektórychˊaktywówˊprogramowychˊodzwierciedlającychˊ
ichˊbieżącąˊwartośćˊużytkowąˊnaˊpoziomieˊniższymˊniżˊichˊ
wartośćˊewidencyjna.ˊ

PrzyszłeˊzobowiązaniaˊGrupyˊdoˊnabyciaˊaktywówˊprogramo-
wychˊzostałyˊzaprezentowaneˊwˊnocieˊ47.
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24
NieRuCHOMOśCi iNWeStYCYjNe

Wartość brutto

Stan na 1 stycznia 2011 roku -

Zwiększenia 120

Nabycie jednostki zależnej 7.677

Przeniesienie ze środków trwałych 703

Stan na 31 grudnia 2011 roku 8.500

umorzenie

Stan na 1 stycznia 2011 roku -

Zwiększenia 60

Stan na 31 grudnia 2011 roku 60

Wartość netto

Stan na 1 stycznia 2011 roku -

Stan na 31 grudnia 2011 roku 8.440

Grupaˊposiadaˊnastępująceˊnieruchomościˊinwestycyjne:
ˊ́ˊ budynkiˊmieszkalneˊwˊWarszawie,
ˊ́ˊ budynkiˊiˊbudowleˊorazˊgruntˊwˊRadomiu.

Przychodyˊzˊnajmuˊnieruchomościˊinwestycyjnychˊwˊciąguˊ2011ˊ
rokuˊwyniosłyˊ186ˊtysięcyˊzłotych,ˊaˊkosztyˊzwiązaneˊzˊwy-
najmemˊnieruchomościˊinwestycyjnychˊwyniosłyˊ405ˊtysięcyˊ
złotych.ˊWˊ2010ˊrokuˊGrupaˊnieˊposiadałaˊnieruchomościˊinwe-
stycyjnychˊiˊnieˊosiągałaˊprzychodówˊzˊnajmu,ˊaniˊnieˊponosiłaˊ
kosztówˊwynajmuˊnieruchomościˊinwestycyjnych.

Wartośćˊbilansowaˊnieruchomościˊinwestycyjnychˊnaˊdzieńˊ31ˊ
grudniaˊ2011ˊrokuˊnieˊróżniˊsięˊistotnieˊodˊwartościˊgodziwej.
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iNNe aKtYWa dŁuGOteRMiNOWe 

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

udziały 1.454 1.454

inwestycje w jednostkach 
współzależnych

2.531 -

Prowizje dla dystrybutorów rozlic-
zane w czasie

35.028 35.258

instrumenty finansowe iRS/CiRS 
(patrz nota 32)

3.140 -

Kaucje wypłacone kontrahentom 2.959 638

inne należności długoterminowe 6.535 194

Razem 51.647 37.544

Naˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊorazˊ31ˊgrudniaˊ2010ˊrokuˊpozycjaˊ
„Udziały”ˊobejmujeˊ85%ˊudziałówˊwˊspółceˊKTKˊSp.ˊzˊo.o.

Prowizjeˊrozliczaneˊwˊczasieˊobejmująˊprowizjeˊdlaˊdystrybu-
torówˊzaˊskutecznieˊzawarteˊumowyˊzˊklientami.ˊKosztyˊteˊsąˊ
rozliczaneˊwˊczasieˊprzezˊGrupęˊprzezˊminimalnyˊpodstawowyˊ
okresˊtrwaniaˊumowyˊabonenckiej.

Inwestycje w jednostkach współzależnych 

WˊwynikuˊnabyciaˊspółkiˊTelewizjaˊPolsatˊS.A.ˊ(patrzˊnotaˊ40),ˊ
Grupaˊujęłaˊwˊskonsolidowanymˊsprawozdaniuˊfinansowymˊ
poniższeˊinwestycjeˊwˊjednostkachˊwspółzależnych,ˊktóreˊwyce-
nianeˊsąˊprzyˊużyciuˊmetodyˊprawˊwłasności:

Wˊ2011ˊrokuˊGrupaˊotrzymałaˊodˊPolsatˊJimJamˊdywidendęˊ
wˊwysokościˊ300ˊtys.ˊeuroˊ(równowartośćˊ1.304.550ˊzłotych).

Nazwa spółki Wartość 

bilansowa

Kraj Aktywa Zobowiązania przychody Zysk / strata za okres udział w ogól-

nej liczbie

Polsat jimjam 
Ltd.

2.531 Wielka 
Brytania

5.207 3.849 13.303 5.897 50%

Razem 2.531 5.207 3.849 13.303 5.897
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26
ZaPaSY

27
OBLiGaCje

rodzaj zapasów 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

dekodery i dyski do 
dekoderów - wyroby 
gotowe

68.736 41.182

dekodery i dyski do 
dekoderów - towary

43.965 68.492

Karty SMaRt i SiM 6.921 10.239

telefony i modemy 21.170 9.661

anteny i konwertery 6.134 3.287

Pozostałe zapasy 34.741 45.642

Zaliczki na dostawy 1.031 -

Razem zapasy 
brutto

182.698 178.503

Odpisy na zapasy (4.571) (5.349)

Razem zapasy netto 178.127 173.154

Naˊpozostałeˊzapasyˊskładałyˊsięˊgłównieˊmateriałyˊdoˊproduk-
cjiˊdekoderów.

ZˊuwagiˊnaˊzmianęˊszacunkówˊodnośnieˊdekoderówˊGrupaˊdo-
konałaˊwˊ2011ˊrokuˊodwróceniaˊodpisuˊaktualizującegoˊzapasy.

odpisy na zapasy 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Bilans otwarcia 5.349 4.783

Zwiększenia 1.211 884

Zmniejszenia (1.989) (318)

Bilans zamknięcia 4.571 5.349

Wˊdniuˊ10ˊlistopadaˊ2011ˊrokuˊGrupaˊnabyłaˊodˊNFIˊMagnaˊ
PoloniaˊS.A.ˊniezabezpieczoneˊoprocentowaneˊobligacjeˊseriiˊ
Cˊoˊwartościˊnominalnejˊ14ˊmlnˊzłˊiˊterminieˊwymagalnościˊ
ustalonymˊnaˊdzieńˊ13ˊstyczniaˊ2013ˊroku.ˊOdsetkiˊodˊobli-
gacjiˊbędąˊnaliczaneˊwedługˊstawkiˊWIBORˊ3Mˊpowiększonejˊ

oˊmarżę.ˊWartośćˊbilansowaˊtychˊobligacjiˊwˊwysokościˊ14.854ˊ
tys.ˊzłotychˊnaˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊobejmujeˊodsetkiˊ
naliczoneˊodˊdatyˊzakupu.
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NaLeżNOśCi Z tYtuŁu dOStaW i uSŁuG 
ORaZ POZOStaŁe NaLeżNOśCi

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych 13.385 2.991

Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek niepowiązanych 234.370 145.154

Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych od jednostek powiązanych 171 -

Należności z tytułu sprzedaży aktywów programowych 1.940 -

Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrow-
otnych oraz innych świadczeń

45.157 33.740

Pożyczki udzielone 225 1

inne należności 1.914 2.412

Razem 297.162 184.298

Należnościˊzˊtytułuˊdostawˊiˊusługˊodˊjednostekˊniepowiązanychˊobejmująˊgłównieˊnależnościˊodˊklientówˊindywidualnych,ˊagen-
cjiˊmediowychˊorazˊnależnościˊodˊdystrybutorów.

Należności z tytułu dostaw i usług w walucie Zmiana stanu odpisu aktualizującego 

wartość należności

Waluta 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

PLN 235.117 139.655

euR 8.211 8.407

uSd 4.276 83

GBP 2 -

aud 99 -

Cad 50 -

Razem             247.755   148.145    

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Bilans otwarcia 112.092 76.777 

Zwiększenie 71.478 35.561

Odwrócenie (3.714) (100)

Wykorzystanie (88.227) (146)

Bilans zamknięcia 91.629 112.092
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29
POZOStaŁe aKtYWa OBROtOWe

30
śROdKi PieNiężNe i iCH eKWiWaLeNtY

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Prowizje dla dystrybutorów rozliczane 
w czasie

59.361 63.914

Zaliczki na udziały iNFO-tV-FM (patrz 
nota 46)

12.000 -

transakcje iRS/CiRS (patrz nota 32) 10.828 -

Walutowe opcje call - 5.604

inne rozliczenia międzyokresowe 
przychodów

1.768 4.185

inne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów

100.699 3.659

Razem 184.656 77.362

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

środki pieniężne w kasie 326 109

środki pieniężne na rachunkach 
bieżących

    42.037     4.458

depozyty i lokaty     235.171     23.048

Razem 277.534 27.615

Prowizjeˊdlaˊdystrybutorówˊrozliczaneˊwˊczasieˊobejmująˊpro-
wizjeˊnależneˊzaˊskutecznieˊzawarteˊumowyˊzˊklientami.ˊKosztyˊ
teˊsąˊrozliczaneˊwˊczasieˊprzezˊGrupęˊprzezˊminimalnyˊpodsta-
wowyˊokresˊtrwaniaˊumowyˊabonenckiej.

Inneˊrozliczeniaˊmiędzyokresoweˊkosztówˊdotycząˊgłównieˊ
umowyˊzˊMobylandˊSp.ˊzˊo.o.ˊ(patrzˊnotaˊ44).

ZˊuwagiˊnaˊwspółpracęˊGrupyˊzˊrenomowanymiˊpolskimiˊ
iˊmiędzynarodowymiˊbankamiˊryzykoˊzwiązaneˊzˊlokowaniemˊ
środkówˊpieniężnychˊjestˊznaczącoˊograniczone.

Waluta 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

PLN 252.227     19.036

euR 6.993   5.816

uSd 15.380 2.763

CHF 1.765 -

GBP 137 -

SeK 250 -

NOK 782 -

Razem 277.534 27.615
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KaPitaŁY

(i) Kapitał zakładowy

Naˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊkapitałˊzakładowyˊJednostkiˊDominującejˊprzedstawiałˊsięˊnastępująco:

seria Liczba akcji Wartość nominalna akcji rodzaj akcji

a 2.500.000 100 uprzywilejowane co do głosu, 2 głosy na akcję

B 2.500.000 100 uprzywilejowane co do głosu, 2 głosy na akcję

C 7.500.000 300 uprzywilejowane co do głosu, 2 głosy na akcję

d 166.917.501 6.677 uprzywilejowane co do głosu, 2 głosy na akcję

d 8.082.499 323 Zwykłe, na okaziciela

e 75.000.000 3.000 Zwykłe, na okaziciela

F 5.825.000 233 Zwykłe, na okaziciela

H 80.027.836 3.201 Zwykłe, na okaziciela

Ogółem 348.352.836 13.934

31 grudnia 2011

Liczba akcji Wartość nominalna akcji udział w kapitale Liczba głosów udział w ogólnej liczbie głosów

delas Holdings Limited 1 168.941.818    6.758 48,50% 335.884.319 63,64%

Zygmunt Solorz-żak 10.603.750 424 3,04% 21.207.500 4,02%

Pozostali 168.807.268    6.752    48,46% 170.678.518 32,34%

Razem 348.352.836 13.934    100% 527.770.337 100%

1ˊˊ85%ˊudziałówˊDelasˊHoldingsˊLimitedˊjestˊwˊposiadaniuˊZygmuntaˊSolorza-Żaka,ˊaˊ15%ˊudziałówˊjestˊwˊposiadaniuˊHeronimaˊRuty

Emisja warrantów subskrypcyjnych

WˊzwiązkuˊzˊnabyciemˊTelewizjiˊPolsatˊS.A.,ˊwˊdniuˊ1ˊkwietniaˊ
2011ˊrokuˊSpółkaˊzawarłaˊczteryˊumowyˊsubskrypcyjneˊz:ˊ(i)ˊ
MATˊFunduszˊInwestycyjnyˊZamkniętyˊ(“SprzedającyˊI”),ˊ(ii)ˊ
KOMAˊFunduszˊInwestycyjnyˊZamkniętyˊ(“SprzedającyˊII”),ˊ(iii)ˊ
KarswellˊLimitedˊ(“SprzedającyˊIII”),ˊorazˊ(iv)ˊSensorˊOverseasˊ

Limitedˊ(“SprzedającyˊIV”)ˊ(łącznieˊ“Sprzedający”),ˊdotycząceˊ
objęciaˊłącznieˊ80.027.836ˊimiennychˊwarrantówˊsubskrypcyj-
nychˊseriiˊHˊ(„warrantyˊsubskrypcyjne”).ˊWarrantyˊsubskryp-
cyjneˊuprawniająˊichˊposiadaczyˊdoˊobjęciaˊemitowanychˊprzezˊ
SpółkęˊakcjiˊzwykłychˊnaˊokazicielaˊseriiˊHˊoˊwartościˊnominal-
nejˊczteryˊgroszeˊ(0,04ˊzł)ˊkażda,ˊwyemitowanychˊnaˊpodstawieˊ
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uchwałyˊNadzwyczajnegoˊWalnegoˊZgromadzeniaˊSpółkiˊzˊdniaˊ
17ˊgrudniaˊ2010ˊroku.

Naˊpodstawieˊumówˊsubskrypcyjnych,ˊSpółkaˊzłożyłaˊofertęˊ
nieodpłatnegoˊobjęcia,ˊaˊkażdyˊzeˊSprzedającychˊprzyjąłˊofertęˊ
objęciaˊzaoferowanychˊwarrantówˊsubskrypcyjnych,ˊwˊwynikuˊ
czego:

ˊ́ˊ SprzedającyˊIˊobjąłˊ14.135.690ˊwarrantówˊsubskrypcyjnychˊ
uprawniającychˊdoˊobjęciaˊłącznieˊ14.135.690,

ˊ́ˊ SprzedającyˊIIˊobjąłˊ2.494.526ˊwarrantówˊsubskrypcyjnychˊ
uprawniającychˊdoˊobjęciaˊłącznieˊ2.494.526,

ˊ́ˊ SprzedającyˊIIIˊobjąłˊ53.887.972ˊwarrantówˊsubskrypcyj-
nychˊuprawniającychˊdoˊobjęciaˊłącznieˊ53.887.972,

ˊ́ˊ SprzedającyˊIVˊobjąłˊ9.509.648ˊwarrantówˊsubskrypcyjnychˊ
uprawniającychˊdoˊobjęciaˊłącznieˊ9.509.648ˊˊ
akcjiˊzwykłychˊnaˊokazicielaˊseriiˊHˊwˊkapitaleˊzakładowymˊˊ
spółkiˊwˊterminieˊdoˊ30ˊwrześniaˊ2011ˊroku,ˊwˊzamianˊzaˊwkładˊ
pieniężnyˊwˊwysokościˊ14,37ˊzłˊzaˊjednąˊakcję.ˊWˊdniuˊ20ˊ
kwietniaˊ2011ˊrokuˊposiadaczeˊimiennychˊwarrantówˊsubskryp-
cyjnychˊseriiˊHˊwykonaliˊprawaˊzˊwarrantówˊsubskrypcyjnychˊ
tj.ˊzłożyliˊoświadczeniaˊoˊobjęciuˊakcjiˊzwykłychˊnaˊokazicielaˊ
seriiˊH.ˊSpółkaˊwydałaˊSprzedającymˊdokumentyˊobjętychˊprzezˊ
nichˊakcji,ˊwˊwynikuˊczegoˊkapitałˊzakładowyˊSpółkiˊzostałˊ
podwyższonyˊoˊkwotęˊ3.201ˊtys.ˊzłotychˊaˊkapitałˊrezerwowyˊ
zostałˊpodwyższonyˊoˊkwotęˊ1.295.103ˊtys.ˊzłotych.ˊNaˊdzieńˊ31ˊ
grudniaˊ2011ˊkapitałˊrezerwowyˊwyniósłˊ1.305.277ˊtys.ˊzłotych.

Zbycie znacznego pakietu akcji

Wˊdniuˊ22ˊczerwcaˊ2011ˊrokuˊPanˊHeronimˊRutaˊzmniejszyłˊ
swojeˊudziałyˊwˊogólnejˊliczbieˊgłosówˊwˊSpółceˊwˊwynikuˊ
sprzedażyˊ12.004.174ˊakcjiˊSpółkiˊprzezˊspółkęˊSensorˊOverseasˊ
Limited,ˊwˊktórejˊPanˊHeronimˊRutaˊposiadałˊ100%ˊudziałuˊ
wˊkapitaleˊzakładowym.ˊ
Wˊdniuˊ22ˊczerwcaˊ2011ˊrokuˊPanˊZygmuntˊSolorz-Żakˊzmniej-
szyłˊswojeˊudziałyˊwˊogólnejˊliczbieˊgłosówˊwˊSpółceˊwˊwyniku:

ˊ́ˊ sprzedażyˊ6.083.182ˊakcjiˊSpółkiˊprzezˊspółkęˊPolarisˊFinan-
ceˊB.V.ˊ(Polaris);

ˊ́ˊ sprzedażyˊ68.023.662ˊakcjiˊSpółkiˊprzezˊspółkęˊKarswellˊ
Limitedˊ(Karswell).

Wˊdniuˊ13ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊorazˊ14ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊwˊtokuˊ

prowadzonejˊlikwidacjiˊPolarisˊFinanceˊB.V.ˊwˊlikwidacji,ˊspółkaˊ
DelasˊHoldingsˊLimitedˊ(jedynyˊudziałowiecˊPolaris)ˊnabyłaˊ
łącznieˊ168.941.818ˊakcjiˊSpółki.
ˊˊˊˊˊˊˊWˊdniuˊ13ˊstyczniaˊ2012ˊrokuˊPolaˊInvestmentsˊLtd.ˊnabyłaˊ
łącznieˊ168.941.818ˊakcjiˊSpółkiˊpoprzezˊdarowiznęˊotrzymanąˊ
odˊswojegoˊjedynegoˊudziałowca,ˊDelasˊHoldingsˊLimited.
ˊˊˊˊˊˊˊNaˊdzieńˊzatwierdzeniaˊniniejszegoˊsprawozdaniaˊfinanso-
wegoˊPolaˊInvestmentsˊLtd.ˊposiadałˊbezpośrednioˊ168.941.818ˊ
akcjiˊSpółki,ˊstanowiąceˊ48,5%ˊudziałuˊwˊkapitaleˊzakłado-
wymˊSpółki,ˊreprezentująceˊ335.884.319ˊgłosówˊnaˊWalnymˊ
ZgromadzeniuˊSpółki,ˊcoˊstanowiˊ63.64%ˊogólnejˊliczbyˊ
głosówˊwˊSpółce.ˊPolaˊInvestmentsˊLtd.ˊjestˊspółką,ˊwˊktórejˊ
PanˊZygmuntˊSolorz-Żakˊposiadaˊ85%ˊudziałówˊwˊkapitaleˊ
zakładowym.
ˊˊˊˊˊˊˊNaˊdzieńˊzatwierdzeniaˊniniejszegoˊsprawozdaniaˊfinanso-
wegoˊKarswellˊnieˊposiadałˊbezpośrednioˊaniˊpośrednioˊżad-
nychˊakcjiˊSpółki.ˊKarswellˊjestˊspółką,ˊwˊktórejˊPanˊZygmuntˊ
Solorz-Żakˊposiadałˊ100%ˊudziałˊwˊkapitaleˊzakładowym.
ˊˊˊˊˊˊˊNaˊdzieńˊzatwierdzeniaˊniniejszegoˊsprawozdaniaˊfi-
nansowegoˊPanˊZygmuntˊSolorzˊ-ˊŻakˊkontrolowałˊłącznieˊ
(bezpośrednioˊiˊpośrednioˊpoprzezˊPolaˊInvestmentsˊLtd.)ˊ
179.545.568ˊakcjiˊSpółki,ˊstanowiąceˊłącznieˊ51,54%ˊudzia-
łuˊwˊkapitaleˊzakładowymˊSpółki,ˊreprezentująceˊłącznieˊ
357.091.819ˊgłosówˊnaˊWalnymˊZgromadzeniuˊSpółki,ˊcoˊ
stanowiˊłącznieˊ67,66%ˊogólnejˊliczbyˊgłosówˊnaˊWalnymˊ
ZgromadzeniuˊSpółki.
ˊˊˊˊˊˊˊNaˊdzieńˊzatwierdzeniaˊniniejszegoˊsprawozdaniaˊfinanso-
wegoˊSensorˊnieˊposiadałˊbezpośrednioˊaniˊpośrednioˊżadnychˊ
akcjiˊSpółki.ˊSensorˊjestˊspółką,ˊwˊktórejˊPanˊHeronimˊRutaˊ
posiadałˊ100%ˊudziałˊwˊkapitaleˊzakładowym.
ˊˊˊˊˊˊˊNaˊdzieńˊzatwierdzeniaˊniniejszegoˊsprawozdaniaˊfinansowe-
goˊPolarisˊnieˊposiadałˊżadnychˊakcjiˊSpółki.ˊPolarisˊjestˊspółką,ˊ
wˊktórejˊPanˊZygmuntˊSolorz-Żakˊposiadałˊ85%ˊudziałˊwˊkapitaleˊ
zakładowym.
ˊˊˊˊˊˊˊNaˊdzieńˊzatwierdzeniaˊniniejszegoˊsprawozdaniaˊfinan-
sowegoˊDelasˊHoldingsˊnieˊposiadałˊżadnychˊakcjiˊSpółki.ˊ
DelasˊHoldingsˊjestˊspółką,ˊwˊktórejˊPanˊZygmuntˊSolorz-Żakˊ
posiadałˊ85%ˊudziałˊwˊkapitaleˊzakładowym.
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Nabycie instrumentów zabezpieczających

Wˊdniuˊ29ˊczerwcaˊ2011ˊrokuˊGrupaˊzawarłaˊtransakcjęˊswapˊ
stopyˊprocentowejˊ(interestˊrateˊswap,ˊIRS)ˊcelemˊzabezpiecze-
niaˊprzyszłychˊprzepływówˊpieniężnychˊzˊtytułuˊplanowanychˊ
płatnościˊodsetkowychˊodˊkredytuˊterminowegoˊ(ang.ˊSeniorˊ
FacilityˊAgreement)ˊzaciągniętegoˊwˊzwiązkuˊzˊnabyciemˊ
TelewizjiˊPolsatˊS.A.ˊ(patrzˊnotaˊ33).ˊZgodnieˊzˊumowąˊGrupaˊ
jestˊpłatnikiemˊkwotˊwedługˊstopyˊstałej,ˊnatomiastˊpłatnikamiˊ
kwotˊwedługˊstopyˊzmiennejˊsąˊbanki.ˊDataˊwygaśnięciaˊpowią-
zaniaˊzabezpieczającegoˊzostałaˊustalonaˊnaˊ30ˊczerwcaˊ2014ˊ
roku.ˊNominałˊtransakcji,ˊodˊktóregoˊnaliczaneˊsąˊpłatnościˊ
wynosiˊwˊsumieˊ332.150.000ˊzłotych.ˊ
ˊˊˊˊˊˊˊWˊdniuˊ6ˊlipcaˊ2011ˊrokuˊGrupaˊzawarłaˊtransakcjęˊswapˊ

walutowo-procentowegoˊ(crossˊcurrencyˊinterestˊrateˊswap,ˊ
CIRS)ˊcelemˊzabezpieczeniaˊprzyszłychˊprzepływówˊpieniężnychˊ
zˊtytułuˊplanowanychˊpłatnościˊodsetkowychˊodˊobligacjiˊSeniorˊ
Notesˊdenominowanychˊwˊeuro,ˊwyemitowanychˊprzezˊGrupę.ˊ
ZgodnieˊzˊumowąˊGrupaˊjestˊpłatnikiemˊkwotˊwedługˊstopyˊ
stałejˊwˊwalucieˊkrajowej,ˊnatomiastˊpłatnikamiˊkwotˊwedługˊ
stopyˊstałejˊwˊwalucieˊobcejˊsąˊbanki.ˊDataˊwygaśnięciaˊpowią-
zaniaˊzabezpieczającegoˊzostałaˊustalonaˊnaˊ20ˊmajaˊ2013ˊroku.ˊ
Nominałˊtransakcji,ˊodˊktóregoˊnaliczaneˊsąˊpłatnościˊpłatni-
kówˊkwotˊwˊwalucieˊobcejˊwynosiˊwˊsumieˊ175.000.000ˊeuro,ˊ
natomiastˊnominałˊtransakcji,ˊodˊktóregoˊnaliczaneˊsąˊpłatnościˊ
Spółkiˊwynosiˊwˊsumieˊ691.950.000ˊzłotych.
ˊˊˊˊˊˊˊWˊdniuˊ7ˊlipcaˊ2011ˊrokuˊGrupaˊzawarłaˊtransakcjęˊCIRSˊ

(ii) Kapitał zapasowy

Kapitałˊzapasowyˊobejmujeˊkapitałˊtworzonyˊnaˊpokrycieˊstratˊ
zgodnieˊzˊartykułemˊ396ˊkodeksuˊspółekˊhandlowych,ˊnaˊktóryˊ
spółkiˊakcyjneˊsąˊzobowiązaneˊprzelewaćˊ8%ˊzyskuˊzaˊrokˊobro-
towyˊdopókiˊkapitałˊtenˊnieˊosiągnieˊcoˊnajmniejˊjednejˊtrzeciejˊ
kapitałuˊzakładowego.ˊKapitałˊtenˊnieˊpodlegaˊdystrybucji.
Wˊdniuˊ19ˊmajaˊ2011ˊrokuˊZwyczajneˊWalneˊZgromadzenieˊ
CyfrowyˊPolsatˊS.A.ˊprzeznaczyłoˊzyskˊzaˊrokˊ2010ˊwˊwysokościˊ
884.165ˊtysięcyˊzłotychˊnaˊkapitałˊzapasowy.ˊ

(iii) Kapitał rezerwowy 

Kapitałˊrezerwowyˊwˊwysokościˊ1.305.277ˊtys.ˊzłotychˊobejmujeˊ
nadwyżkęˊcenyˊnabyciaˊnadˊwartościąˊnominalnąˊobjętychˊakcjiˊ
TelewizjiˊPolsatˊS.A.ˊ(1.146.799ˊtys.ˊzłotych)ˊpomniejszonąˊ

oˊkosztyˊtransakcyjneˊ(548ˊtys.ˊzłotych)ˊorazˊwycenąˊdoˊ
wartościˊgodziwejˊprzekazanegoˊwynagrodzeniaˊ(148.852ˊtys.ˊ
złotych).ˊKapitałˊrezerwowyˊobejmujeˊrównieżˊróżniceˊpomiędzyˊ
wartościąˊgodziwąˊakcjiˊobjętychˊprzezˊZarządˊSpółkiˊwˊ2007ˊ
rokuˊaˊichˊcenąˊemisyjną.

(iv) różnice kursowe z przeliczenia  

jednostek działających za granicą

Pozycjaˊtaˊobejmujeˊróżniceˊkursoweˊzˊprzeliczeniaˊsprawozda-
niaˊfinansowegoˊzagranicznejˊspółkiˊzależnejˊNordˊLicenseˊAS.

(v) Zyski zatrzymane

Wynikˊnettoˊzaˊokresˊobjętyˊsprawozdaniemˊfinansowymˊzostałˊ
zaprezentowanyˊwˊzyskachˊzatrzymanych.
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celemˊzabezpieczeniaˊprzyszłychˊprzepływówˊpieniężnychˊ
zˊtytułuˊplanowanychˊpłatnościˊodsetkowychˊodˊobligacjiˊSeniorˊ
Notesˊdenominowanychˊwˊeuro,ˊwyemitowanychˊprzezˊGrupę.ˊ
ZgodnieˊzˊumowąˊGrupaˊjestˊpłatnikiemˊkwotˊwedługˊstopyˊ
stałejˊwˊwalucieˊkrajowej,ˊnatomiastˊpłatnikamiˊkwotˊwedługˊ
stopyˊstałejˊwˊwalucieˊobcejˊsąˊbanki.ˊDataˊwygaśnięciaˊpowią-
zaniaˊzabezpieczającegoˊzostałaˊustalonaˊnaˊ20ˊmajaˊ2013ˊroku.ˊ
Nominałˊtransakcji,ˊodˊktóregoˊnaliczaneˊsąˊpłatnościˊpłatni-
kówˊkwotˊwˊwalucieˊobcejˊwynosiˊwˊsumieˊ175.000.000ˊeuro,ˊ
natomiastˊnominałˊtransakcji,ˊodˊktóregoˊnaliczaneˊsąˊpłatnościˊ
Spółkiˊwynosiˊwˊsumieˊ691.425.000ˊzłotych.
ˊˊˊˊˊˊˊWˊdniuˊ8ˊlipcaˊ2011ˊrokuˊGrupaˊzawarłaˊtransakcjęˊIRSˊce-
lemˊzabezpieczeniaˊprzyszłychˊprzepływówˊpieniężnychˊzˊtytułuˊ
planowanychˊpłatnościˊodsetkowychˊodˊkredytuˊterminowegoˊ
(ang.ˊSeniorˊFacilityˊAgreement)ˊzaciągniętegoˊwˊzwiązkuˊzˊna-
byciemˊTelewizjiˊPolsatˊS.A.ˊ(patrzˊnotaˊ33).ˊZgodnieˊzˊumowąˊ
Grupaˊjestˊpłatnikiemˊkwotˊwedługˊstopyˊstałej,ˊnatomiastˊpłat-
nikiemˊkwotˊwedługˊstopyˊzmiennejˊjestˊbank.ˊDataˊwygaśnięciaˊ
powiązaniaˊzabezpieczającegoˊzostałaˊustalonaˊnaˊ30ˊczerwcaˊ
2014ˊroku.ˊNominałˊtransakcji,ˊodˊktóregoˊnaliczaneˊsąˊpłatno-
ściˊwynosiˊwˊsumieˊ332.150.000ˊzłotych.
ˊˊˊˊˊˊˊWˊdniuˊ18ˊlistopadaˊ2011ˊrokuˊGrupaˊzawarłaˊtransakcjęˊ
CIRSˊcelemˊzabezpieczeniaˊprzyszłychˊprzepływówˊpieniężnychˊ
zˊtytułuˊplanowanychˊpłatnościˊodsetkowychˊodˊobligacjiˊSeniorˊ
Notesˊdenominowanychˊwˊeuro,ˊwyemitowanychˊprzezˊGrupę.ˊ
ZgodnieˊzˊumowąˊGrupaˊjestˊpłatnikiemˊkwotˊwedługˊstopyˊsta-
łejˊwˊwalucieˊkrajowej,ˊnatomiastˊpłatnikamiˊkwotˊwedługˊstopyˊ
stałejˊwˊwalucieˊobcejˊsąˊbanki.ˊDataˊwygaśnięciaˊpowiązaniaˊ
zabezpieczającegoˊzostałaˊustalonaˊnaˊ20ˊlistopadaˊ2013ˊroku.ˊ
Nominałˊtransakcji,ˊodˊktóregoˊnaliczaneˊsąˊpłatnościˊpłatni-
kówˊkwotˊwˊwalucieˊobcejˊwynosiˊwˊsumieˊ175.000.000ˊeuro,ˊ
natomiastˊnominałˊtransakcji,ˊodˊktóregoˊnaliczaneˊsąˊpłatnościˊ
Spółkiˊwynosiˊwˊsumieˊ772.625.000ˊzłotych.

Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających 

na aktywa i zobowiązania 

Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających 

na kapitał z aktualizacji wyceny

Naˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊłącznaˊwartośćˊzˊwycenyˊinstru-
mentówˊfinansowychˊbyłaˊdodatniaˊiˊrównaˊ7.019ˊtys.ˊzłotych,ˊ
przyˊczymˊkwotaˊ1.145ˊtys.ˊzłotychˊzostałaˊodniesionaˊnaˊrachu-
nekˊzyskówˊiˊstratˊrównolegleˊzˊksięgowanymiˊkosztami.ˊPomiarˊ
efektywnościˊwykazał,ˊiżˊinstrumentyˊsąˊefektywne,ˊwˊzwiązkuˊ
zˊczymˊpozostałaˊkwotaˊrównaˊ5.874ˊtys.ˊzłotychˊodˊprzyszłychˊ
kosztówˊzostałaˊodniesionaˊnaˊkapitałˊzˊaktualizacjiˊwyceny.ˊ
Wpływˊzˊwycenyˊinstrumentuˊnaˊkapitałˊzˊaktualizacjiˊwycenyˊ
wyniósłˊ4.758ˊtys.ˊzłotych,ˊcoˊjestˊrówneˊwycenieˊskorygowanejˊ
oˊnaliczonyˊpodatekˊodroczonyˊodˊwyceny.
Wˊrokuˊ2010ˊGrupaˊnieˊposiadałaˊinstrumentówˊzabezpieczają-
cychˊwˊramachˊrachunkowościˊzabezpieczeń.

irs cirs razem

aktywa

    długoterminowe - 3.140 3.140

    Krótkoterminowe - 10.828 10.828

Zobowiązania

     długoterminowe (4.588) (262) (4.850)

     Krótkoterminowe (2.099) - (2.099)

Razem (6.687) 13.706 7.019

Kapitał z aktualizacji 

wyceny instrumentów 

zabezpieczających

Stan na 1 stycznia 2011 -

Wycena zawartych instrumentów 
zabezpieczających przepływy pieniężne

7.019

Kwota przeniesiona do rachunku zysków i strat (1.145)

Podatek odroczony     (1.116)   

Zmiana za okres 4.758

Stan na 31 grudnia 2011 4.758



ZAWARCIE UMOWY KREDYTOWEJ

WˊzwiązkuˊzˊnabyciemˊTelewizjiˊPolsatˊS.A.,ˊwˊdniuˊ31ˊmarcaˊ
2011ˊrokuˊGrupaˊzawarłaˊumowęˊkredytuˊ(ang.ˊSeniorˊFacilitiesˊ
Agreement)ˊzˊkonsorcjumˊbankówˊpolskichˊiˊzagranicznychˊ
naˊczeleˊz:ˊCitibank,ˊN.A.,ˊLondonˊBranch,ˊBankˊHandlowyˊ
wˊWarszawieˊS.A.,ˊCréditˊAgricoleˊCIB,ˊTheˊRoyalˊBankˊofˊ
Scotlandˊplcˊ(“BankiˊProwadzące”).

Umowaˊkredytuˊprzewidywałaˊudzielenieˊkredytuˊterminowegoˊ
(ang.ˊTermˊFacilityˊLoan)ˊdoˊmaksymalnejˊkwotyˊwˊwysokościˊ
1.400.000ˊtysięcyˊzłotychˊorazˊkredytuˊrewolwingowegoˊ(ang.ˊ
RevolvingˊFacilityˊLoan)ˊdoˊmaksymalnejˊkwotyˊwˊwysokościˊ
200.000ˊtysięcyˊzłotych.ˊKredytˊterminowyˊiˊkredytˊrewolwin-
gowyˊsąˊoprocentowaneˊwedługˊzmiennejˊstopyˊprocentowejˊ
będącejˊsumą:ˊstopyˊWIBORˊdlaˊodpowiednichˊokresówˊod-
setkowychˊorazˊzastosowanejˊmarży.ˊKredytˊterminowyˊbędzieˊ
spłacanyˊwˊkwartalnychˊratach,ˊoˊróżnejˊwysokości,ˊpocząwszyˊ
odˊ30ˊczerwcaˊ2011ˊroku.ˊOstatecznąˊdatąˊspłatyˊkredytuˊter-
minowegoˊiˊkredytuˊrewolwingowegoˊbędzieˊ31ˊgrudniaˊ2015ˊ
roku.ˊNaˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊkredytˊrewolwingowyˊnieˊ
byłˊwykorzystywany.

Ponadto,ˊwˊdniuˊ31ˊmarcaˊ2011ˊrokuˊGrupaˊzawarłaˊumowęˊkre-
dytuˊpomostowegoˊ(ang.ˊBridgeˊFacilityˊAgreement)ˊzˊBankamiˊ

Prowadzącymi.ˊUmowaˊtaˊprzewidywałaˊudzielenieˊkredytuˊ
pomostowegoˊ(ang.ˊBridgeˊFacilityˊLoan)ˊdoˊmaksymalnejˊ
kwotyˊbędącejˊrównowartościąˊwˊeuroˊkwotyˊ1.400.000ˊtysięcyˊ
złotychˊwynoszącejˊnaˊdzieńˊpodpisaniaˊumowyˊokołoˊ350.000ˊ
tysięcyˊEUR.ˊKredytˊpomostowyˊbyłˊoprocentowanyˊwedługˊ
zmiennejˊstopyˊprocentowejˊbędącejˊsumą:ˊstopyˊEURIBORˊ
dlaˊodpowiednichˊokresówˊodsetkowychˊorazˊzastosowanejˊ
marży,ˊrosnącejˊwrazˊzˊdługościąˊokresuˊwykorzystaniaˊkredytu.ˊ
Zadłużenieˊzˊtytułuˊkredytuˊpomostowegoˊzostałoˊspłaconeˊ
wˊdniuˊ20ˊmajaˊ2011ˊroku.

ISTOTNE WARUNKI UMOWY 
KREDYTOWEJ

Obowiązkowa przedpłata

UtrataˊkontroliˊnadˊSpółkąˊprzezˊPanaˊZygmuntaˊSolorza-Żakˊ
(lubˊosobyˊzˊnimˊpowiązanej)ˊlubˊutrataˊkontroliˊnadˊTelewizjąˊ
PolsatˊprzezˊSpółkęˊskutkowaćˊbędzieˊanulowaniemˊfinanso-
waniaˊorazˊkoniecznościąˊnatychmiastowejˊspłatyˊistnieją-
cegoˊzadłużenia.ˊSprzedażˊcałościˊlubˊznaczącejˊczęściˊGrupyˊ
KapitałowejˊCyfrowyˊPolsatˊlubˊaktywówˊGrupyˊrównieżˊskutko-
waćˊbędzieˊkoniecznościąˊnatychmiastowejˊspłatyˊistniejącegoˊ
zadłużenia.ˊ
Obowiązkowaˊprzedpłataˊzadłużeniaˊwymaganaˊjestˊ
wˊwysokości:

ˊ́ˊ 65%ˊwygenerowanejˊnadwyżkiˊprzepływówˊpieniężnychˊ
(bądźˊ25%ˊwˊprzypadkuˊgdyˊpoziomˊwskaźnikaˊzadłużeniaˊ
netto/EBITDAˊspadnieˊponiżejˊ2,0)

ˊ́ˊ wpływówˊzeˊzbyciaˊaktywówˊwynoszącychˊpowyżejˊ10ˊmlnˊ
złotychˊdlaˊpojedynczejˊtransakcjiˊbądźˊ40ˊmlnˊzłotychˊdlaˊ
wszystkichˊtransakcjiˊrazemˊ(doˊmomentuˊcałkowitejˊspłatyˊ
zadłużenia)

ˊ́ˊ pozyskanychˊwpływówˊzˊemisjiˊlubˊsprzedażyˊinstrumentówˊ
dłużnychˊorazˊudziałowych,ˊwˊprzypadkuˊgdyˊpoziomˊzadłu-
żeniaˊnetto/EBITDAˊwyniesieˊpowyżejˊ2,0.

33
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Zobowiązania z tytułu 

kredytów

31 grudnia 2011   31 grudnia 2010   

Krótkoterminowe zobowiązania 
z tytułu kredytów

246.778 18.041

długoterminowe zobowiązania 
z tytułu kredytów

958.407 -

Razem 1.205.185 18.041
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Ponadto,ˊdobrowolnaˊspłataˊzadłużeniaˊzˊtytułuˊobligacjiˊmoż-
liwaˊjestˊprzyˊrównoczesnejˊspłacieˊzadłużeniaˊzˊtytułuˊkredytuˊ
terminowegoˊiˊobrotowego.

Wskaźniki finansowe

ZˊumowyˊkredytuˊwynikaˊzobowiązanieˊGrupyˊdoˊutrzymaniaˊ
wskaźnikówˊfinansowychˊnaˊokreślonymˊpoziomie:ˊWskaźnikˊ
pokryciaˊobsługiˊzadłużeniaˊ(ang.ˊDebtˊserviceˊcover)ˊdlaˊ
OkresuˊObliczeniowegoˊpowinienˊwynosićˊprzynajmniejˊ
1,4:1.ˊWskaźnikˊpokryciaˊobsługiˊodsetekˊ(ang.ˊInterestˊcover)ˊ
dlaˊOkresuˊObliczeniowegoˊpowinienˊwynosićˊprzynajmniejˊ
2,5:1.ˊPoziomˊzadłużeniaˊ(ang.ˊTotalˊleverage)ˊdlaˊOkresuˊ
Obliczeniowegoˊnieˊpowinienˊprzekraczaćˊ4,25:1.ˊˊWskaźnikiˊ
finansoweˊanalizowaneˊsąˊkwartalnieˊorazˊpodlegająˊraporto-
waniuˊprzezˊaudytoraˊnaˊkoniecˊrokuˊobrotowego.
DodatkowoˊGrupaˊposiadaˊograniczeniaˊwˊdokonywaniuˊponiż-
szychˊczynności:

ˊ́ˊ transakcjeˊfuzjiˊiˊprzejęćˊorazˊinwestycjiˊjoint-venture
ˊ́ˊ zbywanieˊaktywówˊorazˊdokonywaniaˊistotnychˊzmianˊ

wˊprzedmiocieˊdziałalnościˊGrupy
ˊ́ˊ zaciąganieˊdodatkowegoˊzadłużeniaˊorazˊemisjeˊakcji
ˊ́ˊ dystrybucjaˊśrodkówˊ(m.ˊin.ˊwypłataˊdywidendy,ˊspłataˊ

zadłużeniaˊlubˊodsetek,ˊwypłataˊwynagrodzeniaˊzˊtytułuˊ
zarządzania,ˊdoradztwa,ˊzaliczekˊorazˊinnychˊpłatnościˊdoˊ
podmiotówˊpowiązanych)

DodatkowoˊnaˊGrupieˊciążąˊnastępująceˊobowiązki:
ˊ́ˊ obowiązekˊudostępnianiaˊiˊdostarczaniaˊbankomˊinformacjiˊ

dotyczącychˊdziałalnościˊorazˊsytuacjiˊfinansowejˊGrupyˊ
ˊ́ˊ Grupaˊzobowiązanaˊjestˊdoˊzawarciaˊtransakcjiˊzabezpie-

czającychˊryzykoˊstopyˊprocentowejˊorazˊkursuˊwalutowegoˊ
wˊstosunkuˊdoˊzadłużeniaˊzˊtytułuˊumowyˊkredytowejˊorazˊ
emisjiˊobligacjiˊfinansowychˊ

ˊ́ˊ obowiązekˊkorzystaniaˊzˊusługˊbankówˊudzielającychˊfinanso-
wanieˊdoˊobsługiˊoperacjiˊbankowych

ˊ́ˊ obowiązekˊkorzystaniaˊwˊprocesieˊbadaniaˊsprawozdańˊfinan-
sowychˊwyłącznieˊzˊaudytorówˊwskazanychˊwˊumowieˊbądźˊ
innychˊaudytorówˊzaˊzgodąˊwiększościˊkredytodawców.

Ustanowienie zabezpieczeń kredytów

Wˊdniuˊ14ˊkwietniaˊ2011ˊrokuˊˊzostałyˊzawarteˊumowyˊprzewi-
dująceˊustanowienieˊnastępującychˊzabezpieczeńˊwˊzwiązkuˊ
zˊzawartymiˊprzezˊGrupęˊwˊdniuˊ31ˊmarcaˊ2011ˊrokuˊumowąˊ
kredytuˊ(ang.ˊSeniorˊFacilitiesˊAgreement)ˊiˊumowąˊkredytuˊ
pomostowegoˊ(ang.ˊBridgeˊFacilityˊAgreement):
(i)ˊ Zastawˊrejestrowyˊnaˊzbiorzeˊrzeczyˊiˊprawˊoˊzmiennymˊ

składzie,ˊwchodzącychˊwˊskładˊprzedsiębiorstwaˊSpółki,ˊ
CyfrowyˊPolsatˊTechnologyˊSp.ˊzˊo.o.,ˊCyfrowyˊPolsatˊTradeˊ
MarksˊSp.ˊzˊo.o.;ˊ

(ii)ˊ Zastawˊfinansowyˊiˊrejestrowyˊnaˊwszystkichˊudziałachˊ
wˊCyfrowyˊPolsatˊTechnologyˊSp.ˊzˊo.o.ˊorazˊwˊCyfrowyˊ
PolsatˊTradeˊMarksˊSp.ˊzˊo.o.ˊnależącychˊdoˊSpółki;

(iii)ˊPrzelewˊwierzytelnościˊnaˊzabezpieczenie,ˊprzysługującychˊ
CyfrowyˊPolsatˊTechnologyˊSp.ˊzˊo.o.,ˊCyfrowyˊPolsatˊTradeˊ
MarksˊSp.ˊzˊo.o.ˊwobecˊróżnychˊdłużników;

(iv)ˊ Hipotekaˊłącznaˊumownaˊnaˊnieruchomościachˊbędącychˊ
własnościąˊSpółki;

(v)ˊ OświadczenieˊSpółki,ˊCyfrowyˊPolsatˊTechnologyˊSp.ˊzˊo.o.,ˊ
CyfrowyˊPolsatˊTradeˊMarksˊSp.ˊzˊo.o.ˊoˊpoddaniuˊsięˊegze-
kucjiˊzˊaktuˊnotarialnego.

Wˊdniuˊ18ˊkwietniaˊ2011ˊrokuˊzostałyˊzawarteˊumowyˊprzewi-
dująceˊustanowienieˊzabezpieczenia,ˊm.in.ˊwˊformieˊprzelewuˊˊ
wierzytelnościˊprzysługującychˊSpółceˊwobecˊróżnychˊdłużni-
ków,ˊwˊzwiązkuˊzˊzawartymiˊprzezˊGrupęˊwˊdniuˊ31ˊmarcaˊ2011ˊ
rokuˊumowąˊkredytuˊ(ang.ˊSeniorˊFacilitiesˊAgreement)ˊiˊumo-
wąˊkredytuˊpomostowegoˊ(ang.ˊBridgeˊFacilityˊAgreement).

Wˊdniuˊ20ˊkwietniaˊ2011ˊrokuˊSpółkaˊzawarłaˊumowęˊzasta-
wu,ˊnaˊmocyˊktórejˊustanowiłaˊzastawˊfinansowyˊiˊrejestrowyˊ
naˊwszystkichˊakcjachˊwˊTelewizjiˊPolsatˊS.A.,ˊnależącychˊdoˊ
Spółki.
Wˊdniuˊ20ˊczerwcaˊ2011ˊroku,ˊwˊzwiązkuˊzˊprzekształceniemˊ
spółkiˊzależnejˊodˊSpółkiˊ-ˊTelewizjiˊPolsatˊS.A.ˊ-ˊwˊspółkęˊ
zˊograniczonąˊodpowiedzialnością,ˊSpółkaˊzawarłaˊumowęˊ
zastawu,ˊnaˊmocyˊktórejˊustanowiłaˊzastawˊfinansowyˊiˊreje-
strowyˊnaˊwszystkichˊudziałachˊwˊTelewizjiˊPolsatˊSp.ˊzˊo.o.ˊ
należącychˊdoˊSpółki.



Wˊdniuˊ17ˊiˊ20ˊczerwcaˊ2011ˊrokuˊTelewizjaˊPolsatˊSp.ˊzˊo.o.ˊ
orazˊjejˊspółkiˊzależne:ˊRSˊTVˊS.A.,ˊPolsatˊMediaˊSp.ˊzˊo.o.,ˊ
Media-BiznesˊSp.ˊzˊo.o.,ˊNordˊLicenseˊASˊzˊsiedzibąˊwˊNorwegii,ˊ
PolsatˊLicenseˊLtd.ˊzˊsiedzibąˊwˊSzwajcariiˊiˊPolsatˊFutbolˊLtd.ˊ
zˊsiedzibąˊwˊWielkiejˊBrytanii,ˊzawarłyˊumowyˊiˊinneˊdoku-
menty,ˊnaˊpodstawieˊktórychˊzostałyˊustanowioneˊdodatkoweˊ
zabezpieczeniaˊzabezpieczająceˊspłatęˊkredytuˊterminowegoˊ
iˊkredytuˊrewolwingowego,ˊudzielonychˊnaˊpodstawieˊUmowyˊ
Kredytu,ˊorazˊspłatyˊ(wykupu,ˊodkupu)ˊHighˊYieldˊNotesˊ(tj.ˊ
SeniorˊNotes),ˊwˊszczególności:
(i)ˊ Zastawˊrejestrowyˊnaˊzbiorzeˊrzeczyˊiˊprawˊoˊzmiennymˊ

składzie,ˊwchodzącychˊwˊskładˊprzedsiębiorstwaˊTelewizjiˊ
PolsatˊSp.ˊzˊo.o.,ˊRSˊTVˊS.A.,ˊPolsatˊMediaˊSp.ˊzˊo.o.ˊorazˊ
Media-BiznesˊSp.ˊzˊo.o.;ˊ

(ii)ˊ ZabezpieczeniaˊnaˊmajątkuˊNordˊLicenseˊAS,ˊPolsatˊFutbolˊ
Ltd.,ˊPolsatˊLicenseˊLtd.;

(iii)ˊZastawˊfinansowyˊiˊrejestrowyˊnaˊwszystkichˊakcjachˊ
iˊudziałachˊwˊRSˊTVˊS.A.,ˊPolsatˊMediaˊSp.ˊzˊo.o.ˊorazˊ
Media-BiznesˊSp.ˊzˊo.o.ˊnależącychˊdoˊTelewizjiˊPolsatˊSp.ˊ
zˊo.o.;

(iv)ˊ ZastawˊnaˊudziałachˊwˊNordˊLicenseˊAS,ˊPolsatˊLicenseˊ
Ltd.ˊiˊPolsatˊFutbolˊLtd.,ˊnależącychˊdoˊTelewizjiˊPolsatˊSp.ˊ
zˊo.o.;

(v)ˊ Przelewˊwierzytelnościˊnaˊzabezpieczenie,ˊprzysługującychˊ

TelewizjiˊPolsatˊSp.ˊzˊo.o.,ˊRSˊTVˊS.A.,ˊPolsatˊMediaˊSp.ˊ
zˊo.o.,ˊMedia-BiznesˊSp.ˊzˊo.o.,ˊNordˊLicenseˊAS,ˊPolsatˊ
LicenseˊLtd.ˊorazˊPolsatˊFutbolˊLtd.ˊwobecˊróżnychˊdłużni-
ków;

(vi)ˊ HipotekaˊnaˊnieruchomościachˊbędącychˊwłasnościąˊTele-
wizjiˊPolsatˊSp.ˊzˊo.o.;

(vii)ˊHipotekaˊnaˊnieruchomościachˊbędącychˊwłasnościąˊRSˊTVˊ
S.A.;

(viii)ˊOświadczenieˊTelewizjiˊPolsatˊSp.ˊzˊo.o.,ˊRSˊTVˊS.A.,ˊPolsatˊ
MediaˊSp.ˊzˊo.o.ˊorazˊMedia-BiznesˊSp.ˊzˊo.o.ˊoˊpoddaniuˊ
sięˊegzekucjiˊzˊaktuˊnotarialnego.

Spłatyˊkredytówˊiˊpożyczekˊwˊ2011ˊrokuˊwyniosłyˊ1.538.844ˊtys.ˊ
złotych.

UMOWA Z BANKIEM PEKAO S.A. 
Dniaˊ19ˊsierpniaˊ2011ˊrokuˊspółkaˊzależnaˊpodpisałaˊzˊBankiemˊ
PekaoˊS.Aˊumowęˊokreślającąˊprawaˊiˊobowiązkiˊstronˊwˊprzy-
padkuˊzleceniaˊBankowiˊprzezˊspółkęˊzależnąˊwystawieniaˊ
gwarancjiˊbankowychˊiˊotwarciaˊakredytywˊwˊramachˊliniiˊodna-
wialnej.ˊŁącznaˊkwotaˊzaangażowaniaˊbankuˊzˊtytułuˊwystawie-
niaˊgwarancjiˊorazˊotwartychˊakredytywˊnieˊmożeˊprzekroczyćˊ
4.000ˊtysięcyˊzłotych.ˊZabezpieczenieˊstanowiˊoświadczenieˊ
oˊpoddaniuˊsięˊegzekucjiˊdoˊkwotyˊ6.000ˊtysięcyˊzłotych.
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Wˊdniuˊ20ˊmajaˊ2011ˊrokuˊSpółkaˊorazˊjejˊwˊpełniˊzależnaˊ
spółka:ˊCyfrowyˊPolsatˊFinanceˊABˊ(„Emitent”),ˊBankˊofˊNewˊ
YorkˊMellon,ˊOddziałˊwˊLondynie,ˊBankˊofˊNewˊYorkˊMellonˊ
LuxembourgˊS.A.ˊorazˊGwaranciˊPierwotniˊ(Spółka,ˊCPT,ˊ
CPTM),ˊzawarliˊumowęˊdotyczącąˊwarunkówˊemisjiˊObligacjiˊ
(ang.ˊIndenture)ˊ(„UmowaˊDotyczącaˊWarunkówˊEmisjiˊObliga-
cji”)ˊwˊsprawieˊemisjiˊprzezˊEmitentaˊniepodporządkowanychˊ
obligacjiˊzabezpieczonychˊoˊłącznejˊwartościˊnominalnejˊ350ˊ

milionówˊEURˊ(1.372.245ˊtys.ˊzłotych)ˊzˊterminemˊzapadalno-
ściˊwˊ2018ˊroku.
Obligacjeˊsąˊoprocentowaneˊnaˊpoziomieˊ7,125%ˊrocznie,ˊ
zˊodsetkamiˊpłatnymiˊwˊpółrocznychˊokresachˊzˊdołu,ˊwˊdniachˊ
20ˊmajaˊiˊ20ˊlistopada,ˊpocząwszyˊodˊdniaˊ20ˊlistopadaˊ2011ˊ
roku.ˊOdsetkiˊnaliczoneˊnaˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊwynosząˊ
65.246ˊtys.ˊzłotychˊ(poˊuwzględnieniuˊwpływuˊinstrumentówˊ
zabezpieczających).
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SpółkaˊprzeznaczyłaˊwpływyˊnettoˊzeˊsprzedażyˊObligacji,ˊra-
zemˊzˊ14.897.339,53ˊEURˊposiadanychˊśrodkówˊpieniężnych,ˊnaˊ
spłatęˊwˊcałości,ˊwˊdniuˊ20ˊmajaˊ2011ˊroku,ˊswojegoˊzadłużeniaˊ
wynikającegoˊzˊkredytuˊpomostowegoˊ(patrzˊnotaˊ33).

Istotne warunki umowy 

UmowaˊDotyczącaˊWarunkówˊEmisjiˊObligacjiˊzawieraˊzobowią-
zaniaˊtypoweˊdlaˊobligacjiˊoˊwysokiejˊstopieˊzwrotuˊiˊnakładaˊ
finansoweˊiˊoperacyjneˊograniczeniaˊnaˊSpółkę.ˊZobowiązaniaˊ
teˊograniczająˊm.in.ˊprawoˊSpółkiˊ(iˊjejˊpodmiotówˊzależnychˊ
podlegającychˊograniczeniom)ˊdo:ˊ
(i)ˊ zaciąganiaˊdodatkowegoˊzadłużenia;ˊ
(ii)ˊ dokonywaniaˊpewnychˊzastrzeżonychˊpłatności;ˊ
(iii)ˊprzenoszeniaˊlubˊzbywaniaˊaktywów;ˊ
(iv)ˊ zawieraniaˊtransakcjiˊzˊpodmiotamiˊpowiązanymi;ˊ
(v)ˊ ustanawianiaˊpewnychˊobciążeń;ˊ
(vi)ˊ ustanawianiaˊograniczeńˊodnośnieˊdoˊprawaˊwypłatyˊ

dywidendyˊiˊdokonywaniaˊinnychˊpłatnościˊprzezˊpodmiotyˊ
zależneˊpodlegająceˊograniczeniom;ˊ

(vii)ˊudzielaniaˊgwarancjiˊdługówˊprzezˊpodmiotyˊzależneˊpod-
legająceˊograniczeniom;ˊ

(viii)ˊfuzji,ˊkonsolidacji,ˊscalaniaˊlubˊłączeniaˊzˊinnymiˊpodmio-
tami;ˊ

(ix)ˊoznaczaniaˊpodmiotówˊzależnychˊpodlegającychˊogranicze-
niomˊjakoˊpodmiotówˊniepodlegającychˊograniczeniom.

Wˊdowolnymˊmomencieˊprzedˊdniemˊ20ˊmajaˊ2014ˊr.,ˊEmitentˊ
możeˊwˊtrybieˊjednejˊlubˊwiększejˊliczbyˊoperacjiˊumorzyćˊdoˊ
35%ˊłącznejˊwartościˊnominalnejˊObligacjiˊpoˊcenieˊumorze-
niaˊrównejˊ107,125%ˊichˊwartościˊnominalnej,ˊkażdorazowoˊ
powiększonejˊoˊewentualneˊnaliczoneˊaˊniewypłaconeˊodsetki,ˊ
doˊdniaˊumorzenia,ˊkorzystającˊzˊwpływówˊnettoˊzˊjednejˊlubˊ
więcejˊofertˊakcji.ˊWˊdowolnymˊmomencieˊprzedˊdniemˊ20ˊ
majaˊ2014ˊr.ˊEmitentˊmoże,ˊwedleˊwłasnegoˊuznania,ˊumorzyćˊ
jednorazowoˊcałośćˊObligacjiˊlubˊichˊczęśćˊwˊtrybieˊwiększejˊ
liczbyˊoperacji,ˊpoˊcenieˊumorzeniaˊrównejˊ100%ˊwartościˊ
nominalnejˊumarzanychˊObligacjiˊpowiększonejˊoˊodpowiedniąˊ
premięˊnaˊdzieńˊumorzeniaˊorazˊoˊnaliczone,ˊaˊniewypłaconeˊˊ
doˊtegoˊdniaˊodsetki.
ˊ

Wˊprzypadkuˊzmianyˊkontroliˊ(zgodnieˊzˊdefinicjąˊzawartąˊ
wˊUmowieˊDotyczącejˊWarunkówˊEmisjiˊObligacji)ˊEmitentˊ
obowiązanyˊjestˊzłożyćˊofertęˊwykupuˊwszystkichˊObligacji.

Ustanowienie zabezpieczeń Obligacji

Pozaˊzabezpieczeniami,ˊoˊktórychˊmowaˊwˊnocieˊ33ˊzgodnieˊ
zˊUmowąˊDotyczącąˊWarunkówˊEmisjiˊObligacji,ˊObligacjeˊˊ
sąˊgwarantowaneˊprzezˊkażdegoˊzˊGwarantówˊPierwotnychˊ
(Spółka,ˊCPT,ˊCPTM).
Ponadtoˊwˊdniuˊ20ˊmajaˊ2011ˊrokuˊzawartoˊnastępująceˊ
umowyˊorazˊustanowionoˊniżejˊwymienioneˊzabezpieczenia:
(i)ˊ zastawˊrejestrowyˊiˊfinansowyˊnaˊrzeczˊCiticorpˊnaˊprawachˊ

doˊrachunkówˊbankowychˊEmitentaˊprowadzonychˊprzezˊ
RBSˊBankˊ(Polska)ˊS.A.;

(ii)ˊ zastawˊnaˊudziałachˊnaˊrzeczˊstronˊfinansującychˊrepre-
zentowanychˊprzezˊCiticorpˊnaˊwszystkichˊistniejącychˊ
iˊprzyszłychˊudziałachˊEmitentaˊorazˊnaˊwszelkichˊprawachˊ
związanychˊzˊtymiˊudziałami;

(iii)ˊ zastawˊnaˊrachunkuˊbankowymˊnaˊrzeczˊstronˊfinansu-
jącychˊreprezentowanychˊprzezˊCiticorpˊnaˊprawachˊdoˊ
rachunkuˊbankowegoˊEmitentaˊprowadzonegoˊprzezˊEFBˊ
BankˊAB.

Wˊdniuˊ10ˊczerwcaˊ2011ˊrokuˊCyfrowyˊPolsatˊFinanceˊˊ
ABˊ(„CyfrowyˊPolsatˊFinance”)ˊzawarłˊumowęˊzastawnicząˊ
zˊCiticorpˊTrusteeˊCompanyˊLimited,ˊnaˊpodstawieˊktórejˊ
CyfrowyˊPolsatˊFinanceˊustanowiłˊnaˊrzeczˊCiticorpˊzastawˊ
finansowyˊiˊrejestrowyˊnaˊ10ˊobligacjachˊimiennych,ˊwyemito-
wanychˊprzezˊSpółkęˊwˊdniuˊ20ˊmajaˊ2011ˊroku,ˊoˊłącznejˊwar-
tościˊnominalnejˊ350ˊmilionówˊEURˊiˊoˊterminieˊzapadalnościˊ
wˊ2018ˊroku.ˊPowyższeˊzastawyˊzabezpieczająˊniepodporząd-
kowaneˊobligacjeˊzabezpieczoneˊoˊłącznejˊwartościˊnominalnejˊ
350ˊmilionówˊEURˊzˊterminemˊzapadalnościˊwˊ2018ˊrokuˊ
wyemitowaneˊprzezˊCyfrowyˊPolsatˊFinanceˊorazˊzobowiązaniaˊ
Spółkiˊiˊpozostałychˊdłużnikówˊzˊtytułuˊumówˊkredytu.

Naˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊzobowiązaniaˊzˊtytułuˊobligacjiˊ
wynosiłyˊ1.522.577ˊtys.ˊzłotychˊ(zˊczegoˊ1.417.525ˊtys.ˊzłotychˊ
dotyczyˊzobowiązaniaˊdługoterminowego,ˊaˊ105.052ˊtys.ˊzło-
tychˊdotyczyˊzobowiązaniaˊkrótkoterminowego).



35
GRuPa jaKO LeaSiNGOdaWCa
i LeaSiNGOBiORCa

a) grupa jako leasingodawca

Leasing operacyjny

Grupaˊzawarłaˊumowy,ˊktóreˊzeˊwzględuˊnaˊichˊtreśćˊekono-
micznąˊkwalifikowaneˊsąˊjakoˊumowyˊleasinguˊoperacyjnego.ˊ
Umowyˊteˊobejmująˊudostępnieniaˊzestawówˊodbiorczychˊabo-
nentom.ˊAktywaˊbędąceˊprzedmiotemˊtychˊumówˊsąˊprezento-
waneˊjakoˊrzeczoweˊaktywaˊtrwałe.

Umowyˊnaˊudostępnienieˊdekoderówˊzawieraneˊsąˊnaˊokresˊ
podstawowyˊokreślonyˊwˊumowie,ˊktóregoˊdługośćˊwahaˊsięˊˊ
odˊ12ˊdoˊ36ˊmiesięcy.ˊPoˊupływieˊokresuˊpodstawowegoˊumowyˊ
teˊzostająˊprzekształconeˊwˊumowyˊnaˊczasˊnieokreślonyˊlubˊ
określony,ˊoˊileˊnieˊzostanąˊwypowiedzianeˊprzezˊklienta.ˊ

Grupaˊwynajmujeˊtakżeˊurządzeniaˊjednostkomˊniepowiązanymˊ
orazˊjestˊstronąˊumówˊnajmuˊpowierzchniˊhandlowych.

Poniżejˊprzedstawionoˊzestawienieˊprzyszłychˊminimalnychˊ
opłatˊzˊtytułuˊleasinguˊoperacyjnego.

Leasing finansowy

Poniżejˊprzedstawionoˊzestawienieˊprzyszłychˊminimalnychˊ
opłatˊzˊtytułuˊleasinguˊfinansowego:

Wartośćˊbieżącaˊprzyszłychˊminimalnychˊopłatˊzˊtytułuˊleasin-
guˊfinansowegoˊwyniosłaˊ117ˊtysięcyˊzłotychˊnaˊdzieńˊ31ˊgrud-
niaˊ2011ˊrokuˊiˊdotyczyłaˊwˊcałościˊprzekazaniaˊsamochodówˊˊ
naˊpodstawieˊumowyˊleasinguˊfinansowego.

b) grupa jako leasingobiorca

Leasing operacyjny

Grupaˊzawarłaˊumowy,ˊktóreˊzeˊwzględuˊnaˊichˊtreśćˊekono-
micznąˊkwalifikowaneˊsąˊjakoˊumowyˊleasinguˊoperacyjnego.ˊ
Grupaˊnieˊujmujeˊwˊsprawozdaniuˊfinansowymˊaktywówˊbędą-
cychˊprzedmiotemˊtychˊumów.ˊUmowyˊleasinguˊoperacyjnegoˊ
obejmująˊnajemˊpowierzchniˊstudyjnej,ˊbiurowej,ˊmagazyno-
wej,ˊsprzedażowejˊiˊtechnicznejˊ(dachy,ˊkominy),ˊaˊtakżeˊnajemˊ
transponderówˊsatelitarnych,ˊłączyˊtelekomunikacyjnychˊiˊ
nadajnikówˊnaziemnychˊorazˊurządzeńˊdoˊnadawaniaˊsygnału,ˊ
środkówˊtransportuˊiˊinnegoˊsprzętu.ˊ

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

do jednego roku 21.214 19.589

od 1 roku do 5 lat 44.105 60.961

powyżej 5 lat - 1.701

Razem 65.319 82.251

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

do jednego roku 83 -

od 1 roku do 5 lat 34 -

Razem 117 -
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Poniższaˊtabelaˊprzedstawiaˊterminˊrealizowaniaˊprzyszłychˊpłat-
nościˊzˊtytułuˊleasinguˊoperacyjnegoˊdoˊjednostekˊpowiązanych:

Wˊ2011ˊrokuˊGrupaˊponiosłaˊkosztyˊzˊtytułuˊumówˊleasinguˊ
operacyjnegoˊwˊwysokościˊ142.344ˊtysięcyˊzłotych.ˊWˊ2010ˊ
rokuˊGrupaˊponiosłaˊkosztyˊzˊtytułuˊumówˊleasinguˊoperacyj-
negoˊwˊwysokościˊ95.298ˊtysięcyˊzłotych.

Leasing finansowy

Wartośćˊbilansowaˊurządzeńˊużywanychˊnaˊpodstawieˊumówˊ
leasinguˊfinansowegoˊwynosiłaˊnaˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊ
1.567ˊtysięcyˊzłotychˊorazˊnaˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2010ˊrokuˊ1.984ˊ
tysięcyˊzłotych.

Okresˊleasinguˊwynosiˊ10ˊlatˊdlaˊurządzeńˊdoˊnadawaniaˊsy-
gnałuˊiˊdoˊ5ˊlatˊdlaˊśrodkówˊtransportuˊiˊinnegoˊsprzętu.

Poniżejˊprzedstawionoˊzestawienieˊprzyszłychˊminimalnychˊ
opłatˊzˊtytułuˊleasinguˊfinansowego:

Wartośćˊbieżącaˊopłatˊwyniosłaˊ1.048ˊtysięcyˊzłotychˊnaˊdzieńˊ
31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊiˊ1.446ˊtysięcyˊzłotychˊnaˊdzieńˊ31ˊgrud-
niaˊ2010ˊroku.

Tabelaˊponiżejˊprzedstawiaˊterminˊrealizowaniaˊprzyszłychˊ
płatnościˊzˊtegoˊtytułu:

36
iNNe dŁuGOteRMiNOWe ZOBOWiąZaNia 
i ReZeRWY

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych 4.850 -

Zobowiązania z tytułu zakupu koncesji 3.202 -

inne zobowiązania i rezerwy 4.445 2.384

Razem 12.497 2.384

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

do jednego roku 159.689 93.637

od 1 roku do 5 lat 486.722 365.433

powyżej 5 lat 152.323 158.290

Razem 798.734 617.360

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 

do roku 17.248 4.377

1 do 5 lat 35.463 16.494

Powyżej 5 lat 313 -

Razem 53.024 20.871

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

do jednego roku 252 491

od 1 roku do 5 lat 934      1.095    

powyżej 5 lat        -           -    

Razem    1.186       1.586    



37
ZOBOWiąZaNia Z tYtuŁu dOStaW 
i uSŁuG ORaZ POZOStaŁe 
ZOBOWiąZaNia KRótKOteRMiNOWe

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych 3.111 7.137

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek 62.676 146.986

Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń  
i innych świadczeń

31.435 11.399

Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów programowych wobec jednostek 
powiązanych

4.527 -

Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów programowych wobec pozostałych 
jednostek

27.592 -

Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów trwałych i wartości niematerialnych 10.063 5.873

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 131.167 113.133

Rezerwy krótkoterminowe 94.650 22.166

inne 9.734 11.259

Razem 374.955 317.953

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Wynagrodzenia 26.263    16.113    

Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi 1.802    2.844    

Opłaty licencyjne 58.565 50.041

Koszty dystrybucji 13.979 22.812

inne 30.558                    21.323    

Razem 131.167 113.133

Rozliczenia międzyokresowe kosztów
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31 grudnia 2011

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2011 24.380

Nabycie jednostki zależnej 37.902

Zwiększenie 38.957

Odwrócenie (2.449)

Wykorzystanie (31)

Bilans zamknięcia na dzień 31 grudnia 2011 98.759

Z czego:

       Krótkoterminowe 94.650

       Długoterminowe 4.109

Waluta 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

PLN 71.853 104.370

euR 8.106 29.200

uSd 27.853 26.426

CHF 157 -

Razem 107.969    159.996    

Waluta 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

PLN 102.457 73.131

euR 21.961 15.779

uSd 6.749 24.223

Razem 131.167 113.133

Rezerwy krótkoterminowe i długoterminowe

Rozliczenia międzyokresowe 

kosztów w walucie

Rezerwyˊobejmująˊgłównieˊrezerwyˊnaˊsprawyˊsądoweˊ(patrzˊ
notaˊ45),ˊrezerwyˊnaˊlicencje,ˊkosztyˊdemontażu,ˊrezerwyˊˊ
naˊnaprawyˊgwarancyjne,ˊrezerwyˊnaˊodprawyˊemerytalneˊ
iˊumowyˊrodząceˊobciążenia.

Rezerwyˊzˊtytułuˊświadczeńˊpracowniczychˊwyniosłyˊ756ˊtys.ˊ
złotychˊnaˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊroku.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

oraz zakupu aktywów programowych 

i środków trwałych w walucie

38
KauCje OtRZYMaNe Za WYdaNY SPRZęt

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

abonenci 4.326 7.969

dystrybutorzy 8.400 7.538

inne 18 16

Razem 12.744 15.523

Kaucjeˊotrzymaneˊobejmująˊkaucjeˊwpłaconeˊprzezˊabonentówˊ
zˊtytułuˊumówˊudostępnieniaˊzestawówˊodbiorczychˊorazˊkau-
cjeˊodˊdystrybutorówˊzaˊpobraneˊzestawyˊodbiorczeˊiˊtelefony.
ˊˊˊˊˊˊˊˊKaucjeˊzwracaneˊsąˊklientomˊlubˊrozliczaneˊzˊwierzytel-
nościamiˊodˊklientówˊwˊmomencieˊrozwiązaniaˊumowy.ˊGrupaˊ
prezentujeˊwszystkieˊkaucjeˊotrzymaneˊjakoˊzobowiązaniaˊ
krótkoterminoweˊzeˊwzględuˊnaˊfakt,ˊiżˊokresˊwypowiedzeniaˊ
umowyˊjestˊkrótszyˊniżˊ12ˊmiesięcy.



39.
PRZYCHOdY PRZYSZŁYCH OKReSóW

Przychodyˊprzyszłychˊokresówˊobejmująˊgłównieˊwniesioneˊ
zˊgóryˊopłatyˊabonamentoweˊorazˊopłatyˊzaˊudostępnianieˊde-
koderów.ˊOpłatyˊteˊdotycząˊgłównieˊusług,ˊktóreˊzostanąˊzreali-
zowaneˊprzezˊGrupęˊwˊokresieˊ12ˊmiesięcyˊodˊdniaˊbilansowego.ˊ
Przychodyˊprzyszłychˊokresówˊobejmująˊrównieżˊprzedpłaconeˊ
emisjeˊreklam.

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Przychody przyszłych 
okresów

183.633 166.432

40.
NaBYCie SPóŁKi ZaLeżNej

INWESTYCJA W CYfROWY POLSAT 
fINANCE AB
Wˊdniuˊ10ˊmarcaˊ2011ˊrokuˊJednostkaˊDominującaˊnabyłaˊzaˊ
kwotęˊ500ˊtys.ˊkoronˊszwedzkichˊ(232ˊtysiąceˊzłotych)ˊ100%ˊ
udziałówˊzarejestrowanejˊwˊSzwecjiˊspółkiˊGoldcupˊ100051ˊABˊ
(„Goldcup”).ˊKwotaˊnabyciaˊspółkiˊszwedzkiejˊjestˊrównaˊwarto-
ściˊjejˊkapitałuˊzakładowegoˊnaˊdzieńˊnabycia.ˊBilansˊjednostkiˊ
prezentowałˊjedynieˊnależnośćˊodˊsprzedającegoˊwˊwysokościˊ
500ˊtys.ˊkoronˊszwedzkichˊˊiˊodpowiadającyˊimˊkapitałˊzakłado-
wyˊwˊwysokościˊ500ˊtys.ˊkoronˊszwedzkich.

SpółkaˊGoldcupˊzostałaˊnabytaˊm.in.ˊwˊceluˊprzeprowadzeniaˊ
możliwejˊemisjiˊobligacji.ˊWˊdniuˊ18ˊmarcaˊ2011ˊrokuˊGoldcupˊ
zmieniłaˊnazwęˊnaˊCyfrowyˊPolsatˊFinanceˊABˊ(„CyfrowyˊPolsatˊ
Finance”).

Strataˊujętaˊwˊskonsolidowanymˊrachunkuˊzyskówˊiˊstratˊodˊ
10ˊmarcaˊ2011ˊprzypadającaˊnaˊCyfrowyˊPolsatˊFinanceˊwynosiˊ
71,2ˊmlnˊzłotych.ˊGdybyˊdoˊtransakcjiˊnabyciaˊudziałówˊdoszłoˊ1ˊ
styczniaˊ2011ˊroku,ˊstrataˊrozpoznanaˊprzezˊGrupęˊnieˊróżniłabyˊ
sięˊznacznie.

INWESTYCJA W TELEWIZJę POLSAT S.A.
Wˊdniuˊ20ˊkwietniaˊ2011ˊrokuˊSpółkaˊobjęłaˊkontrolęˊnadˊ
100%ˊudziałówˊspółkiˊTelewizjaˊPolsatˊS.A.ˊ(„TelewizjaˊPolsat”)ˊ
zgodnieˊzˊumowąˊinwestycyjnąˊzˊdniaˊ15ˊlistopadaˊ2010ˊroku.ˊ
WˊwynikuˊtejˊtransakcjiˊSpółkaˊprzejęłaˊrównieżˊkontrolęˊnadˊ
spółkamiˊzależnymi:ˊRSˊTVˊS.A.,ˊPolsatˊMediaˊSp.ˊzˊo.o.,ˊMedia-
BiznesˊSp.ˊzˊo.o.,ˊPolsatˊFutbolˊLtd.,ˊNordˊLicenceˊA.A.,ˊPolsatˊ
LicenceˊLtd.ˊorazˊuzyskałaˊwspółkontrolęˊnadˊjednostkami:ˊ
PolskiˊOperatorˊTelewizyjnyˊSp.ˊzˊo.o.ˊiˊPolsatˊJimˊJamˊLtd.

Spółkaˊobjęłaˊ100%ˊkapitałuˊzakładowegoˊspółkiˊTelewizjaˊ
Polsatˊiˊuprawniającychˊdoˊ100%ˊgłosówˊnaˊwalnychˊzgroma-
dzeniachˊTelewizjiˊPolsatˊzaˊłącznąˊcenęˊumownąˊ3.750.000ˊ
tysięcyˊzłotych.ˊKwotaˊ2.600.000ˊtys.ˊzłotychˊzostałaˊzapłaco-
naˊwˊformieˊprzelewuˊ28ˊkwietniaˊ2011ˊroku.ˊPozostałaˊczęśćˊ
cenyˊumownejˊtj.ˊ1.150.000ˊtysięcyˊzłotychˊzostałaˊzapłaconaˊ
przezˊwykonanieˊprawˊzˊwarrantówˊsubskrypcyjnych,ˊktóreˊ
zostałyˊwyemitowaneˊprzezˊSpółkęˊ(patrzˊnotaˊ31).

Wˊwynikuˊwycenyˊdoˊwartościˊgodziwejˊwynagrodzeniaˊprzeka-
zanegoˊwˊdniuˊ20ˊkwietniaˊ2011ˊrokuˊkosztˊakcjiˊTelewizjiˊ
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PolsatˊS.A.ˊposiadanychˊprzezˊSpółkęˊzostałˊskorygowanyˊ
oˊkwotęˊ148.852ˊtys.ˊzłotychˊ(tj.ˊcenaˊnabyciaˊakcjiˊTelewizjiˊ
PolsatˊS.A.ˊwyniosłaˊ3.893.266ˊtys.ˊzłotych).

Wˊdniuˊ15ˊczerwcaˊ2011ˊrokuˊzostałoˊzarejestrowaneˊprze-
kształcenieˊspółkiˊTelewizjaˊPolsatˊS.A.ˊwˊspółkęˊzˊograniczonąˊ
odpowiedzialnością.

TelewizjaˊPolsatˊprowadziˊdziałalnośćˊtelewizyjnąˊiˊnadawczą.ˊ

TelewizjaˊPolsatˊiˊjejˊspółkiˊzależneˊtworząˊoddzielnyˊsegmentˊ
operacyjnyˊ„Nadawanieˊiˊprodukcjaˊtelewizyjna”ˊ(patrzˊnotaˊ42).

Grupaˊstosujeˊmetodęˊnabyciaˊwˊprzypadkuˊpołączeńˊjednostekˊ
będącychˊpodˊwspólnąˊkontrolą.ˊ

a) cena nabycia udziałów

Wartośćˊgodziwaˊakcjiˊzostałaˊustalonaˊnaˊpodstawieˊcenyˊ
zamknięciaˊwˊwysokościˊ16,23ˊPLNˊwedługˊnotowaniaˊgiełdo-
wegoˊwˊdniuˊ20ˊkwietniaˊ2011ˊroku.

b) uzgodnienie przepływów środków 

pieniężnych z transakcji

c) Wartość godziwa nabytych aktywów netto 

na dzień nabycia

31 grudnia 2011

środki pieniężne 2.600.000

akcje serii H wyemitowane 20 kwietnia 2011 roku 1.298.852

Saldo rozrachunków pomiędzy Grupą telewizja 
Polsat a Cyfrowym Polsatem

(5.586)

Udziały w Telewizji Polsat 3.893.266

środki przekazane w 2011 roku (2.600.000)

Nabyte środki pieniężne i ich ekwiwalenty 263.534

Wypływ środków pieniężnych za rok zakończony 
31 grudnia 2011

2.336.466

wartość godziwa na 

dzień 20 kwietnia 2011

Rzeczowe aktywa trwałe:

        Grunty 2.046

        Budynki i budowle 6.157

        Sprzęt telewizyjny i nadawczy 85.284

        środki transportu 34.201

        inne środki trwałe 3.637

        środki trwałe w budowie 1.308

Marka „Polsat” (patrz nota 21) 840.000

inne wartości niematerialne 26.582

długoterminowe aktywa programowe 62.561

Nieruchomości inwestycyjne 7.677

Pozostałe aktywa długoterminowe 4.738

aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

16.649

Krótkoterminowe aktywa programowe 236.232

Zapasy 1.540

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe należności

148.459

Pozostałe aktywa obrotowe 5.280

środki pieniężne i ich ekwiwalenty* 263.534

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

(6.180)

inne długoterminowe zobowiązania i rezerwy (8.548)

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (20.121)

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania

(171.974)

Zobowiązania z tytułu podatku docho-
dowego

(1.228)

Przychody przyszłych okresów (4.831)

Wartość zidentyfikowanych aktywów 
netto

1.533.003

* obejmuje środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania  
w wysokości 42 tys. złotych



WˊtrakcieˊprocesuˊalokacjiˊcenyˊzakupuˊGrupaˊzidentyfikowałaˊ
iˊwyceniłaˊdoˊwartościˊgodziwejˊniematerialneˊaktywaˊoˊcharak-
terzeˊmarketingowymˊ–ˊmarkęˊPolsat.ˊWartośćˊgodziwaˊmarkiˊ
zostałaˊoszacowanaˊprzyˊzastosowaniuˊdochodowejˊmetodyˊ
opłatˊlicencyjnychˊ(patrzˊnotaˊ21).
Gdybyˊdoˊtransakcjiˊnabyciaˊudziałówˊdoszłoˊ1ˊstyczniaˊ2011ˊ
roku,ˊGrupaˊrozpoznałabyˊskonsolidowanyˊprzychódˊwˊwyso-
kościˊ2.646ˊmilionówˊzłotychˊiˊskonsolidowanyˊzyskˊnettoˊ
wˊwysokościˊ194ˊmilionówˊzłotychˊzaˊrokˊobrotowyˊzakończonyˊ
31ˊgrudniaˊ2011ˊroku.

d) Kalkulacja wartości firmy na dzień nabycia

ZarządˊSpółkiˊprzewiduje,ˊiżˊprzejęcieˊTelewizjiˊPolsatˊpomo-
żeˊwzmocnićˊprzewagiˊkonkurencyjneˊorazˊosiągnąćˊpozycjęˊ
niekwestionowanegoˊlideraˊnaˊpolskimˊrynkuˊmedialnym.ˊ
InwestycjaˊwˊTelewizjęˊPolsatˊwytyczaˊjasneˊperspektywyˊroz-
woju,ˊprzyˊjednoczesnejˊdywersyfikacjiˊprzychodów.ˊPonadto,ˊ
ZarządˊSpółkiˊuważa,ˊiżˊbędzieˊwyrazemˊprzygotowaniaˊGrupyˊ
doˊzmieniającegoˊsięˊotoczeniaˊrynkowegoˊiˊdaˊmożliwośćˊwy-
korzystaniaˊefektuˊkrótkoterminowychˊsynergii,ˊaˊtakżeˊśrednioˊ
iˊdługookresowychˊkorzyściˊstrategicznych.

na dzień 

20 kwietnia 2011 roku

Cena nabycia 100% udziałów 3.893.266

Wartość aktywów netto według ich 
wartości godziwej

(1.533.003)

Wartość firmy 2.360.263

41
iNStRuMeNtY FiNaNSOWe

WPROWADZENIE
GrupaˊCyfrowyˊPolsatˊS.Aˊwˊramachˊprowadzonejˊdziałalnościˊ
operacyjnejˊnarażonaˊjestˊnaˊszeregˊryzykˊfinansowych,ˊdoˊktó-
rychˊnależą:

ˊ́ˊ ryzykoˊkredytowe,
ˊ́ˊ ryzykoˊpłynności,
ˊ́ˊ ryzykoˊrynkowe:

(i)ˊ ryzykoˊwalutowe,
(ii)ˊ ryzykoˊstopyˊprocentowej,

ˊ́ˊ zarządzanieˊkapitałem.

ZarządzanieˊryzykiemˊprowadzoneˊprzezˊGrupęˊmaˊnaˊceluˊogra-
niczenieˊwpływuˊniekorzystnychˊczynnikówˊnaˊwynikiˊfinansoweˊ
Grupy.

Zarządˊponosiˊodpowiedzialnośćˊzaˊnadzórˊiˊzarządzanieˊ
poszczególnymiˊrodzajamiˊryzyk,ˊnaˊktóreˊnarażonaˊjestˊGrupa.ˊ
WˊzwiązkuˊzˊpowyższymˊZarządˊprzyjąłˊogólneˊzasadyˊzarzą-
dzaniaˊryzykiemˊorazˊpolitykęˊdotyczącąˊryzykaˊrynkowego,ˊ
kredytowegoˊiˊzarządzaniaˊkapitałem.
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Aktywa finansowe Wartość bilansowa

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym: - 5.604

Walutowe opcje call - 5.604 

Pożyczki i należności, w tym: 252.005 150.558

Pożyczki udzielone podmiotom niepowiązanym 225 1

Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności od jednostek powiązanych 13.556 2.991

Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności od jednostek niepowiązanych 238.224 147.566

Aktywa utrzymywane do upływu terminu wymagalności - -

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 14.854 -

Instrumenty pochodne zabezpieczające: 13.968 -

transakcje zamiany stóp procentowych (iRS) - -

transakcje walutowej zamiany stóp procentowych (CiRS) 13.968 -

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 277.534 27.615 

Niniejszaˊnotaˊprezentujeˊinformacjeˊdotycząceˊekspozycjiˊ
Grupyˊnaˊposzczególneˊryzyka,ˊceleˊGrupy,ˊpolitykęˊiˊprocesyˊ
zmierzająceˊdoˊmierzeniaˊiˊzarządzaniaˊryzykiemˊorazˊzarządza-
nieˊkapitałem.ˊUjawnieniaˊdotycząceˊwielkościˊnarażeniaˊGrupyˊ
naˊteˊryzykaˊprezentowaneˊsąˊtakżeˊwˊpozostałychˊnotachˊni-
niejszegoˊskonsolidowanegoˊsprawozdaniaˊfinansowegoˊGrupy.

Doˊgłównychˊinstrumentówˊfinansowych,ˊzˊktórychˊkorzystaˊ
Grupa,ˊnależąˊkredytyˊbankowe,ˊobligacje,ˊśrodkiˊpieniężne,ˊ
opcjeˊwalutowe,ˊtransakcjeˊzamianyˊstópˊprocentowychˊ(IRS),ˊ
transakcjeˊwalutowejˊzamianyˊstópˊprocentowychˊ(CIRS)ˊorazˊ
lokatyˊkrótkoterminowe.ˊGłównymˊcelemˊtychˊinstrumentówˊ
finansowychˊjestˊzabezpieczenieˊśrodkówˊdoˊfinansowaniaˊ
działalnościˊGrupy.ˊGrupaˊposiadaˊteżˊinneˊinstrumentyˊ
finansowe,ˊmiędzyˊinnymiˊtakieˊjakˊnależnościˊiˊzobowiązaniaˊ
zˊtytułuˊdostawˊiˊusług,ˊzobowiązaniaˊzˊtytułuˊzakupuˊaktywówˊ
programowychˊorazˊśrodkówˊtrwałychˊiˊwartościˊniematerial-
nych,ˊktóreˊpowstająˊbezpośrednioˊwˊtokuˊprowadzonejˊprzezˊ
niąˊdziałalnościˊoperacyjnej.



Zobowiązania finansowe Wartość bilansowa

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy - -

Inne zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu, w tym: 2.860.742 206.405

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 1.186 1.586 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 1.205.185 18.041

Obligacje Senior Notes 1.522.577 -

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne wobec jednostek niepowiązanych 124.156 179.641

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania wobec jednostek 
powiązanych

7.638 7.137

Instrumenty pochodne zabezpieczające 6.949 -

transakcje zamiany stóp procentowych (iRS) 6.687 -

transakcje walutowej zamiany stóp procentowych (CiRS) 262 -

RYZYKO KREDYTOWE
Ryzykoˊkredytoweˊrozumianeˊjestˊjakoˊryzyko,ˊiżˊkontrahenciˊ
Grupyˊnieˊbędąˊwˊstanieˊwywiązaćˊsięˊzeˊswoichˊzobowiązańˊ
wynikającychˊzˊumowy,ˊcoˊspowodujeˊponiesienieˊprzezˊdrugąˊ
stronęˊstratyˊfinansowej.ˊGrupaˊjestˊnarażonaˊnaˊryzykoˊkredy-
toweˊwˊnastępującychˊtrzechˊgłównychˊobszarach:

ˊ́ˊ Zdolnośćˊkredytowaˊklientów,ˊzˊktórymiˊprowadzoneˊsąˊ
transakcjeˊsprzedaży,

ˊ́ˊ Wiarygodnośćˊkredytowaˊinstytucjiˊfinansowychˊ(banków/
brokerów),ˊzˊktórymiˊprowadzoneˊsąˊtransakcjeˊzabezpiecza-
jące,

ˊ́ˊ Zdolnośćˊkredytowaˊpodmiotów,ˊwˊktóreˊdokonywaneˊsąˊ
inwestycje,ˊlubˊktórychˊpapieryˊwartościoweˊsąˊzakupione.

RyzykoˊkredytoweˊGrupyˊzwiązaneˊjestˊgłównieˊzˊnależnościamiˊ
zˊtytułuˊdostawˊiˊusług.ˊWˊrokuˊobrotowymˊzakończonymˊ31ˊ
grudniaˊ2011ˊrokuˊJednostkaˊDominującaˊposiadaˊznacznąˊlicz-
bęˊabonentówˊindywidualnychˊrozproszonychˊpoˊcałymˊkraju,ˊ
dlaˊktórychˊprzyjętoˊmodelˊsprzedażyˊopartyˊgłównieˊnaˊprzed-
płacaniuˊusługi.ˊGrupaˊnaˊbieżącoˊmonitorujeˊnależnościˊodˊ

abonentówˊiˊpodejmujeˊdziałaniaˊwindykacyjneˊłącznieˊzˊodłą-
czeniemˊprzesyłuˊsygnałuˊdoˊabonenta,ˊprzerwaniemˊświad-
czeniaˊusługˊtelefoniiˊkomórkowejˊlubˊdostępuˊdoˊInternetu.ˊ
TelewizjaˊPolsatˊiˊjejˊspółkiˊzależne,ˊwˊramachˊprowadzonejˊ
działalności,ˊświadcząˊusługiˊzˊodroczonymˊterminemˊpłatno-
ści,ˊcoˊmożeˊspowodowaćˊryzykoˊniedotrzymywaniaˊterminówˊ
płatnościˊprzezˊkontrahentów.ˊOcenaˊwiarygodnościˊkredytowejˊ
kontrahentówˊprzeprowadzanaˊjestˊnaˊbieżącoˊiˊzasadniczoˊ
nieˊwymaganeˊsąˊzabezpieczeniaˊmajątkoweˊwˊstosunkuˊdoˊ
aktywówˊfinansowych.

Grupaˊstosujeˊpolitykęˊkredytową,ˊzgodnieˊzˊktórąˊekspozycjaˊ
naˊryzykoˊkredytoweˊjestˊnaˊbieżącoˊmonitorowana.
Zeˊwzględuˊnaˊdywersyfikacjęˊryzykaˊzarównoˊwˊodniesieniuˊ
doˊcharakterystykiˊposzczególnychˊpodmiotów,ˊjakˊrównieżˊichˊ
położeniaˊgeograficznego,ˊwspółpracyˊzˊwysokoˊocenianymiˊ
instytucjamiˊfinansowychˊaˊtakżeˊbiorącˊpodˊuwagęˊwartośćˊ
godziwąˊzobowiązańˊwynikającychˊzˊinstrumentówˊpochodnych,ˊ
Grupaˊnieˊjestˊistotnieˊnarażonaˊnaˊryzykoˊkredytoweˊwˊwynikuˊ
zawartychˊtransakcjiˊpochodnych.
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Maksymalnaˊekspozycjaˊnaˊryzykoˊkredytoweˊrównaˊjestˊwarto-
ściˊbilansowejˊtychˊinstrumentów.ˊMaksymalnaˊekspozycjaˊnaˊ
ryzykoˊkredytoweˊnaˊdzieńˊbilansowyˊbyłaˊnastępująca:

MAKSYMALNA EKSPOZYCJA NA RYZYKO 
KREDYTOWE

Wartość księgowa

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Walutowe opcje call - 5.604

Pożyczki udzielone podmiotom 
niepowiązanym

225 1

Należności z tytułu dostaw  
i usług i inne należności od jed-
nostek niepowiązanych

238.224 147.566 

Należności z tytułu dostaw i usług 
i inne należności od jednostek 
powiązanych

13.556 2.991

Obligacje 14.854 -

CiRS 13.968 -

środki pieniężne i ich ekwiwalenty 277.534 27.615 

Razem 558.361 183.777

Wartość księgowa

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Należności od abonentów 117.728 122.682 

Należności od spółek  
mediowych

78.663 7.716 

Należności od operatorów  
satelitarnych i kablowych

14.453 221

Należności od dystrybutorów 4.313 9.080 

Należności od podmiotów 
powiązanych

13.556 2.991

Należności i pożyczki udzielone 
podmiotom niepowiązanym

23.292 7.868 

Razem 252.005 150.558

Wartość księgowa 

31 grudnia 2011

Kontrahent a 18.599 

Kontrahent B 12.922 

Kontrahent C 8.318

Kontrahent d 7.598 

Kontrahent e 4.701

Pozostali 199.867 

Razem 252.005

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Wartość brutto utrata wartości Wartość netto Wartość brutto utrata wartości Wartość netto

Należności bieżące 151.179 8.393 142.786 116.116 3.657 112.459

Należności przeterminowane do 30 dni 79.530 8.369 71.161 17.673 3.098 14.575

Należności przeterminowane od 31 do 60 dni 14.882 2.017 12.865 5.976 2.463 3.513

Należności przeterminowane powyżej 60 dni 94.173 68.980 25.193 122.885 102.874 20.011

Razem 339.764 87.759 252.005 262.650 112.092 150.558

Tabelaˊponiżejˊprzedstawiaˊwiekowanieˊnależnościˊzˊtytułuˊ
dostawˊiˊusługˊnaˊdzieńˊbilansowy:

Tabeleˊponiżejˊprzedstawiająˊkoncentracjęˊryzykaˊkredytowegoˊ
należności:



RYZYKO PŁYNNOŚCI
Podstawowymˊzałożeniemˊwˊzakresieˊutrzymaniaˊpłynnościˊ
Grupyˊjestˊutrzymywanieˊodpowiedniegoˊpoziomuˊśrodkówˊ
pieniężnych,ˊniezbędnegoˊdoˊbieżącejˊobsługiˊzobowiązań.ˊ
Wszelkieˊnadwyżkiˊsąˊlokowaneˊgłównieˊnaˊdepozytachˊ
bankowych.ˊ

Grupaˊnaˊbieżącoˊprzygotowujeˊanalizyˊiˊprognozyˊwˊzakresieˊ
środkówˊpłynnychˊnaˊpodstawieˊprzepływówˊpieniężnych.ˊ
PoniższaˊtabelaˊzawieraˊanalizęˊzobowiązańˊfinansowychˊGrupy,ˊ
któreˊzostanąˊrozliczoneˊwˊkwocieˊnettoˊwˊodpowiednichˊ
przedziałachˊwiekowych,ˊnaˊpodstawieˊpozostałegoˊokresuˊdoˊ
upływuˊumownegoˊterminuˊzapadalnościˊnaˊdzieńˊbilansowy.

31 grudnia 2011

Wartość 

księgowa

przepływy 

wynikające 

z umów

poniżej

6 m-cy

6-12 m-cy 1-2 lata 2-5 lat powyżej 

5 lat

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 1.205.185 1.523.993 99.515 164.632 341.732 918.114 - 

Obligacje Senior Notes 1.522.577 2.261.816 55.072 55.072 110.144 330.432 1.711.096

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 1.186 1.186 126 126 351 583 - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne 
zobowiązania wobec jednostek pozostałych

124.156 124.156 117.296 3.658 3.202 - -

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne 
zobowiązania wobec jednostek powiązanych

7.638 7.638 7.638 - - - -

iRS* 6.687 2.566 603 580 993 390 -

CiRS 262

– wpływy (55.072) - - (55.072) - -

– wypływy 57.599 - - 57.599 - -

2.867.691 3.923.882 280.250 224.068 458.949 1.249.519 1.711.096 

*Zgodnie z umowami przepływy wystąpią w kwocie netto

31 grudnia 2010

Wartość 

księgowa

przepływy 

wynikające 

z umów

poniżej

6 m-cy

6-12 m-cy 1-2 lata 2-5 lat powyżej 

5 lat

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 18.041 18.041 9.582 8.459 - - - 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 1.586 1.586 285 205 334 762 - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne 
zobowiązania wobec jednostek pozostałych

179.641 179.641 179.641 - - - -

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne 
zobowiązania wobec jednostek powiązanych

7.137 7.137 7.137 - - - -

206.405 206.405 196.645 8.664 334 762 - 



162 GRUPA KAPITAŁOWA CYfROWY POLSAT S.A. 
RaPORt ROCZNY 2011

RYZYKA RYNKOWE
Grupaˊaktywnieˊzarządzaˊryzykiemˊrynkowym.ˊCelemˊzarządza-
niaˊryzykiemˊrynkowymˊjest:

ˊ́ˊ Ograniczanieˊwahańˊzysku/stratyˊbrutto
ˊ́ˊ Zwiększanieˊprawdopodobieństwaˊrealizacjiˊzałożeńˊbudże-

towych
ˊ́ˊ Utrzymaniaˊdobrejˊkondycjiˊfinansowej,ˊoraz
ˊ́ˊ Wspieranieˊprocesuˊpodejmowaniaˊdecyzjiˊstrategicznychˊ

dotyczącychˊdziałalnościˊinwestycyjnej,ˊzˊuwzględnieniemˊ
źródełˊkapitału.ˊ

Wszystkieˊceleˊzarządzaniaˊryzykiemˊrynkowymˊpowinnyˊbyćˊ
traktowaneˊjakoˊcałość,ˊaˊichˊrealizacjaˊzależyˊprzedeˊwszystkimˊ
odˊsytuacjiˊwewnętrznejˊiˊwarunkówˊrynkowych.

Grupaˊstosujeˊzintegrowaneˊpodejścieˊdoˊzarządzaniaˊry-
zykiemˊrynkowym,ˊcoˊoznaczaˊkompleksoweˊpodejścieˊdoˊ
całegoˊspektrumˊzidentyfikowanychˊryzykˊrynkowych,ˊaˊnieˊdoˊ
każdegoˊzˊnichˊindywidualnie.ˊGrupaˊstosujeˊspójneˊpodejścieˊ
doˊzarządzaniaˊryzykiemˊrynkowym.ˊGłównąˊtechnikąˊzarzą-
dzaniaˊryzykiemˊrynkowymˊjestˊstosowanieˊwˊGrupieˊstrategiiˊ
hedgingowejˊobejmującejˊinstrumentyˊpochodne.ˊPozaˊtymˊ
Grupaˊkorzystaˊzˊinstrumentówˊwewnętrznychˊzmierzającychˊdoˊ
naturalnejˊredukcjiˊekspozycjiˊ(tzw.ˊhedgingˊnaturalny).ˊ

Wszystkieˊpotencjalneˊstrategieˊhedgingoweˊuwzględniająˊna-
stępująceˊczynniki:ˊcharakterˊstwierdzonegoˊryzykaˊrynkowego,ˊ
przydatnośćˊinstrumentuˊorazˊkosztˊzabezpieczenia,ˊaktualneˊ
iˊprognozowaneˊwarunkiˊrynkowe.ˊWˊceluˊograniczeniaˊryzykaˊ
rynkowegoˊGrupaˊstosujeˊprzedeˊwszystkimˊinstrumentyˊpo-
chodne.ˊGrupaˊstosujeˊtylkoˊteˊinstrumentyˊpochodne,ˊktórychˊ
wartośćˊjestˊwˊstanieˊoszacowaćˊprzyˊużyciuˊstandardowychˊ
modeliˊwycenyˊdlaˊdanegoˊtypuˊinstrumentuˊpochodnego,ˊ
aˊtakżeˊteˊinstrumentyˊktóreˊmogąˊbyćˊprzedmiotemˊobrotuˊ
(bezˊznacznejˊutratyˊwartości)ˊzˊkontrahentemˊinnymˊniżˊtenˊ
zˊktórymˊtransakcjaˊzostałaˊpoczątkowoˊzawarta.ˊWartośćˊ
rynkowaˊdanegoˊinstrumentuˊjestˊokreślanaˊprzezˊGrupęˊnaˊ
podstawieˊinformacjiˊodˊwiodącychˊbanków,ˊbrokerówˊorazˊ
serwisówˊinformacyjnych.
Grupaˊmożeˊstosowaćˊnastępująceˊinstrumenty:

ˊ́ˊ Swapyˊ
ˊ́ˊ Kontraktyˊterminoweˊtypuˊforwardˊiˊfutures
ˊ́ˊ Opcje.

Ryzyko walutowe

Doˊgłównychˊryzyk,ˊnaˊktóreˊnarażonaˊjestˊGrupa,ˊnależyˊzali-
czyćˊryzykoˊwalutoweˊzwiązaneˊzˊwahaniamiˊkursówˊwymianyˊ
walutˊpomiędzyˊzłotymˊpolskimˊiˊinnymiˊwalutami.ˊPrzychodyˊ
generowaneˊprzezˊGrupęˊsąˊwyrażoneˊgłównieˊwˊzłotych,ˊ
wˊodróżnieniuˊodˊznacznejˊczęściˊkosztówˊiˊnakładówˊkapitało-
wych,ˊktóreˊponoszoneˊsąˊwˊwalutachˊobcych.ˊRyzykoˊwalutoweˊ
związaneˊjestˊprzedeˊwszystkimˊzˊopłatamiˊlicencyjnymiˊnaˊ
rzeczˊnadawcówˊtelewizyjnychˊ(USDˊiˊEUR),ˊumowamiˊnajmuˊ
pojemnościˊsatelitarnejˊ(EUR),ˊopłatamiˊdotyczącymiˊsystemuˊ
dostępuˊwarunkowegoˊ(EUR)ˊorazˊzakupemˊzestawówˊodbior-
czychˊiˊakcesoriówˊdoˊzestawówˊodbiorczychˊ(EURˊiˊUSD).ˊ
Wˊ2011ˊrokuˊGrupaˊbyłaˊnarażonaˊnaˊwyższeˊryzykoˊwalutoweˊ
zˊtytułuˊnowegoˊfinansowaniaˊpozyskanegoˊwˊeuroˊnaˊnaby-
cieˊakcjiˊspółkiˊTelewizjaˊPolsatˊSp.ˊzˊo.o.ˊPoˊnabyciuˊakcjiˊtejˊ
spółkiˊekspozycjaˊnaˊryzykoˊwalutoweˊwynikaˊtakżeˊzˊzakupówˊ
zagranicznychˊlicencjiˊprogramowychˊ(USD).

Zabezpieczanieˊprzedˊryzykiemˊwalutowymˊzwiązanymˊ
zˊumowamiˊlicencyjnymiˊorazˊzˊumowamiˊnajmuˊpojemnościˊ
satelitarnejˊodbywaˊsięˊczęściowoˊpoprzezˊdziałaniaˊzmierza-
jąceˊdoˊnaturalnejˊredukcjiˊekspozycjiˊdziękiˊdenominowaniuˊ
wˊwalutachˊobcychˊnależnościˊzˊtytułuˊusługiˊemisjiˊsygnałuˊ
orazˊnależnościˊzaˊusługiˊmarketingowe.

Wˊceluˊzabezpieczeniaˊryzykaˊwalutowegoˊzwiązanegoˊzˊkoszta-
miˊopłatˊlicencyjnych,ˊkosztamiˊsystemuˊdostępuˊwarunkowegoˊ
orazˊzakupemˊzestawówˊodbiorczychˊJednostkaˊDominującaˊ
zawarłaˊszeregˊtransakcjiˊzakupuˊwalutowychˊopcjiˊcall.ˊ

Wˊdniuˊ10ˊsierpniaˊ2010ˊrokuˊJednostkaˊDominującaˊzawarłaˊ
transakcjęˊnabyciaˊopcjiˊwalutowychˊtypuˊcallˊnaˊłącznąˊkwotęˊ
12.000ˊtysięcyˊEURˊiˊ18.000ˊtysięcyˊUSD.ˊWˊdniuˊ4ˊlistopadaˊ
2010ˊrokuˊSpółkaˊzawarłaˊtransakcjęˊnabyciaˊopcjiˊwalutowychˊ
typuˊcallˊnaˊłącznąˊkwotęˊ18.000ˊtysięcyˊUSD.ˊOpisaneˊopcjeˊ
walutoweˊzostałyˊzakupioneˊwˊceluˊograniczeniaˊwpływuˊwahańˊ



kursówˊwalutowychˊnaˊwynikˊfinansowyˊnettoˊSpółki.ˊSpółkaˊ
nieˊzastosowałaˊrachunkowościˊzabezpieczeńˊwˊodniesieniuˊ
doˊtychˊopcji.ˊNaˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2010ˊrokuˊwartośćˊgodzi-
waˊpozostałychˊdoˊwykorzystaniaˊopcjiˊwalutowychˊwyniosłaˊ
5.604ˊtysięcyˊzłotychˊiˊzostałaˊwykazanaˊwˊbilansieˊwˊpozycjiˊ
Pozostałeˊaktywaˊobrotowe.ˊWˊ2011ˊrokuˊSpółkaˊrozpoznałaˊ
wˊrachunkuˊzyskówˊiˊstratˊkosztyˊfinansoweˊnettoˊzwiązaneˊ

zˊwycenąˊiˊrealizacjąˊopcjiˊwˊwysokościˊ3.125ˊtys.ˊzłotychˊ
aˊwˊokresieˊodˊ10ˊsierpniaˊdoˊ31ˊgrudniaˊ2010ˊrokuˊwˊwysokościˊ
922ˊtysięcyˊzłotychˊ(patrzˊnotaˊ15).

Grupaˊnieˊposiadaˊaktywówˊprzeznaczonychˊdoˊobrotuˊdenomi-
nowanychˊwˊwalutachˊobcych.ˊ

TabelaˊponiżejˊprzedstawiaˊekspozycjęˊGrupyˊnaˊryzykoˊwalu-
toweˊoparteˊnaˊkwotachˊwˊwalutach:

31 grudnia 2011

(w tysiącach) eur usd gBp chf seK NoK Aud cAd

Należności z tytułu dostaw i usług 1.859 1.251 - - - - 29 15

środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1.583 4.500 26 486 505 1.378 - -

Obligacje Senior Notes (344.724) - - - - - - -

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (1.835) (8.150) - (43) - - - -

Ekspozycja brutto (343.117) (2.399) 26 443 505 1.378 29 15

CiRS 43.641 - - - - - - -

Ekspozycja netto (299.476) (2.399) 26 443 505 1.378 29 15

31 grudnia 2010

(w tysiącach) eur usd

Należności z tytułu dostaw i usług 2.123 28

środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1.469 932

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (7.373) (8.915)

Ekspozycja brutto (3.781) (7.955)

Walutowe opcje call 7.000 27.000 

Ekspozycja netto (3.219) (19.045)
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Kursy średnioroczne Kursy na dzień bilansowy

w złotych polskich 2011 2010 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

1 euR 4,1198 3,9946 4,4168 3,9603

1 uSd 2,9634 3,0157 3,4174 2,9641

1 GBP 4,7470 4,6587 5,2691 4,5938

1 CHF 3,3481 2,8983 3,6333 3,1639

1 SeK 0,4561 0,4190 0,4950 0,4415

1 NOK 0,5284 0,4988 0,5676 0,5071

1 aud 3,0549 2,7716 3,4670 3,0177

1 Cad 2,9929 2,9295 3,3440 2,9691

Wˊprezentowanychˊokresachˊmiałyˊzastosowanieˊnastępująceˊ
kursyˊwalut:

WˊceluˊprzeprowadzeniaˊanalizyˊwrażliwościˊGrupyˊnaˊzmianyˊ
kursówˊwalutˊnaˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊorazˊ31ˊgrud-
niaˊ2010ˊrokuˊprzyjętoˊzałożenie,ˊiżˊprzedziałˊwahańˊkursówˊ
walutowychˊmożeˊkształtowaćˊsięˊnaˊpoziomieˊ+/-ˊ5%.ˊAnalizaˊ
zakłada,ˊżeˊwszelkieˊinneˊzmienne,ˊwˊtymˊzwłaszczaˊstopyˊpro-
centowe,ˊpozostająˊnaˊniezmienionymˊpoziomie.ˊDlaˊrokuˊ2010ˊ
poniższaˊanalizaˊwrażliwościˊzostałaˊwykonanaˊwˊtakiˊˊ
samˊsposób.



stan na

31 grudnia 2011

szacowana 

zmiana kursu w %

skutki zmiany 

kursów walut

w pLN (w tys.)

szacowana zmiana w 

zestawieniu pozostałego 

zysku całkowitego w pLN 

(w tys.)w walucie 

(w tys.)

w pLN

(w tys.)

Należności z tytułu dostaw i usług

euR 1.859 8.211 5% 411 -

uSd 1.251 4.276 5% 214 -

GBP - 2 5% - -

aud 29 99 5% 5 -

Cad 15 50 5% 3 -

środki pieniężne i ich ekwiwalenty

euR 1.583 6.993 5% 350 -

uSd 4.500 15.380 5% 769 -

CHF 486 1.765 5% 88 -

GBP 26 137 5% 7 -

SeK 505 250 5% 13 -

NOK 1.378 782 5% 39 -

Obligacje

euR (344.724) (1.522.577) 5% (76.129) -

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

euR (1.835) (8.106) 5% (405) -

uSd (8.150) (27.853) 5% (1.393) -

CHF (43) (157) 5% (8) -

Razem wpływ na wynik operacyjny okresu (76.036) -

Opcje walutowe

euR - - 5% - -

uSd - - 5% - -

CiRS

euR 43.641 192.754 5% 612 8.861

Podatek dochodowy (14.331) 1.684

Razem wpływ na wynik netto okresu (61.093) 7.177
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stan na

31 grudnia 2010

szacowana  

zmiana kursu w %

skutki zmiany 

kursów walut

w pLN (w tys.)

szacowana zmiana w 

zestawieniu pozostałego 

zysku całkowitego w pLN 

(w tys.)w walucie 

(w tys.)

w pLN 

(w tys.)

Należności z tytułu dostaw i usług

euR 2.123 8.407 5% 420 -

uSd 28 83 5% 4 -

GBP - - 5% - -

aud - - 5% - -

Cad - - 5% - -

środki pieniężne i ich ekwiwalenty

euR 1.469 5.816 5% 291 -

uSd 932 2.763 5% 138 -

CHF - - 5% - -

GBP - - 5% - -

SeK - - 5% - -

NOK - - 5% - -

Obligacje

euR - - 5% - -

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

euR (7.373) (29.200) 5% (1.460) -

uSd (8.915) (26.426) 5% (1.321) -

CHF - - 5% - -

Razem wpływ na wynik operacyjny okresu (1.928) -

Opcje walutowe

euR 7.000 27.722 5% 923 -

uSd 27.000 80.031 5% 3.040 -

CiRS

euR - - 5% - -

Podatek dochodowy 387 -

Razem wpływ na wynik netto okresu 1.648 -



stan na

31 grudnia 2011

szacowana zmi-

ana kursu w %

skutki zmiany 

kursów walut

w pLN (w tys.)

szacowana zmiana w zestawie-

niu pozostałego zysku 

całkowitego w pLN (w tys.)
w walucie 

(w tys.)

w pLN 

(w tys.)

Należności z tytułu dostaw i usług

euR 1.859 8.211 -5% (411) -

uSd 1.251 4.276 -5% (214) -

GBP - 2 -5% - -

aud 29 99 -5% (5) -

Cad 15 50 -5% (3) -

środki pieniężne i ich ekwiwalenty

euR 1.583 6.993 -5% (350) -

uSd 4.500 15.380 -5% (769) -

CHF 486 1.765 -5% (88) -

GBP 26 137 -5% (7) -

SeK 505 250 -5% (13) -

NOK 1.378 782 -5% (39) -

Obligacje

euR (344.724) (1.522.577) -5% 76.129 -

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

euR (1.835) (8.106) -5% 405 -

uSd (8.150) (27.853) -5% 1.393 -

CHF (43) (157) -5% 8 -

Razem wpływ na wynik operacyjny 
okresu

76.036 -

CiRS

euR 43.641 192.754 -5% (612) (8.853)

Opcje walutowe

euR - - -5% - -

uSd - - -5% - -

Podatek dochodowy 14.331 1.682

Razem wpływ na wynik netto okresu 61.093 (7.171)
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stan na

31 grudnia 2010

szacowana zmiana 

kursu w %

skutki zmiany 

kursów walut

w pLN (w tys.)

szacowana zmiana w 

zestawieniu pozostałego zysku 

całkowitego w pLN (w tys.)
w walucie 

(w tys.)

w pLN (w 

tys.)

Należności z tytułu dostaw i usług

euR 2.123 8.407 -5% (420) -

uSd 28 83 -5% (4) -

GBP - - -5% - -

aud - - -5% - -

Cad - - -5% - -

środki pieniężne i ich ekwiwalenty

euR 1.469 5.816 -5% (291) -

uSd 932 2.763 -5% (138) -

CHF - - -5% - -

GBP - - -5% - -

SeK - - -5% - -

NOK - - -5% - -

Obligacje

euR - - -5% - -

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

euR (7.373) (29.200) -5% 1.460 -

uSd (8.915) (26.426) -5% 1.321 -

CHF - - -5% - -

Razem wpływ na wynik operacyjny okresu 1.928 -

CiRS

euR - - -5% - -

Opcje walutowe

euR 7.000 27.722 -5% (421) -

uSd 27.000 80.031 -5% (2.344) -

Podatek dochodowy (159) -

Razem wpływ na wynik netto okresu (678) -



2011 2010

szacowana zmiana 

w rachunku zysków i strat

w pLN (w tys.)

szacowana zmiana 

w zestawieniu pozostałego zysku 

całkowitego w pLN (w tys.)

szacowana zmiana w 

rachunku zysków 

i strat w pLN (w tys.)

szacowana zmiana w zestawieniu 

pozostałego zysku całkowitego 

w pLN (w tys.)

Szacowana zmi-
ana kursu o 5%

euR (60.881) 7.177 141 -

uSd (332) - 1.507 -

CHF 65 - - -

GBP 6 - - -

SeK 11 - - -

Cad 2 - - -

aud 4 - - -

NOK 32 - - -

Szacowana zmi-
ana kursu o 5%

euR 60.881 (7.171) 266 -

uSd 332 - (944) -

CHF (65) - - -

GBP (6) - - -

SeK (11) - - -

Cad (2) - - -

aud (4) - - -

NOK (32) - - -

Gdybyˊnaˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊorazˊ31ˊgrudniaˊ2010ˊ
rokuˊkursˊzłotegoˊpolskiegoˊwˊstosunkuˊdoˊkoszykaˊwalutˊbyłˊ
niższyˊoˊ5%,ˊwówczasˊwynikˊnettoˊGrupyˊbyłbyˊodpowiednioˊ
niższyˊoˊ61.093ˊtysięcyˊzłotychˊorazˊwyższyˊoˊ1.648ˊtysięcyˊzło-
tychˊaˊpozostałyˊzyskˊcałkowityˊwyższyˊoˊ7.177ˊtysięcyˊzłotychˊ
wˊ2011ˊrokuˊ(brakˊwpływuˊnaˊpozostałyˊzyskˊcałkowityˊwˊrokuˊ
2010).ˊWzmocnienieˊwartościˊzłotegoˊoˊ5%ˊspowodowałobyˊ
odpowiednioˊwzrostˊwynikuˊnettoˊoˊ61.093ˊtysięcyˊzłotychˊiˊ
spadekˊoˊ678ˊtysięcyˊzłotychˊorazˊspadekˊpozostałegoˊzyskuˊ
całkowitegoˊoˊ7.171ˊtys.ˊzłotychˊwˊ2011ˊrokuˊ(brakˊwpływuˊnaˊ
pozostałyˊzyskˊcałkowityˊwˊrokuˊ2010).ˊObowiązujeˊzałożenie,ˊ
żeˊwszelkieˊinneˊzmienneˊpozostająˊniezmienione.ˊNieˊbierzeˊ

sięˊrównieżˊpodˊuwagęˊszacunkówˊdotyczącychˊprzyszłychˊ
przychodówˊiˊkosztówˊdenominowanychˊwˊwalutach.

Ryzyko stopy procentowej

Zmianyˊrynkowychˊstópˊprocentowychˊnieˊwpływająˊbezpo-
średnioˊnaˊprzychodyˊGrupy,ˊwpływająˊnatomiastˊzarównoˊnaˊ
przepływyˊpieniężneˊzˊdziałalnościˊoperacyjnejˊpoprzezˊwyso-
kośćˊodsetekˊodˊrachunkówˊbieżącychˊiˊlokatˊovernight,ˊjakˊiˊ
naˊprzepływyˊpieniężneˊzˊdziałalnościˊfinansowejˊpoprzezˊkosztˊ
obsługiˊposiadanychˊprzezˊGrupęˊkredytówˊbankowych.ˊ
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Poniższaˊtabelaˊprzedstawiaˊprofilˊryzykaˊstopyˊprocentowejˊnaˊ
dzieńˊbilansowyˊdlaˊinstrumentówˊfinansowychˊposiadającychˊ
stopyˊprocentowe.

Wartość na dzień

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Instrumenty oparte na stałej stopie procentowej

aktywa finansowe 124 - 

Zobowiązania finansowe (1.545.880) (477)

Instrumenty wrażliwe na zmianę stopy procentowej

aktywa finansowe 292.058 32.289 

Zobowiązania finansowe (1.281.000) (18.041)

Ekspozycja netto (988.942) 14.248

Wartość nominalna transakcji zabezpieczających ryzyko stopy procentowej 

Profil ryzyka stopy procentowej dla instrumentów finansowych posiadających stopy procentowe po 
uwzględnieniu transakcji zabezpieczających ryzyko stopy procentowej

Instrumenty oparte na stałej stopie procentowej

aktywa finansowe 124 -

Zobowiązania finansowe (1.545.880) (477)

Instrumenty wrażliwe na zmianę stopy procentowej

aktywa finansowe 292.058 32.289

Zobowiązania finansowe (640.500) (18.041)

Ekspozycja netto po uwzględnieniu transakcji zabezpieczających  (348.442) 14.248

Grupaˊsystematycznieˊanalizujeˊpoziomˊryzykaˊzmianˊstópˊpro-
centowych,ˊwˊtymˊscenariuszeˊrefinansowaniaˊiˊzabezpieczeniaˊ
przedˊtymˊryzykiem.ˊNaˊpodstawieˊtychˊscenariuszyˊszacowanyˊ
jestˊwpływˊokreślonychˊzmianˊstópˊprocentowychˊnaˊwynikˊ
finansowy.ˊ

Wˊceluˊzmniejszeniaˊekspozycjiˊnaˊryzykoˊstopyˊprocentowejˊ
wynikającejˊzˊpłatnościˊodsetekˊzeˊzmiennąˊstopąˊprocentowąˊ
SpółkaˊzawarłaˊtransakcjeˊIRSˊ(patrzˊnotaˊ32).



rachunek zysków i strat Zestawienie pozostałego skonsolid-

owanego zysku całkowitego

Wzrost o 100 pb spadek o 100 pb Wzrost o 100 pb spadek o 100 pb

Na dzień 31 grudnia 2011

instrumenty finansowe o zmiennej stopie procentowej* (9.889) 9.889 11.160 (11.160)

Wrażliwość przepływów pieniężnych (netto) (9.889) 9.889 11.160 (11.160)

Na dzień 31 grudnia 2010

instrumenty finansowe o zmiennej stopie procentowej* 325 (318) - -

Wrażliwość przepływów pieniężnych (netto) 325 (318) - -

* obejmuje wrażliwość na zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających (iRS) wynikające ze zmian stóp procentowych

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Kategoria wg 

msr 39

Wartość 

godziwa

Wartość 

księgowa

Wartość 

godziwa

Wartość 

księgowa

Pożyczki udzielone podmiotom niepowiązanym L&R 225 225 1 1

Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności L&R 251.780 251.780 150.557 150.557 

Obligacje aFS 14.854 14.854 - -

Walutowe opcje call FVPL - - 5.604 5.604

transakcje zamiany stóp procentowych (iRS) Hedges (6.687) (6.687) - -

transakcje walutowej zamiany stóp procentowych (CiRS) Hedges 13.706 13.706 - -

środki pieniężne i ich ekwiwalenty L&R 277.534 277.534 27.615 27.615 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek Other (1.304.235) (1.205.185) (18.041) (18.041)

Zobowiązania z tytułu obligacji Senior Notes Other (1.599.961) (1.522.577) - -

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Other (1.048) (1.186) (1.446) (1.586)

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Other (131.794) (131.794) (186.778) (186.778)

Razem (2.485.626) (2.309.330) (22.489) (22.628)

Nierozpoznany zysk/(strata) (176.296) 139

PORóWNANIE WARTOŚCI GODZIWEJ I WARTOŚCI KSIęGOWEJ

Tabelaˊponiżejˊprzedstawiaˊwartościˊgodziweˊaktywówˊiˊzobowiązańˊfinansowychˊ
wrazˊzˊichˊwartościamiˊksięgowymi.

Grupaˊstosujeˊmodelˊzabezpieczeniaˊprzepływówˊpieniężnychˊ
zgodnieˊzˊMSRˊ39ˊdlaˊekspozycjiˊnaˊryzykoˊstopyˊprocentowej,ˊ

któreˊwynikaˊzˊpłatnościˊodsetekˊwˊzłotówkachˊzeˊzmiennąˊ
stopąˊprocentowąˊzabezpieczonychˊtransakcjamiˊIRS.

Analizaˊwrażliwościˊprzepływówˊpieniężnychˊnaˊinstrumentyˊoˊzmiennejˊstopieˊ
procentowej
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Przyjmujeˊsię,ˊżeˊwartośćˊgodziwąˊśrodkówˊpieniężnychˊ
iˊichˊekwiwalentówˊstanowiˊichˊwartośćˊnominalna,ˊdlategoˊ
nieˊzastosowanoˊżadnychˊtechnikˊdoˊwycenyˊtychˊpozycjiˊ
bilansowych.ˊ

Ustalającˊwartośćˊgodziwąˊzobowiązańˊzˊtytułuˊleasinguˊfinan-
sowego,ˊprzyjętoˊprzewidywaneˊprzepływyˊodˊdatyˊbilansowejˊ
doˊlistopadaˊ2015ˊrokuˊ(przewidywanyˊmomentˊzakończeniaˊ
leasingu),ˊdyskontującˊjeˊzaˊpomocąˊbieżącejˊstopyˊWIBORˊ
powiększonejˊoˊmarżęˊzwiązanąˊzˊryzykiemˊkredytowymˊGrupy.ˊ

Naˊnależnościˊzˊtytułuˊdostawˊiˊusługˊiˊinneˊnależnościˊaˊtakżeˊ
zobowiązaniaˊzˊtytułuˊdostawˊiˊusługˊorazˊpozostałeˊzobowią-
zaniaˊskładająˊsięˊwˊprzeważającejˊmierzeˊnależnościˊiˊzobo-
wiązania,ˊktóreˊzostanąˊuregulowaneˊnieˊpóźniejˊniżˊdoˊkońcaˊ
miesiącaˊnastępującegoˊpoˊdniuˊbilansowym,ˊdlategoˊprzyjęto,ˊ
żeˊichˊwycenaˊzˊuwzględnieniemˊwartościˊpieniądzaˊwˊczasieˊ
byłabyˊzbliżonaˊdoˊwartościˊnominalnej.ˊDoˊwycenyˊpożyczekˊ
udzielonychˊpodmiotomˊniepowiązanymˊorazˊzobowiązańˊzˊty-
tułuˊkredytówˊiˊpożyczekˊzastosowanoˊtechnikiˊwycenyˊoparteˊ
naˊobserwowalnychˊdanychˊrynkowychˊ–ˊstopachˊWIBOR.ˊ

Naˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊkredytyˊiˊpożyczkiˊobejmowałyˊ
kredytˊbankowy.ˊDoˊwycenyˊkredytuˊbankowegoˊanalizowanoˊ
prognozowaneˊprzepływyˊpieniężneˊodˊdniaˊbilansowegoˊdoˊ
dniaˊ31ˊgrudniaˊ2015ˊrokuˊ(przyjętoˊdatęˊspłatyˊkredytu).ˊStopaˊ
dyskontowaˊdlaˊkażdejˊpłatnościˊzostałaˊobliczonaˊjakoˊsumaˊ
stopyˊprocentowejˊWIBORˊiˊmarży.

Wartośćˊgodziwaˊopcjiˊwalutowych,ˊtransakcjiˊIRSˊiˊCIRSˊ
zostałaˊokreślonaˊnaˊpodstawieˊwycenyˊbanku,ˊzˊktórymˊSpółkaˊ
zawarłaˊtransakcjeˊopcyjne.

DoˊwycenyˊobligacjiˊSeniorˊNotesˊanalizowanoˊprognozowaneˊ
przepływyˊpieniężneˊodˊdniaˊbilansowegoˊdoˊdniaˊ20ˊmajaˊ
2018ˊrokuˊ(zakładanyˊterminˊzapadalnościˊobligacji).ˊStopaˊ
dyskontowaˊzostałaˊustalonaˊnaˊpoziomieˊstopyˊEURIBORˊ
powiększonejˊoˊmarżę.

Wartośćˊgodziwaˊobligacjiˊ(obligacjeˊwyemitowaneˊprzezˊNFIˊ

MagnaˊPoloniaˊS.A.)ˊzostałaˊokreślonaˊnaˊpoziomieˊwartościˊ
bilansowejˊ(szacowanaˊróżnicaˊpomiędzyˊwartościąˊbilansowąˊ
aˊwartościąˊgodziwąˊjestˊniematerialna).ˊ

Naˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊGrupaˊposiadałaˊnastępująceˊ
instrumentyˊfinansoweˊwycenianeˊwˊwartościˊgodziwej.ˊGrupaˊ
stosujeˊnastępującąˊhierarchięˊustalaniaˊiˊujawnianiaˊwartościˊ
godziwejˊinstrumentówˊfinansowych,ˊwˊzależnościˊodˊ
wybranejˊmetodyˊwyceny:

ˊ́ˊ Poziomˊ1:ˊcenyˊkwotowaneˊ(nieskorygowane)ˊnaˊaktywnychˊ
rynkachˊdlaˊtakichˊsamychˊaktywówˊiˊzobowiązańˊ

ˊ́ˊ Poziomˊ2:ˊdaneˊwejściowe,ˊktóreˊsąˊobserwowalneˊdlaˊ
danychˊaktywówˊiˊzobowiązań,ˊzarównoˊbezpośrednioˊ(np.ˊ
jakoˊceny)ˊlubˊpośrednioˊ

ˊ́ˊ Poziomˊ3:ˊdaneˊwejścioweˊnieˊbazująceˊnaˊobserwowalnychˊ
cenachˊrynkowychˊ(daneˊwejścioweˊnieobserwowalne)

Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej 

31 grudnia 2011 poziom 1 poziom 2 poziom 3

Obligacje 14.854

transakcje zamiany stóp procen-
towych (iRS)

(6.687)

transakcje walutowej zamiany stóp 
procentowych (CiRS)

13.706

Razem - 21.873 -

Naˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2010ˊrokuˊGrupaˊposiadałaˊnastępująceˊ
instrumentyˊfinansoweˊwycenianeˊwˊwartościˊgodziwej:

Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej

31 grudnia 2010 poziom 1 poziom 2 poziom 3

Walutowe opcje call 5.604

Razem - 5.604 -



Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte 

w rachunku wyników związane ze zobowiązaniami 

z tytułu kredytów i pożyczek i obligacjami 

Senior Notes (z uwzględnieniem transakcji 

zabezpieczających)

Za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

Kredyty i 

pożyczki

obligacje 

senior 

Notes

instrumenty 

zabezpieczające

razem

Odsetki od kredytów i pożyczek (116.339) - (696) (117.035)

Odsetki od obligacji Senior Notes - (70.579) 5.333 (65.246)

Różnice kursowe - (169.376) - (169.376)

Koszty finansowe łącznie (116.339) (239.955) 4.637 (351.657)

Zysk/(strata) brutto łącznie (116.339) (239.955) 4.637 (351.657)

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających - - 5.874 5.874

Za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

Kredyty i pożyczki razem

Odsetki od kredytów i pożyczek (2.044) (2.044)

Koszty finansowe łącznie (2.044) (2.044)

Zysk/(strata) brutto łącznie (2.044) (2.044)

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających - -
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Wartość na dzień

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Kredyty i pożyczki 1.205.185 18.041 

Zobowiązania z tytułu obligacji 1.522.577 -

środki pieniężne i ich ekwi-
walenty

(277.534) (27.615) 

Zadłużenie netto 2.450.228 (9.574)

Kapitał własny 1.896.043 427.938

Kapitał własny i zadłużenie 
netto

4.346.271 418.364

Wskaźnik dźwigni 0,56 <0* 

*Wskaźnik przyjmuje wartości ujemne z uwagi na ujemne zadłużenie netto.

ZARZąDZANIE KAPITAŁEM
ZarządzenieˊkapitałemˊGrupyˊmaˊnaˊceluˊochronęˊzdolnościˊ
Grupyˊdoˊkontynuowaniaˊdziałalności,ˊabyˊmożliweˊbyłoˊza-
pewnienieˊzwrotuˊzˊinwestycjiˊakcjonariuszomˊorazˊkorzyściˊdlaˊ
innychˊzainteresowanychˊstron.ˊGrupaˊmożeˊemitowaćˊakcje,ˊ
zwiększaćˊzadłużenieˊlubˊsprzedawaćˊaktywa,ˊabyˊutrzymaćˊlubˊ
skorygowaćˊstrukturęˊkapitału.

Grupaˊmonitorujeˊstanˊkapitałów,ˊstosującˊwskaźnikˊdźwigni,ˊ
któryˊjestˊliczonyˊjakoˊstosunekˊzadłużeniaˊnettoˊdoˊsumyˊ
kapitałuˊwłasnegoˊpowiększonegoˊoˊzadłużenieˊnetto.ˊDoˊza-
dłużeniaˊnettoˊGrupaˊwliczaˊoprocentowaneˊkredytyˊiˊpożyczki,ˊ
zobowiązaniaˊzˊtytułuˊobligacjiˊpomniejszoneˊoˊśrodkiˊpienięż-
neˊiˊichˊekwiwalentyˊ(wˊtymˊtakżeˊoˊograniczonejˊmożliwościˊ
dysponowania).

INSTRUMENTY fINANSOWE 
– INSTRUMENTY POCHODNE, 
ZABEZPIECZAJąCE

Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej 

od płatności odsetkowych

Naˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊGrupaˊposiadałaˊinstrumentyˊfi-
nansowe:ˊswapyˊstopyˊprocentowejˊ(IRS)ˊcelemˊzabezpieczenia,ˊ
opartychˊnaˊzmiennejˊstopieˊprocentowej,ˊpłatnościˊodsetko-
wychˊodˊkredytuˊdenominowanegoˊwˊPLN.ˊ

WarunkiˊtransakcjiˊIRSˊ(m.in.ˊharmonogram)ˊzostałyˊdopaso-
waneˊdoˊwarunkówˊnaliczaniaˊpłatnościˊopartychˊnaˊzmiennejˊ
stopieˊodˊkredytuˊdenominowanegoˊwˊPLN.ˊWˊokresieˊsprawoz-
dawczymˊzabezpieczenieˊzmianˊstopyˊprocentowejˊbyłoˊwysoceˊ
efektywne.ˊWˊzwiązkuˊzˊtymˊnieˊzidentyfikowanoˊiˊnieˊrozpo-
znanoˊwˊrachunkuˊzyskówˊiˊstratˊczęściˊnieefektywnejˊzˊtytułuˊ
wycenyˊIRS.ˊ

Poniższaˊtabelaˊprezentujeˊpodstawoweˊparametryˊinstrumen-
tówˊIRSˊklasyfikowanychˊjakoˊinstrumentyˊzabezpieczające,ˊ
włącznieˊz:ˊokresami,ˊwˊktórychˊbędąˊnastępowałyˊprzepływyˊ
pieniężneˊzˊtytułuˊinstrumentówˊzabezpieczającychˊiˊwˊktórychˊ
instrumentyˊzabezpieczająceˊbędąˊwpływaćˊnaˊrachunekˊzyskówˊ
iˊstrat,ˊaˊtakżeˊwartośćˊgodziwąˊinstrumentówˊzabezpieczają-
cychˊnaˊdzieńˊbilansowy.

31 grudnia 2011

typ instrumentu Swap stopy procentowej

ekspozycja Płatności w PLN oparte na 
stopie zmiennej

Zabezpieczane ryzyko Ryzyko stopy procentowej

Wartość nominalna instrumentu 
zabezpieczającego 

640.500

Wartość godziwa instrumentu 
zabezpieczającego

(6.687)

Rachunkowa klasyfikacja Zabezpieczenie 
przepływów pieniężnych

Okres wpływu instrumentu zabezpieczającego 
na rachunek zysków i strat

do 30 czerwca 2014 roku



Zabezpieczenie ryzyka kursu 

walutowego od płatności odsetkowych

Naˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊGrupaˊposiadałaˊinstrumentyˊ
finansowe:ˊswapyˊpłatnościˊodsetkowychˊwˊróżnychˊwalutachˊ
(CIRS)ˊcelemˊzabezpieczeniaˊpłatnościˊodsetkowychˊodˊobliga-
cjiˊdenominowanychˊwˊeuro.

WarunkiˊtransakcjiˊCIRSˊ(m.in.ˊharmonogram)ˊzostałyˊdopaso-
waneˊdoˊwarunkówˊnaliczaniaˊpłatnościˊodˊobligacjiˊdenomi-
nowanychˊwˊeuro.ˊWˊokresieˊsprawozdawczymˊzabezpieczenieˊ
zmianˊkursuˊwalutowegoˊbyłoˊwysoceˊefektywne.ˊWˊzwiązkuˊ
zˊtymˊnieˊzidentyfikowanoˊiˊnieˊrozpoznanoˊwˊrachunkuˊzyskówˊ
iˊstratˊczęściˊnieefektywnejˊzˊtytułuˊwycenyˊCIRS.ˊ

Poniższaˊtabelaˊprezentujeˊpodstawoweˊparametryˊinstrumen-
tówˊCIRSˊklasyfikowanychˊjakoˊinstrumentyˊzabezpieczające,ˊ
włącznieˊz:ˊokresami,ˊwˊktórychˊbędąˊnastępowałyˊprzepływyˊ
pieniężneˊzˊtytułuˊinstrumentówˊzabezpieczającychˊiˊwˊktórychˊ
instrumentyˊzabezpieczająceˊbędąˊwpływaćˊnaˊrachunekˊzyskówˊ
iˊstrat,ˊaˊtakżeˊwartośćˊgodziwąˊinstrumentówˊzabezpieczają-
cychˊnaˊdzieńˊbilansowy.

2011

Bilans otwarcia -

Część efektywna wyceny rozpoznana w kapitale własnym 12.561

Część wyceny w rachunku zysków i strat: 1.145

-          korekta kosztów odsetkowych 1.145

-          rozpoznanie części nieefektywnej -

Bilans zamknięcia 13.706

2011

Bilans otwarcia -

Część efektywna wyceny rozpoznana w kapitale 
własnym

(6.687)

Część wyceny w rachunku zysków i strat: -

-          korekta kosztów odsetkowych -

-          rozpoznanie części nieefektywnej -

Bilans zamknięcia (6.687)

31 grudnia 2011

typ instrumentu Swap płatności odsetkowych 
w różnych walutach

ekspozycja Płatności odsetkowe w euro

Zabezpieczane ryzyko Ryzyko zmian kursu walu-
towego

Wartość nominalna instrumentu 
zabezpieczającego 

525.000

Wartość godziwa instrumentu 
zabezpieczającego

13.706

Rachunkowa klasyfikacja Zabezpieczenie przepływów 
pieniężnych

Okres wpływu instrumentu 
zabezpieczającego na rachunek 
zysków i strat

do 20 listopada 2013 roku 

Poniższaˊtabelaˊprezentujeˊzmianęˊwartościˊgodziwejˊ
instrumentówˊzabezpieczających:

Poniższaˊtabelaˊprezentujeˊzmianęˊwartościˊgodziwejˊinstru-
mentówˊzabezpieczających:
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SeGMeNtY dZiaŁaLNOśCi

Grupaˊprowadziˊdziałalnośćˊwˊdwóchˊsegmentach: 
1)ˊ wˊsegmencieˊusługˊświadczonychˊklientomˊindywidual-

nymˊobejmująceˊusługiˊtelewizjiˊcyfrowej,ˊusługiˊtelefoniiˊ
komórkowej,ˊusługiˊdostępuˊdoˊInternetuˊorazˊprodukcjęˊ
dekoderów,ˊorazˊ

2)ˊ wˊsegmencieˊnadawaniaˊiˊprodukcjiˊtelewizyjnej.

Grupaˊprowadziˊdziałalnośćˊoperacyjnąˊgłównieˊnaˊterytoriumˊ
Polski.

DziałalnośćˊGrupyˊKapitałowejˊgrupujeˊsięˊwedługˊkryteriumˊ
branżowego,ˊtj.ˊwedługˊdającegoˊsięˊwyodrębnićˊobszaruˊdzia-
łalności,ˊwˊramachˊktóregoˊnastępujeˊświadczenieˊusługˊiˊdo-
starczanieˊtowarówˊwˊokreślonymˊśrodowiskuˊgospodarczym.
Działalnośćˊposzczególnychˊsegmentówˊcharakteryzujeˊsięˊ
różnymˊryzykiemˊiˊpoziomemˊzwrotuˊzˊponiesionychˊnakładówˊ
inwestycyjnych.ˊ

Segmentˊusługˊświadczonychˊklientomˊindywidualnymˊ
obejmuje:

ˊ́ˊ usługiˊcyfrowejˊpłatnejˊtelewizjiˊsatelitarnejˊdotyczącejˊ
głównieˊbezpośredniejˊdystrybucjiˊtechnologicznieˊzaawan-
sowanychˊusługˊpłatnejˊtelewizjiˊaˊprzychodyˊpochodząˊ
głównieˊzˊopłatˊabonamentowych

ˊ́ˊ usługiˊtelefoniiˊkomórkowejˊwˊofercieˊabonamentowejˊ
(postpaid)ˊktóreˊgenerująˊprzychodyˊpochodząˊgłównieˊ
zˊrozliczeńˊmiędzyoperatorskich,ˊzrealizowanegoˊruchuˊ
iˊopłatˊabonamentowych

ˊ́ˊ usługiˊdostępuˊdoˊszerokopasmowegoˊInternetuˊktóreˊge-
nerująˊprzychodyˊgłównieˊzeˊzrealizowanegoˊruchuˊiˊopłatˊ
abonamentowych

ˊ́ˊ produkcjęˊdekoderów.

Segmentˊnadawaniaˊiˊprodukcjiˊtelewizyjnejˊobejmujeˊgłównieˊ
produkcję,ˊzakupˊiˊemisjęˊaudycjiˊinformacyjnychˊiˊrozrywko-
wychˊorazˊserialiˊiˊfilmówˊfabularnychˊnadawanychˊwˊkana-
łachˊtelewizyjnychˊwˊPolsce.ˊPrzychodyˊsegmentuˊnadawaniaˊ
iˊprodukcjiˊtelewizyjnejˊpochodząˊgłównieˊzˊemisjiˊreklam,ˊ
sponsoringuˊorazˊprzychodówˊodˊoperatorówˊsieciˊkablowychˊ
iˊplatformˊcyfrowych.ˊ

Zarządˊoceniaˊwynikiˊsegmentówˊdziałalnościˊpoprzezˊanalizęˊ
EBITDA.ˊPoziomˊEBITDAˊjestˊodzwierciedleniemˊmożliwościˊ
generowaniaˊgotówkiˊprzezˊGrupęˊwˊwarunkachˊpowtarzalnych.ˊ
GrupaˊdefiniujeˊEBITDAˊjakoˊzyskˊzˊdziałalnościˊoperacyjnejˊ
powiększonyˊoˊamortyzacjęˊiˊutratęˊwartości.ˊEBITDAˊnieˊjestˊ
definiowanaˊprzezˊMSSFˊUEˊiˊmożeˊbyćˊwyliczanyˊinaczejˊprzezˊ
inneˊpodmioty.



rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 usługi dla klientów 

indywidualnych

Nadawanie 

i produkcja 

telewizyjna

Wyłączenia 

i korekty 

konsolidacyjne

razem

Sprzedaż do stron trzecich 1.640.252 725.673 - 2.365.925

Sprzedaż pomiędzy segmentami 2.255 69.217 (71.472) -

Przychody ze sprzedaży 1.642.507 794.890 (71.472) 2.365.925

EBITDA 481.967 253.213 - 735.180

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 342.792 221.162 (3.654) 560.300

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i innych wartości niema-
terialnych 

282.795* 14.855 - 297.650

amortyzacja 131.023 32.051 3.654 166.728

utrata wartości 8.152 - - 8.152

Na dzień 31 grudnia 2011

aktywa segmentu, w tym: 5.178.577 856.299*** (709.708)** 5.325.168

inwestycje w jednostkach współzależnych - 2.531 - 2.531

* Pozycja ta obejmuje także zwiększenia dekoderów i modemów w leasingu operacyjnym.

** Pozycja ta dotyczy głównie eliminacji udziałów tV Polsat oraz ujęcia wartości firmy i marki Polsat

*** Pozycja ta obejmuje także aktywa trwałe zlokalizowane poza granicami Polski w wysokości 97 milionów złotych

Segmentˊ„Usługˊdlaˊklientówˊindywidualnych”ˊbyłˊjedynymˊ
segmentemˊoperacyjnym,ˊwˊktórymˊdziałaˊGrupaˊwˊokresieˊ
zakończonymˊ31ˊgrudniaˊ2010ˊroku.ˊ

Transakcjeˊpomiędzyˊsegmentamiˊoperacyjnymˊsąˊprzeprowa-
dzaneˊnaˊzasadachˊrynkowych.ˊZasadyˊrachunkowościˊstosowa-
neˊprzezˊobaˊsegmentyˊoperacyjneˊzostałyˊopisaneˊwˊnocieˊ6.

PoniższaˊtabelaˊprezentujeˊpodziałˊprzychodówˊiˊkosztówˊGrupyˊ
wedługˊsegmentówˊdziałalnościˊzaˊrokˊobrotowyˊzakończonyˊ
31ˊgrudniaˊ2011ˊroku:
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rok zakończony

31 grudnia 2011  31 grudnia 2010 

EBITDA 735.180 406.944

amortyzacja i utrata wartości (174.880) (81.190)

Zysk z działalności operacyjnej 560.300 325.754

Różnice kursowe netto (nota 15) (18.615) (1.927)

Przychody z tytułu odsetek (nota 14) 10.715 1.256

udział w zysku jednostek podporządkowanych 2.164 -

Koszty odsetkowe (nota 15) (183.497) (2.534)

Różnice kursowe z tytułu obligacji (nota 15) (169.376) -

Wynik z wyceny i realizacji opcji walutowych (nota 15) (3.125) (922)

Pozostałe (6.500) (345)

Zysk brutto 192.066 321.282

UzgodnienieˊEBITDAˊdoˊzyskuˊbrutto:

43
tRaNSaKCje BaRteROWe

Grupaˊjestˊstronąˊtransakcjiˊbarterowych.ˊPoniższaˊtabelkaˊ
przedstawiaˊprzychodyˊiˊkosztyˊzˊtytułuˊtransakcjiˊbarterowych,ˊ
któreˊsąˊświadczoneˊnaˊwarunkachˊrynkowych.ˊPrzychodyˊ
obejmująˊprzychodyˊzeˊsprzedażyˊusług,ˊproduktów,ˊtowarówˊ
iˊmateriałów,ˊkosztyˊobejmująˊkosztyˊsprzedaży.

za rok zakończony

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Przychody z transakcji barte-
rowych

15.942 2.226

Koszty transakcji barterowych 13.891 2.356

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Należności z tytułu tran-
sakcji barterowych na dzień 
bilansowy

3.175 660

Zobowiązania z tytułu tran-
sakcji barterowych na dzień 
bilansowy

3.045 190



Należności

44
tRaNSaKCje Z POdMiOtaMi POWiąZaNYMi

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

teleaudio dWa Sp. z o.o. 5.059 108

Redefine Sp. z o.o. 3.239 -

Polkomtel S.a. 1.181 -

Superstacja Sp. z o.o. 969 347

Polsat jim jam Ltd. 848 326

inwestycje Polskie Sp. z o.o.* 333 -

PRN Polska Sp. z o.o. 268 -

invest Bank S.a.* 128 9

Sferia S.a. 201 7

Radio PiN S.a. 106 -

tFP Sp. z o.o. 24 -

Ster Sp. z o.o. 17 -

aero 2 Sp. z o.o. 16 -

atM Grupa S.a. 12 -

Polsat Futbol Ltd.** - 1.200

telewizja Polsat  Sp. z o.o.** - 674

Polskie Media S.a.*** - 152

dom Sprzedaży Radia PiN Sp. z o.o. - 108

Media-Biznes Sp. z o.o.** - 59

inne 9 1

Razem 12.410 2.991

* wartości nie obejmują kaucji zapłaconych do inwestycje Polskie (2.033 tys. złotych), invest Bank (92 tys. złotych) i Polsat Nieruchomości (15 tys. złotych)

** spółka jest konsolidowana od 20 kwietnia 2011 roku

*** spółka była powiązana do 8 lipca 2011 roku
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Zobowiązania

Pozostałe aktywa obrotowe

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

atM Grupa S.a. 4.114 -

Polkomtel S.a. 1.001 -

PRN Polska Sp. z o.o. 654 -

Polsat jim jam Ltd. 594 353

tFP Sp. z o.o. 507 -

Pai Media S.a. 170 -

inwestycje Polskie Sp. z o.o. 166 -

Redefine Sp. z o.o. 164 -

Superstacja Sp. z o.o. 102 -

invest Bank S.a. 94 -

Centernet S.a. 21 -

telewizja Polsat  Sp. z o.o.* - 6.760

Polsat Media Sp. z o.o.* - 24

inne 65 -

Razem 7.652 7.137

* spółka jest konsolidowana od 20 kwietnia 2011 roku

Należnościˊodˊjednostekˊpowiązanychˊiˊzobowiązaniaˊwobecˊ
jednostekˊpowiązanychˊnieˊsąˊprzedmiotemˊzabezpieczeń.

Wartościˊzaprezentowaneˊwˊtabeliˊ„Zobowiązania”ˊnieˊobejmu-
jąˊrozliczeńˊmiędzyokresowychˊkosztów.

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Mobyland Sp. z o.o. 94.281 -

Razem 94.281 -

PozostałeˊaktywaˊobrotoweˊskładająˊsięˊzˊrozliczeńˊmiędzyokresowychˊczynnychˊzwiązanychˊzˊumowąˊzˊMobylandˊSp.ˊzˊo.o.



Przychody operacyjne
 za rok zakończony

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

teleaudio dWa Sp. z o.o. 5.429 501

Polskie Media S.a.* 4.603 150

Redefine Sp. z o.o. 1.970 -

invest Bank S.a. 1.414 54

Polkomtel S.a.** 885 -

Radio PiN S.a. 559 -

Polsat jim jam Ltd. 537 3

Sferia S.a. 536 -

telewizja Polsat Sp. z o.o.*** 484 796

Polsat Futbol Ltd.*** 364 1.200

PRN Polska Sp. z o.o. 250 -

atM System Sp. z o.o. 174 -

Ster Sp. z o.o. 108 -

dom Sprzedaży Radia PiN Sp. z o.o. 63 138

tFP Sp. z o.o. 62 -

Superstacja Sp. z o.o. 60 59

Media-Biznes Sp. z o.o.*** 59 192

aero 2 Sp. z o.o.**** 20 -

atM Grupa S.a. 14 -

Centernet S.a. 13 -

inne 41 -

Razem 17.645 3.093

*Przychody za okres 1 stycznia - 8 lipca 2011 (spółka była powiązana do 8 lipca 2011 roku)

**Przychody za okres od 9 listopada (spółka powiązana od 9 listopada 2011 roku)

***Przychody za okres 1 stycznia - 19 kwietnia 2011 roku (spółka jest konsolidowana od 20 kwietnia 2011 roku)

****Przychody za okres od 13 maja 2011 roku (spółka jest powiązana od 13 maja 2011 roku)

Najistotniejszeˊtransakcjeˊobejmująˊprzychodyˊzˊtytułuˊopłatˊ
licencyjnychˊodˊaktywówˊprogramowychˊodˊPolskieˊMediaˊS.A.ˊ
iˊRedefineˊSp.ˊzˊo.o.,ˊopłatˊzaˊnajemˊtransponderaˊodˊPolskieˊ

MediaˊS.A.,ˊusługˊaudiotekstowychˊdlaˊTeleaudioˊDWAˊSp.ˊ
zˊo.o.ˊiˊemisjiˊsygnałuˊdlaˊTelewizjiˊPolsatˊSp.ˊzˊo.o.ˊiˊPolsatˊ
FutbolˊLtd.
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Koszty operacyjne i zakupy aktywów programowych

 za rok zakończony

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

atM Grupa S.a. 23.525 -

telewizja Polsat Sp. z o.o.* 22.497 74.254

inwestycje Polskie Sp. z o.o. 12.302 -

Mobyland Sp. z o.o.** 12.278 -

teleaudio dWa Sp. z o.o. 9.465 9.731

Studio a Sp. z o.o. 6.801 -

Polsat jim jam Ltd. 6.735 1.047

Redefine Sp. z o.o. 2.776 -

elektrim S.a. 2.031 1.764

Fundacja Polsat*** 2.001 -

Polkomtel S.a. 1.755 -

atM System Sp. z o.o. 1.635 -

tFP Sp. z o.o. 1.486 -

Pai Media S.a. 1.347 82

invest Bank S.a. 773 5

Baltmedia Sp. z o.o. 590 -

Polskie Media S.a.**** 435 150

Polsat Nieruchomości Sp. z o.o. 404 -

Superstacja Sp. z o.o. 401 6

it Polpager S.a. 300 -

Sferia S.a. 242 161

Radio PiN S.a. 187 -

dom Sprzedaży Radia PiN Sp. z o.o. 164 99

Polsat Media Sp. z o.o.* 78 638

Ster Sp. z o.o. 78 -

Centernet S.a. 59 -

PRN Polska Sp. z o.o. 47 -

tower Service Sp. z o.o.***** 34 -

Media-Biznes Sp. z o.o.* 22 192

telewizja dolnośląska Sp. z o.o. 19 -

aero 2 Sp. z o.o.** 18 -

Polskie Nieruchomości Sp. z o.o. 17 -

inne 818 -

Razem 111.320 88.129

*Koszt za okres 1 stycznia-19 kwietnia 2011 roku (spółka jest konsolid-
owana od 20 kwietnia 2011 roku)

**Koszt za okres od 13 maja 2011 roku (spółka jest powiązana 
od 13 maja 2011 roku)

***darowizna

****Koszt za okres od 1 stycznia-8 lipca 2011 roku (spółka powiązana 
do 8 lipca 2011 roku) 

*****Koszt za okres od 20 kwietnia 2011 roku (spółka jest powiązana 
od 20 kwietnia 2011 roku)

Najistotniejszeˊtransakcjeˊobejmująˊopłatyˊlicencyjneˊnaˊrzeczˊ
TelewizjiˊPolsatˊSp.ˊzˊo.o.ˊzˊtytułuˊnadawaniaˊprogramówˊ
PolsatˊSport,ˊPolsatˊSportˊExtra,ˊPolsatˊFilm,ˊPolsatˊFutbol,ˊ
PolsatˊNews,ˊPolsatˊPlay,ˊPolsatˊCafeˊiˊPolsatˊSportˊHDˊdoˊ
momentuˊobjęciaˊkontroliˊorazˊnaˊrzeczˊPolsatˊJimˊJamˊLtd.ˊ
zˊtytułuˊnadawaniaˊprogramuˊPolsatˊJimˊJam.

GrupaˊnabywaˊaktywaˊprogramoweˊodˊATMˊGrupaˊS.A.,ˊStudioˊ
AˊSp.ˊzˊo.o.ˊiˊTFPˊSp.ˊzˊo.o.ˊTeleaudioˊDWAˊSp.ˊzˊo.o.ˊświadczyˊ
naˊrzeczˊGrupyˊgłównieˊusługiˊzwiązaneˊzˊtelefonicznąˊobsłu-
gąˊklienta.ˊGrupaˊwynajmujeˊlokaleˊiˊmiejscaˊreklamoweˊodˊ
InwestycjiˊPolskichˊS.A.MobylandˊSp.ˊzˊo.o.ˊświadczyˊGrupieˊ
usługiˊtransmisjiˊdanych.ˊGrupaˊwynajmujeˊsprzętˊzdjęciowyˊ
iˊoświetleniowyˊodˊATMˊSystemˊSp.ˊzˊo.o.ˊRedefineˊSp.ˊzˊo.o.ˊ
świadczyˊusługiˊreklamoweˊiˊinformatyczne.ˊOdˊElektrimˊS.A.ˊ
GrupaˊwynajmujeˊpowierzchnieˊbiuroweˊwˊWarszawie.ˊ

Transakcjeˊpomiędzyˊspółkamiˊpowiązanymiˊzawieraneˊˊ
sąˊnaˊwarunkachˊnieodbiegającychˊodˊwarunkówˊrynkowych.



Przychody finansowe
 za rok zakończony

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

inwestycje Polskie Sp. z o.o. 56 -

Sferia S.a. 16 -

inne 3 -

Razem 75 -

45
SPRaWY SądOWe 

WˊopiniiˊZarządu,ˊpoziomˊrezerwˊnaˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊjestˊ
wystarczającyˊdoˊpokryciaˊewentualnychˊprzyszłychˊwypływów,ˊ
aˊniekorzystneˊrozwiązanieˊkwestiiˊspornychˊnieˊbędzieˊmiałoˊ
istotnieˊnegatywnegoˊwpływuˊnaˊsytuacjęˊfinansowąˊGrupy.

Postępowanie wszczęte przez Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) w sprawie 

stosowania przez Cyfrowy Polsat S.A. praktyk na-

ruszających interesy zbiorowe konsumentów

JednostkaˊDominującaˊotrzymałaˊdecyzjęˊnrˊ11/2009ˊzˊdniaˊ31ˊ
grudniaˊ2009ˊrokuˊstwierdzającą,ˊżeˊPrezesˊUOKiKˊuznajeˊzaˊ
praktykęˊnaruszającąˊzbioroweˊinteresyˊkonsumentówˊzapisˊ
zastosowanyˊwˊregulaminieˊświadczeniaˊusługˊobowiązują-
cymˊprzedˊ1ˊlistopadaˊ2009ˊroku.ˊPrezesˊUOKiKˊjednocześnieˊ
stwierdziłˊzaniechanieˊstosowaniaˊtegoˊzapisuˊwˊnowymˊ
regulaminie.

PonadtoˊPrezesˊUOKiKˊnakazałˊpoˊuprawomocnieniuˊsięˊ
decyzjiˊpublikacjęˊjejˊtreściˊnaˊstronieˊinternetowejˊhttp://www.
cyfrowypolsat.pl/ˊorazˊwˊdziennikuˊoˊzasięguˊogólnopolskim.ˊ
Jednocześnieˊnaˊpodstawieˊart.ˊ106ˊust.ˊ1ˊpkt.ˊ4ˊustawyˊzˊdniaˊ
16ˊlutegoˊ2007ˊrokuˊoˊochronieˊkonkurencjiˊiˊkonsumentówˊ
nałożyłˊnaˊCyfrowyˊPolsatˊS.A.ˊkaręˊpieniężnąˊwˊwysokościˊ994ˊ

tysięcyˊzłotychˊpłatnąˊdoˊbudżetuˊpaństwaˊzˊtytułuˊnaruszeniaˊ
zakazuˊoˊktórymˊmowaˊwˊart.ˊ24ˊust.ˊ1ˊiˊ2ˊpktˊ1ˊustawyˊzˊdniaˊ
16ˊlutegoˊ2007ˊrokuˊoˊochronieˊkonkurencjiˊiˊkonsumentówˊ
wˊzakresieˊopisanymˊwˊdecyzji,ˊcoˊstanowiˊ0,09%ˊprzychoduˊ
osiągniętegoˊprzezˊJednostkęˊDominującąˊwˊ2008ˊroku.
Spółkaˊwniosłaˊodwołanieˊodˊw/wˊdecyzjiˊdoˊSąduˊOchronyˊ
KonkurencjiˊiˊKonsumentów,ˊzaśˊPrezesˊUOKiKˊwniósłˊwˊdniuˊ
14ˊkwietniaˊ2010ˊrokuˊoˊoddalenieˊodwołaniaˊwˊcałości.

Naˊrozprawieˊwˊdniuˊ12ˊsierpniaˊ2011ˊrokuˊSądˊOchronyˊ
KonkurencjiˊiˊKonsumentówˊogłosiłˊwyrok,ˊpodtrzymującyˊ
decyzjęˊPrezesaˊUOKIKˊstwierdzającąˊnaruszenieˊzbiorowychˊ
interesówˊkonsumentówˊprzezˊCyfrowyˊPolsatˊS.A.ˊSądˊzgodziłˊ
sięˊrównieżˊzˊwysokościąˊnałożonejˊprzezˊUrządˊkaryˊwˊkwocieˊ
ponadˊˊ994ˊtys.ˊzłotych.ˊˊ

Pismemˊzˊdniaˊ10ˊpaździernikaˊ2011ˊrokuˊSpółkaˊzłożyłaˊapela-
cjęˊodˊw/wˊwyrokuˊSąduˊOchronyˊKonkurencjiˊiˊKonsumentów.

Doˊdniaˊzatwierdzeniaˊniniejszegoˊsprawozdaniaˊfinansowegoˊ
nieˊwystąpiłyˊżadneˊzmiany.
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Powództwo wytoczone przez SkyMedia Sp. z o.o.

SprawaˊzˊpowództwaˊwytoczonegoˊprzezˊspółkęˊSkyMediaˊSp.ˊ
zˊo.o.ˊzˊsiedzibąˊwˊKatowicach,ˊoˊświadczenieˊwyrównawczeˊ
iˊodszkodowanie.ˊWˊdniuˊ2ˊkwietniaˊ2010ˊrokuˊSądˊOkręgowyˊ
dlaˊWarszawyˊPragiˊwˊWarszawieˊXˊWydziałˊGospodarczyˊ
ogłosiłˊwyrokˊwˊsprawie,ˊnaˊpodstawieˊktóregoˊJednostkaˊ
DominującaˊzostałaˊzobowiązanaˊdoˊzapłatyˊnaˊrzeczˊSkyMediaˊ
Sp.ˊzˊo.o.ˊkwotyˊ545ˊtysięcyˊzłotychˊwrazˊzˊodsetkamiˊusta-
wowymiˊodˊ28ˊsierpniaˊ2007ˊrokuˊorazˊ30ˊtysięcyˊzłotychˊ
tytułemˊzwrotuˊkosztówˊsądowych.ˊWˊdniuˊ22ˊwrześniaˊ2010ˊ
rokuˊSądˊApelacyjnyˊwˊWarszawieˊutrzymałˊwˊmocyˊwyrokˊSąduˊ
Okręgowego.ˊWˊdniuˊ26ˊstyczniaˊ2012ˊroku,ˊSądˊNajwyższyˊ
uchyliłˊwyrokˊSąduˊApelacyjnegoˊiˊprzekazałˊsprawęˊdoˊponow-
negoˊrozpoznania.

Spory z organizacjami zbiorowego zarządzania

ObowiązująceˊregulacjeˊprawneˊwˊPolsceˊnakładająˊnaˊnadaw-
cówˊprogramówˊobowiązekˊwnoszeniaˊróżnychˊopłatˊzˊtytułuˊ
korzystaniaˊzˊprawˊautorskichˊdoˊorganizacjiˊzbiorowegoˊza-
rządzaniaˊprawamiˊautorskimiˊ(„OZZPA”).ˊNaˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ
2011ˊrokuˊTelewizjaˊPolsatˊSp.ˊzˊo.o.ˊpozostawałaˊwˊsporzeˊzˊ
niektórymiˊzˊOZZPAˊodnośnieˊzasadności,ˊzakresuˊorazˊwysoko-
ściˊopłatˊzˊtytułuˊwykorzystywaniaˊprawˊnależącychˊdoˊautorówˊ
reprezentowanychˊprzezˊnie.ˊNaˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊroku,ˊ
TelewizjaˊPolsatˊSp.ˊzˊo.o.ˊwystępowałaˊwˊroliˊpozwanegoˊprzezˊ
OZZPAˊnaˊłącznąˊkwotęˊgłównąˊ10.560ˊtys.ˊzłˊorazˊodsetki.ˊ
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iStOtNe uMOWY i WYdaRZeNia

Nabycie spółki INfO-TV-fM Sp. z o.o.

Wˊdniuˊ28ˊpaździernikaˊ2011ˊrokuˊJednostkaˊDominującaˊza-
warłaˊzˊNarodowymˊFunduszemˊInwestycyjnymˊMagnaˊPoloniaˊ
S.A.ˊorazˊzeˊspółkąˊEvotecˊManagementˊLimitedˊumowęˊ
zakupuˊ100%ˊudziałówˊspółkiˊINFO-TV-FMˊSp.ˊzˊo.o.ˊzaˊkwotęˊ
28.962.542,46ˊzłotych.

UdziałyˊINFO-TV-FMˊSp.ˊzˊo.o.ˊzostałyˊprzeniesioneˊdoˊGrupyˊwˊ
dniuˊ30ˊstyczniaˊ2012ˊrokuˊpoˊspełnieniuˊwarunkówˊzawiesza-
jących.ˊŁącznaˊcenaˊzakupyˊwyniosłaˊ29.033.202,19ˊzłotych.

Warunkiˊzawieszająceˊobejmująˊdoprowadzenieˊdoˊpodziałuˊ
INFO-TV-FM,ˊpodpisanieˊprzezˊINFOˊOperatorˊ(spółkaˊwydzielo-
na)ˊumowyˊporęczeniaˊnaˊrzeczˊJednostkiˊDominującej,ˊzawar-
cieˊpomiędzyˊINFO-TV-FMˊaˊINFOˊOperatorˊumowyˊgwarancji.

UmowaˊnaˊzakupˊudziałówˊwˊspółceˊINFO-TV-FMˊSp.ˊzˊo.o.ˊ
zostałaˊzawartaˊzˊmyśląˊoˊdalszejˊrealizacjiˊstrategiiˊGrupyˊma-
jącejˊnaˊceluˊmożliwieˊszerokąˊdystrybucjęˊtreściˊprogramowychˊ
przyˊwykorzystaniuˊwszystkichˊnowoczesnychˊtechnologii.ˊ

Naˊdzieńˊzatwierdzeniaˊniniejszegoˊsprawozdaniaˊfinansowegoˊ
nieˊzostałˊzakończonyˊprocesˊoszacowaniaˊwartościˊgodziwychˊ
nabytychˊaktywówˊiˊzobowiązań.
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ZOBOWiąZaNia POZaBiLaNSOWe

Zabezpieczenia kredytów i pożyczek 
Zabezpieczeniaˊdotycząceˊkredytówˊiˊpożyczekˊzostałyˊopisaneˊ
wˊnocieˊ33.

Zobowiązania umowne z tytułu nabycia aktywów 

programowych

Naˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊGrupaˊposiadałaˊprzyszłeˊ
zobowiązaniaˊzˊtytułuˊnabyciaˊaktywówˊprogramowych.ˊTabelaˊ
poniżejˊprzedstawiaˊterminˊrealizowaniaˊprzyszłychˊpłatnościˊ
zˊtegoˊtytułuˊ(ogółem):

Poniższaˊtabelaˊprzedstawiaˊprzyszłeˊzobowiązaniaˊzˊtytułuˊ
nabyciaˊaktywówˊprogramowychˊodˊjednostekˊpowiązanychˊ
nieobjętychˊskonsolidowanymˊsprawozdaniemˊfinansowym:

Zobowiązania umowne z tytułu zakupu 

składników majątku trwałego

Kwotaˊzobowiązańˊumownychˊnaˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊ
zˊtytułuˊumówˊnaˊwytworzenieˊiˊzakupˊsprzętuˊtechnicznegoˊ
wyniosłaˊ10.613ˊtysięcyˊzłotychˊ(12.595ˊtysięcyˊzłotychˊnaˊ
dzieńˊ31ˊgrudniaˊ2010).ˊKwotaˊzobowiązańˊumownychˊnaˊdzieńˊ
31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊzˊtytułuˊmodernizacjiˊnieruchomościˊ

wyniosłaˊ3.906ˊtysięcyˊzłotychˊ(75ˊtysięcyˊzłotychˊnaˊdzieńˊ
31ˊgrudniaˊ2010).ˊKwotaˊniezafakturowanychˊdostawˊiˊusługˊ
wˊramachˊumówˊnaˊzakupˊlicencjiˊiˊoprogramowaniaˊwyniosłaˊ
946ˊtysięcyˊzłotychˊnaˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊ(344ˊtysięcyˊ
złotychˊnaˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2010).

Zobowiązania z tytułu weksli

Naˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊGrupaˊposiadałaˊzobowiązaniaˊ
warunkoweˊzˊtytułuˊweksliˊnaˊłącznąˊkwotęˊ22ˊtysięcyˊzłotychˊ
(bezˊweksliˊinˊblanco).

Ponadto,ˊnaˊdzieńˊ31ˊgrudniaˊ2011ˊrokuˊGrupaˊposiadałaˊweksleˊ
inˊblancoˊ(zabezpieczeniaˊnależytegoˊwykonaniaˊumówˊzˊope-
ratoramiˊtelefoniiˊkomórkowej,ˊzabezpieczeniaˊumówˊnajmu,ˊ
umowyˊkredytowejˊiˊumówˊleasingu).ˊ

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 

do roku 155.502 -

1 do 5 lat 203.377 -

Razem 358.879 -

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 

do roku 6.702 -

Razem 6.702 -
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WYNaGROdZeNia CZŁONKóW ZaRZądu

TabelaˊponiżejˊprzedstawiaˊłączneˊkwotyˊwynagrodzeniaˊpodstawowegoˊCzłonkówˊZarząduˊCyfrowyˊPolsatˊS.A.ˊzˊtytułuˊpełnieniaˊ
funkcjiˊzarządczychˊwˊJednostceˊDominującejˊorazˊspółkachˊzależnych.

imię i nazwisko funkcja 2011 2010

dominik Libicki Prezes Zarządu 1.080 1.080

dariusz działkowski Członek Zarządu 660 660

tomasz Szeląg Członek Zarządu 660 660

aneta jaskólska Członek Zarządu 660 309

andrzej Matuszyński Członek Zarządu - 53

Razem 3.060 2.762

Dodatkowoˊwartościˊpremiiˊiˊdodatkowychˊwynagrodzeńˊnależnychˊposzczególnymˊ
CzłonkomˊZarząduˊzaˊrokˊ2011ˊiˊ2010ˊkształtowałyˊsięˊnastępująco:

imię i nazwisko funkcja 2011 2010

dominik Libicki Prezes Zarządu 4.100 2.200

dariusz działkowski Członek Zarządu 1000 500

tomasz Szeląg Członek Zarządu 2.700 1.000

aneta jaskólska Członek Zarządu 1.400 300

Razem 9.200 4.000
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WYNaGROdZeNia CZŁONKóW RadY 
NadZORCZej

WynagrodzenieˊdlaˊczłonkówˊRadyˊNadzorczejˊJednostkiˊ
Dominującejˊjestˊwypłacaneˊnaˊpodstawieˊuchwałyˊ
NadzwyczajnegoˊWalnegoˊZgromadzeniaˊCyfrowyˊPolsatˊS.A.ˊ
zˊdniaˊ5ˊwrześniaˊ2007ˊroku.

Poniższaˊtabelaˊprzedstawiaˊłączneˊkwotyˊnależnegoˊ
wynagrodzeniaˊczłonkówˊRadyˊNadzorczejˊwˊ2011ˊiˊ2010ˊroku:

imię i nazwisko funkcja 2011 2010

Zygmunt Solorz-żak Przewodniczący Rady Nadzorczej 180 180

Heronim Ruta Członek Rady Nadzorczej 120 120

andrzej Papis Członek Rady Nadzorczej 120 120

Robert Gwiazdowski Niezależny Członek Rady Nadzorczej 120 120

Leszek Reksa Niezależny Członek Rady Nadzorczej 120 120

Razem 660 660
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WYdaRZeNia PO dNiu BiLaNSOWYM

51
SZaCuNKi KSięGOWe i ZaŁOżeNia

ZMIANY W AKCJONARIACIE
Wˊdniuˊ13ˊstyczniaˊ2012ˊrokuˊPolaˊInvestmentsˊLtd.ˊnabyłaˊ
łącznieˊ168.941.818ˊakcjiˊSpółkiˊpoprzezˊdarowiznęˊotrzymanąˊ
odˊswojegoˊjedynegoˊudziałowca,ˊDelasˊHoldingsˊLimited.

Naˊdzieńˊzatwierdzeniaˊniniejszegoˊsprawozdaniaˊfinansowegoˊ
PolaˊInvestmentsˊLtd.ˊposiadałˊbezpośrednioˊ168.941.818ˊ
akcjiˊSpółki,ˊstanowiąceˊ48,5%ˊudziałuˊwˊkapitaleˊzakłado-
wymˊSpółki,ˊreprezentująceˊ335.884.319ˊgłosówˊnaˊWalnymˊ
ZgromadzeniuˊSpółki,ˊcoˊstanowiˊ63.64%ˊogólnejˊliczbyˊ
głosówˊwˊSpółce.ˊPolaˊInvestmentsˊLtd.ˊjestˊspółką,ˊwˊktórejˊ
PanˊZygmuntˊSolorz-Żakˊposiadaˊ85%ˊudziałówˊwˊkapitaleˊ
zakładowym.

NABYCIE SPóŁKI INfO-TV-fM SP. Z O.O.
UdziałyˊINFO-TV-FMˊSp.ˊzˊo.o.ˊzostałyˊprzeniesioneˊdoˊGrupyˊ
wˊdniuˊ30ˊstyczniaˊ2012ˊrokuˊpoˊspełnieniuˊwarunkówˊzawie-
szającychˊ(patrzˊnotaˊ46).

ZAMóWIENIE NA ZAKUP USŁUG TRANS-
MISJI DANYCH 
Wˊdniuˊ23ˊstyczniaˊ2012ˊrokuˊGrupaˊzłożyłaˊdoˊMobylandˊSp.ˊ
zˊo.o.ˊzamówienieˊdotycząceˊzakupuˊusługˊtransmisjiˊdanych.ˊ
Zamówienieˊzostałoˊzłożoneˊwˊoparciuˊoˊpostanowieniaˊumowyˊ
zˊdniaˊ15ˊgrudniaˊ2010ˊroku.ˊWˊramachˊpowyższejˊumowyˊ
Mobylandˊzapewniaˊdostępˊdoˊusługiˊbezprzewodowejˊtrans-
misjiˊdanych,ˊrealizowanejˊwˊPaśmieˊ1800ˊorazˊPaśmieˊ900ˊ
wˊtechnologiiˊLTEˊlubˊHSPA+.

Zamówienieˊobejmujeˊzakupˊusługˊtransmisjiˊ13ˊmilionówˊGBˊ
zˊgwarantowanymˊokresemˊważnościˊpakietuˊdoˊdniaˊ31ˊgrud-
niaˊ2015ˊroku,ˊprzyˊczymˊstronyˊdopuściłyˊwˊumowieˊmożliwośćˊ
wydłużeniaˊtegoˊokresu.ˊCenaˊ1MB/nettoˊwynosiˊ0,00774ˊPLN.ˊ
Płatnośćˊzˊtytułuˊpowyższegoˊzamówieniaˊnastąpiˊwˊ12ˊrów-
nychˊmiesięcznychˊratachˊpocząwszyˊodˊstyczniaˊ2012ˊroku.

Sporządzenieˊskonsolidowanegoˊsprawozdaniaˊfinansowegoˊ
zgodnieˊzˊMSSFˊUEˊwymagaˊodˊZarząduˊosądów,ˊszacunkówˊ
iˊzałożeń,ˊktóreˊmająˊwpływˊnaˊprzyjęteˊzasadyˊorazˊprezen-
towaneˊwartościˊaktywów,ˊpasywów,ˊprzychodówˊorazˊkosz-
tów.ˊSzacunkiˊorazˊzwiązaneˊzˊnimiˊzałożeniaˊopierająˊsięˊnaˊ
doświadczeniuˊhistorycznymˊorazˊinnychˊczynnikach,ˊktóreˊ
sąˊuznawaneˊzaˊracjonalneˊwˊdanychˊokolicznościach,ˊaˊichˊ
wynikiˊdająˊpodstawęˊosąduˊcoˊdoˊwartościˊbilansowejˊaktywówˊ

iˊzobowiązań,ˊktóraˊnieˊwynikaˊbezpośrednioˊzˊinnychˊźródeł.ˊ
Faktycznaˊwartośćˊmożeˊróżnićˊsięˊodˊwartościˊszacowanej.

Szacunkiˊiˊzwiązaneˊzˊnimiˊzałożeniaˊpodlegająˊbieżącejˊwe-
ryfikacji.ˊZmianaˊszacunkówˊksięgowychˊjestˊujętaˊwˊokresie,ˊ
wˊktórymˊdokonanoˊzmianyˊszacunkuˊlubˊwˊokresachˊbieżącymˊ
iˊprzyszłych,ˊjeżeliˊdokonanaˊzmianaˊszacunkuˊdotyczyˊzarównoˊ
okresuˊbieżącego,ˊjakˊiˊokresówˊprzyszłych.ˊ



Najważniejszeˊszacunkiˊiˊzałożeniaˊksięgoweˊstosowaneˊwˊni-
niejszymˊskonsolidowanymˊsprawozdaniuˊfinansowymˊbyłyˊ
takieˊsameˊjakˊteˊprzyjęteˊwˊskonsolidowanymˊsprawozdaniuˊ
finansowymˊzaˊrokˊzakończonyˊ31ˊgrudniaˊ2010ˊroku,ˊzˊwyjąt-
kiemˊszacunkówˊiˊzałożeńˊzwiązanychˊzˊprocesemˊalokacjiˊcenyˊ
zakupuˊwˊodniesieniuˊdoˊnabyciaˊTelewizjiˊPolsat.

Osądyˊdotycząceˊzastosowaniaˊzasadˊrachunkowości,ˊktóreˊ
mająˊnajbardziejˊistotnyˊwpływˊnaˊwartościˊujęteˊwˊtymˊspra-
wozdaniuˊfinansowymˊzostałyˊzastosowaneˊwˊodniesieniuˊdoˊ
następującychˊkluczowychˊobszarów: 

ˊ́ˊ Okresu ekonomicznej użyteczności dekoderów 
udostępnianych klientom w umowach stanowiących 
leasing operacyjny. ˊ
Powyższeˊoszacowaniaˊdotycząceˊdekoderówˊdokonywaneˊsąˊ
przezˊwewnętrznychˊekspertówˊGrupyˊcoˊnajmniejˊnaˊdzieńˊprzy-
jęciaˊdanegoˊaktywaˊdoˊużywaniaˊiˊnaˊdzieńˊbilansowy.ˊDalszeˊ
informacjeˊwˊtymˊzakresieˊzawartoˊwˊnocieˊ6jˊorazˊwˊnocieˊ19ˊ

ˊ́ˊ Okresu ekonomicznej użyteczności innych środków 
trwałych i ich wartości rezydualnej oraz okresu eko-
nomicznej użyteczności pozostałych wartości  
niematerialnych.  
Powyższeˊoszacowaniaˊdotycząceˊśrodkówˊtrwałychˊiˊpozosta-
łychˊwartościˊniematerialnychˊdokonywaneˊsąˊprzezˊwewnętrz-
nychˊekspertówˊGrupyˊcoˊnajmniejˊnaˊdzieńˊprzyjęciaˊdanegoˊ
aktywaˊdoˊużywaniaˊiˊnaˊdzieńˊbilansowy.ˊAmortyzacjaˊobciążaˊ
rachunekˊzyskówˊiˊstratˊwˊoparciuˊoˊokresˊekonomicznejˊ
użyteczności.ˊOkres,ˊwˊktórymˊGrupaˊkorzystaˊzˊtychˊaktywówˊ
wymagaˊoszacowania.ˊDalszeˊinformacjeˊwˊtymˊzakresieˊzawar-
toˊwˊnotachˊ6jˊiˊ6kˊorazˊwˊnotachˊ19ˊiˊ22.ˊˊ

ˊ́ˊ Okresu ekonomicznej użyteczności  
aktywów programowych. 
Kosztyˊnabytychˊprawˊsportowychˊiˊprogramówˊinformacyjnychˊ
sąˊujmowaneˊwˊrachunkuˊzyskówˊiˊstratˊwˊmomencieˊpierwszejˊ
emisji,ˊaˊwˊprzypadkuˊnabytychˊprawˊdoˊsezonówˊrozgrywekˊ
lubˊprawˊdoˊwieluˊsezonówˊlubˊcykluˊzawodów,ˊtakieˊprawaˊ
amortyzowaneˊsąˊliniowoˊprzezˊczasˊtrwaniaˊsezonuˊlubˊcykluˊ

zawodów.ˊAmortyzacjaˊfilmówˊiˊserialiˊzaczynaˊsięˊwˊmomen-
cieˊpierwszejˊemisji.ˊRealizacjaˊkorzyściˊekonomicznychˊjestˊ
mierzonaˊmetodąˊdegresywnąˊwˊoparciuˊoˊstandardowąˊtabelęˊ
stawekˊiˊzależyˊodˊilościˊplanowanychˊorazˊdostępnychˊemisji.ˊ
Toˊpodejścieˊnajlepiejˊreprezentujeˊnaszeˊoszacowanieˊkorzyściˊ
zˊˊnabytychˊpraw.ˊDalszeˊinformacjeˊwˊtymˊzakresieˊzawartoˊ
wˊnocieˊ6mˊorazˊwˊnocieˊ23.ˊˊ

ˊ́ˊ Wyceny aktywów programowych.  
Szacunkiˊprzyszłychˊprzychodówˊstanowiącychˊpodstawęˊwyce-
nyˊaktywówˊprogramowychˊnaˊdzieńˊbilansowyˊsąˊsporządzaneˊ
przezˊwewnętrznychˊekspertówˊGrupyˊcoˊnajmniejˊnaˊdzieńˊ
bilansowy.ˊDalszeˊinformacjeˊwˊtymˊzakresieˊzostałyˊprzedsta-
wioneˊwˊnocieˊ6mˊiˊwˊnocieˊ23.ˊˊ

ˊ́ˊ Wyceny wartości firmy.  
Wartośćˊfirmyˊpoddawanaˊjestˊocenieˊczyˊwystąpiłaˊutrataˊwar-
tościˊwˊodniesieniuˊdoˊjejˊwartościˊbilansowej.ˊTestˊnaˊutratęˊ
wartościˊwymagaˊkalkulacjiˊwartościˊodzyskiwalnejˊośrodkaˊ
generującegoˊprzepływyˊpieniężne,ˊdoˊktóregoˊzostałaˊprzypisa-
naˊwartośćˊfirmy.ˊKalkulacjaˊtaˊwymagaˊoszacowaniaˊwartościˊ
bieżącejˊprzyszłychˊprzepływówˊpieniężnychˊorazˊwybórˊodpo-
wiedniejˊstopyˊdyskontowej.ˊAlternatywnie,ˊkalkulacjeˊmożeˊ
wiązaćˊsięˊzˊoszacowaniemˊwartościˊgodziwejˊpomniejszonejˊ
oˊkosztyˊsprzedażyˊośrodkaˊwypracowującegoˊprzepływyˊpie-
niężne.ˊDalszeˊinformacjeˊwˊtymˊzakresieˊzostałyˊprzedstawioneˊ
wˊnocieˊ6kˊiˊwˊnocieˊ20.ˊˊ

ˊ́ˊ Odpisu aktualizującego wartość  
dekoderów, środków trwałych, marki. 
Wartośćˊbilansowaˊtychˊaktywówˊpoddawanaˊjestˊocenieˊczyˊ
występująˊprzesłankiˊwskazująceˊnaˊutratęˊwartościˊcoˊnajmniejˊ
naˊdzieńˊbilansowy.ˊTestˊnaˊutratęˊwartościˊwymagaˊszacun-
kówˊiˊzałożeńˊwˊzakresieˊprognozˊprzepływówˊpieniężnychˊ
orazˊwyboruˊodpowiedniejˊstopyˊdyskontowej.ˊˊWˊprzypadkuˊ
wystąpieniaˊprzesłanekˊwskazującychˊnaˊutratęˊwartościˊGrupaˊ
szacujeˊwartośćˊodzyskiwalnąˊposzczególnychˊskładnikówˊakty-
wów.ˊDalszeˊinformacjeˊwˊtymˊzakresieˊzostałyˊprzedstawioneˊ
wˊnocieˊ6j,ˊ6kˊiˊ6oˊiˊwˊnotachˊ19,ˊ20ˊiˊ21.ˊˊ
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ˊ́ˊ Odpisu aktualizującego wartość należności. 
Wartośćˊnależnościˊaktualizujeˊsięˊuwzględniającˊstopieńˊ
prawdopodobieństwaˊichˊzapłatyˊpoprzezˊdokonanieˊodpisuˊ
aktualizującego.ˊWartośćˊodpisuˊaktualizującegoˊzależyˊodˊ
prawdopodobieństwaˊuregulowaniaˊnależnościˊorazˊodˊszczegó-
łowejˊanalizyˊistotnychˊpozycjiˊskładającychˊsięˊnaˊnależności.ˊ
Dalszeˊinformacjeˊwˊtymˊzakresieˊzawarteˊsąˊwˊnotachˊ6hˊorazˊ
28ˊiˊ41.ˊ

ˊ́ˊ Rezerw na ewentualne zobowiązania w związku 
z toczącymi się postępowaniami sądowymi.
Rezerwyˊtworzoneˊsąˊwˊoparciuˊoˊdokumentacjęˊsądowąˊiˊopi-
nięˊprawnikówˊbiorącychˊudziałˊwˊtoczącychˊsięˊpostępowa-
niach,ˊktórzyˊszacująˊewentualneˊprzyszłeˊzobowiązaniaˊGrupyˊ
wˊoparciuˊoˊprzebiegˊprocesu.ˊDalszeˊinformacjeˊwˊtymˊzakresieˊ
zawarteˊsąˊwˊnotachˊ6sˊorazˊ45.ˊ

ˊ́ˊ Podatku odroczonego 

Kluczowymˊzałożeniemˊwˊodniesieniuˊdoˊkalkulacjiˊpodatkuˊ
odroczonegoˊjestˊocenaˊokresuˊorazˊsposobuˊrozliczeniaˊwarto-
ściˊbilansowejˊaktywówˊiˊpasywówˊnaˊdzieńˊbilansowy.ˊWˊszcze-
gólności,ˊocenieˊpodlegaˊprawdopodobieństwoˊwystąpieniaˊ
przyszłychˊzyskówˊpodlegającychˊopodatkowaniu,ˊodˊktórychˊ
będzieˊmożliweˊodliczenieˊstratˊpodatkowychˊzˊlatˊubiegłych.ˊ
Dalszeˊinformacjeˊwˊtymˊzakresieˊzawarteˊsąˊwˊnotachˊ6żˊorazˊ
16.

ˊ́ˊ Procesu alokacji ceny nabycia akcji spółki  
Telewizji Polsat
DoˊnajważniejszychˊszacunkówˊwykonanychˊprzezˊZarządˊ
JednostkiˊDominującejˊwˊramachˊprocesuˊalokacjiˊcenyˊnabyciaˊ
należą:

ˊ́ˊ SzacowanyˊokresˊużytkowaniaˊmarkiˊPolsat:ˊGrupaˊ
uznała,ˊiżˊnieˊistniejeˊprzewidywalnyˊlimitˊokresu,ˊwˊktórymˊ
markaˊPolsatˊbędzieˊprzynosiłaˊGrupieˊwpływyˊpieniężneˊ
nettoˊiˊzˊtegoˊpowoduˊprzyjętoˊnieokreślonyˊokresˊużyt-
kowania.ˊCoˊnajmniejˊnaˊdzieńˊbilansowyˊGrupaˊdokonujeˊ
przegląduˊczyˊzdarzeniaˊiˊokolicznościˊnadalˊuzasadniająˊ
przyjęcieˊnieokreślonegoˊokresuˊużytkowaniaˊmarkiˊPolsat.

ˊ́ˊ Określenieˊstopyˊdyskontowej,ˊuwzględniającejˊryzykoˊ
charakterystyczneˊdlaˊwycenianegoˊznakuˊtowarowego:ˊ
zˊuwagiˊnaˊcharakterˊwycenianychˊaktywówˊzastosowanoˊ
stopęˊdyskontowąˊrównąˊkosztowiˊkapitału.

ˊ́ˊ Oszacowanieˊadekwatnegoˊpoziomuˊstawkiˊlicencyj-
nejˊnaˊpotrzebyˊwycenyˊznakuˊtowarowegoˊmetodąˊopłatˊ
licencyjnych.ˊDalszeˊinformacjeˊwˊtymˊzakresieˊzawarteˊsąˊ
wˊnocieˊ21.

ˊ́ˊ Ustalenieˊwartościˊgodziwejˊprzejętychˊaktywówˊ–ˊpatrzˊ
notaˊ40.
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Abonent

Osoba,ˊktóraˊzawarłaˊzˊnamiˊumowęˊnaˊświadczenieˊusługˊ
płatnejˊcyfrowejˊtelewizjiˊsatelitarnejˊzobowiązującąˊdoˊ
wnoszeniaˊopłatˊzaˊdostępˊdoˊpakietuˊlubˊpakietówˊprogramówˊ
telewizyjnychˊiˊradiowychˊlubˊktóraˊkorzystaˊzˊtychˊpakietówˊpoˊ
uprzednimˊwniesieniuˊmiesięcznejˊopłatyˊbezˊzawarciaˊtakiejˊ
umowy.

APS (Autoryzowany Punkt Sprzedaży)

DetaliczneˊpunktyˊsprzedażyˊCyfrowegoˊPolsatu,ˊktóreˊświad-
cząˊusługiˊsprzedażyˊcyfrowejˊtelewizjiˊsatelitarnej,ˊInternetuˊ
iˊtelefoniiˊkomórkowejˊCyfrowegoˊPolsatuˊorazˊwˊokołoˊ200ˊ
punktachˊofertyˊsieciˊPlusˊ(doˊkońcaˊ2012ˊrokuˊweˊwszystkichˊ
punktach).ˊWˊAPS-achˊklienciˊCyfrowegoˊPolsatuˊmająˊmoż-
liwośćˊpodpisaniaˊumowyˊnaˊświadczoneˊprzezˊspółkęˊusługi,ˊ
orazˊofertyˊspecjalneˊtelewizjiˊCyfrowegoˊPolsatuˊiˊtelefoniiˊ
komórkowejˊsieciˊPlus,ˊzakupˊdekoderaˊorazˊzamówienieˊ
profesjonalnejˊusługiˊmontażuˊinstalacjiˊantenowej.ˊPunktyˊ
udzielająˊtakżeˊporadˊtechnicznych,ˊpośrednicząˊwˊobsłudzeˊ
serwisowejˊsprzętuˊoferowanegoˊprzezˊCyfrowyˊPolsatˊiˊwydająˊ
dekoderyˊzastępczeˊnaˊczasˊrealizacjiˊreklamacjiˊodbiornika.

ARPU (Average Revenue Per User)

Średniˊmiesięcznyˊprzychódˊnettoˊnaˊjednegoˊabonentaˊ(osoba,ˊ
któraˊzawarłaˊumowęˊzˊCyfrowymˊPolsatemˊiˊregularnieˊwnosiˊ
opłatyˊabonamentowe),ˊktóremuˊświadczyliśmyˊusługi,ˊoblicza-
nyˊpoprzezˊpodzielenieˊsumyˊprzychodówˊnetto,ˊgenerowanychˊ
przezˊnaszychˊabonentówˊnaˊoferowaneˊprzezˊnasˊusługiˊDTHˊ
wˊdanymˊokresie,ˊprzezˊśredniąˊliczbęˊabonentówˊ(umów),ˊ
którymˊświadczyliśmyˊusługiˊwˊdanymˊokresie.

BTS (BaseTransceiver Station)/maszt 

Stacjaˊbazowaˊbądźˊprzekaźnikowa.ˊUrządzenieˊwyposażoneˊ
wˊantenęˊfalˊelektromagnetycznychˊwykorzystywaneˊwˊsyste-
machˊbezprzewodowych.ˊ

Catch-up TVˊ
Usługaˊpolegającaˊnaˊudostępnianiuˊwybranychˊtreściˊprogra-
mowychˊprzezˊpewienˊczasˊpoˊtym,ˊjakˊzostałyˊnadaneˊwˊkanaleˊ
telewizyjnym.ˊ

Centrum satelitarne 

Satelitarneˊcentrumˊnadawczo-odbiorczeˊCyfrowegoˊPolsatuˊ
zlokalizowaneˊnaˊterenieˊsiedzibyˊspółki,ˊwˊWarszawieˊprzyˊ
ulicyˊŁubinowejˊ4a.

CRM (Customer Relationship Management)

Jestˊtoˊzestawˊnarzędziˊiˊprocedurˊistotnychˊwˊzarządzaniuˊ
kontaktamiˊzˊklientami,ˊzarządzanieˊrelacjamiˊzˊklientemˊlubˊ
systemˊrelacjiˊzˊklientem.ˊCRMˊtoˊnieˊtylkoˊnarzędzie,ˊtoˊcałaˊ
strategiaˊiˊfilozofiaˊbiznesu,ˊgdzieˊbudujemyˊdoskonałąˊrelacjęˊ
zˊklientem,ˊużywającˊnarzędziˊdobrejˊorganizacjiˊpracy.

Dekoder

Urządzenieˊprzetwarzająceˊzakodowanyˊsygnałˊcyfrowyˊwˊspo-
sóbˊumożliwiającyˊjegoˊodbiórˊzaˊpomocąˊodbiornikaˊtelewizyj-
nego.ˊUrządzenieˊpowszechnieˊstosowaneˊdoˊodbioruˊpłatnejˊ
cyfrowejˊtelewizjiˊsatelitarnej.

DTH (Direct-To-Home)

Usługaˊudostępnianiaˊprogramówˊtelewizyjnychˊiˊradiowychˊ
rozprowadzanychˊdrogąˊsatelitarnąˊwˊramachˊpłatnychˊpakie-
tówˊprogramowych.

słoWNiK



DVB-T lub DTT (Digital Video Broadcasting – 

Terrestrial/ Digital Terrestrial Television)

Naziemnaˊtelewizjaˊcyfrowaˊ–ˊtechnologiaˊcyfrowaˊmającaˊnaˊ
celuˊprzesłanieˊwiększejˊliczbyˊkanałówˊi/lubˊzapewnienieˊwyż-
szejˊjakościˊprzesyłanegoˊobrazuˊiˊdźwiękuˊprzyˊwykorzystaniuˊ
transmisjiˊradiowejˊodbieranejˊzaˊpomocąˊantenyˊkonwencjo-
nalnejˊzamiastˊantenyˊsatelitarnejˊlubˊłączaˊkablowego.

Dywidenda

Częśćˊwypracowanegoˊprzezˊspółkęˊzysku,ˊktóraˊjestˊwypłacanaˊ
posiadaczomˊakcji.ˊ

fTA (free-To-Air)

Terminˊoznaczającyˊkanałyˊtelewizyjneˊorazˊradiowe,ˊktórychˊ
sygnałˊjestˊpowszechnieˊdostępnyˊiˊniezakodowany.

HD TV (High Definition)

Telewizjaˊwˊtechnologiiˊwysokiejˊrozdzielczości.ˊOgólneˊokre-
ślenieˊformatuˊsygnałuˊtelewizyjnegoˊoˊrozdzielczościˊwyższejˊ
niżˊstandardowa.

HSPA+ (High Speed Packet Access Plus)ˊ
Technologiaˊtransferuˊdanychˊdrogąˊradiowąˊoˊzwiększonejˊ
prędkościˊdoˊ21ˊMb/s.

ICOK

InternetoweˊCentrumˊObsługiˊKlientaˊtoˊinternetowaˊaplikacja,ˊ
zaˊpomocąˊktórejˊklienciˊpoˊzalogowaniuˊmogąˊdokonywaćˊ
zmianˊnaˊswoichˊkontachˊabonenckich.

Internet szerokopasmowyˊ
PołączenieˊzˊInternetemˊzaˊpomocąˊszybkiegoˊłączaˊlubˊˊ
mediumˊoˊdużejˊprzepustowości.ˊ

IPTV (Internet Protocol Television) 

Technologiaˊumożliwiającaˊprzesyłanieˊsygnałuˊtelewizyjnegoˊ
wˊsieciachˊszerokopasmowychˊopartychˊnaˊprotokoleˊIP.

Karta dostępu

Karta,ˊktóraˊweˊwspółpracyˊzˊdekoderemˊumożliwiaˊdostępˊdoˊ
płatnejˊcyfrowejˊtelewizjiˊsatelitarnej.

Licencja programowa

Prawoˊdoˊkorzystaniaˊ(rozporządzania)ˊzˊprogramówˊtelewizyj-
nychˊlubˊradiowychˊwˊściśleˊokreślonyˊsposób.

LTE (Long Term Evolution)

Technologiaˊtransmisjiˊdanychˊwˊsieciachˊbezprzewodowych,ˊ
charakteryzującaˊsięˊwielokrotnieˊwyższąˊprędkościąˊprzesyłaniaˊ
danych,ˊwiększąˊpojemnościąˊsieciˊiˊmniejszymiˊopóźnieniami.ˊ

MIMO (Multiple Input, Multiple Output) 

Rozwiązanieˊtechnologiczneˊzwiększająceˊprzepustowośćˊsieciˊ
bezprzewodowejˊpolegająceˊnaˊwieloantenowejˊtransmisjiˊ
danychˊzarównoˊpoˊstronieˊnadawczej,ˊjakˊiˊodbiorczej.
ˊ
Modem (Modulator – Demodulator)ˊ
Urządzenieˊelektroniczneˊzamieniająceˊdaneˊcyfroweˊnaˊanalo-
goweˊsygnałyˊelektroniczneˊiˊnaˊodwrót,ˊodbieraneˊprzezˊlinieˊ
telefoniczne,ˊtelewizyjneˊczyˊfaleˊradiowe.
ˊ
Multiroomˊ
Usługaˊumożliwiającaˊwˊramachˊjednegoˊabonamentuˊkorzysta-
nieˊzˊbogactwaˊtychˊsamychˊkanałówˊnaˊdwóchˊtelewizorachˊ
wˊjednymˊdomu.
ˊ
Multipleks

Zespolonyˊstrumieńˊdanychˊcyfrowych,ˊskładającyˊsięˊzˊdwóchˊ
lubˊwięcejˊstrumieniˊutworzonychˊzˊdanychˊwchodzącychˊ
wˊskładˊtreściˊprogramówˊradiofonicznychˊlubˊtelewizyjnych,ˊ
orazˊdanychˊdodatkowych,ˊobejmującychˊwˊszczególnościˊdaneˊ
związaneˊzˊsystememˊdostępuˊwarunkowegoˊlubˊusługamiˊ
dodatkowymi.
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MVNO (Mobile Virtual Network Operator)

Operatorˊwirtualnejˊsieciˊkomórkowej.ˊPodmiotˊzajmującyˊsięˊ
odsprzedażąˊ(reseller)ˊusługˊtelefoniiˊkomórkowej.ˊOperatorzyˊ
MVNOˊnieˊsąˊwłaścicielamiˊkoncesjiˊnaˊkorzystanieˊzˊczęsto-
tliwościˊradiowychˊiˊnieˊposiadająˊwłasnejˊinfrastrukturyˊsieciˊ
komórkowej.ˊPodobnieˊjakˊpodmiotyˊzajmująceˊsięˊodsprzedażąˊ
(resellerzy)ˊusługˊtelefoniiˊstacjonarnejˊsprzedająˊusługęˊpodˊ
własnąˊmarką,ˊaleˊkorzystająˊzˊurządzeńˊdotychczasowychˊope-
ratorów.ˊJednakżeˊoperatorzyˊMVNOˊposiadającyˊcentraˊusługˊ
sieciowychˊmogąˊwzbogacaćˊswojąˊofertęˊusługowąˊ
oˊdodatkoweˊelementy.

Operator 

Przedsiębiorcaˊtelekomunikacyjnyˊmającyˊuprawnieniaˊdoˊ
wykonywaniaˊusługˊtelekomunikacyjnych.ˊ

Pay-per-view (PPV)ˊ
Usługaˊpłatnegoˊdostępuˊdoˊwybranychˊtreściˊprogramowych.

Prime time

Terminˊokreślającyˊprzedziałˊczasu,ˊwˊktórymˊstacjeˊ(telewizyj-
neˊbądźˊradiowe)ˊosiągająˊzazwyczajˊnajwyższąˊoglądalność/słu-
chalność,ˊaˊcoˊzaˊtymˊidzieˊrównieżˊwpływyˊreklamoweˊ–ˊnada-
waneˊsąˊwówczasˊnajsilniejszeˊofertyˊprogramowe;ˊwˊTelewizjiˊ
Polsatˊprimeˊtimeˊobejmujeˊczasˊ18.30ˊ–ˊ23.00.

Pre-paidˊ
Sprzedażˊusługˊbądźˊświadczeńˊdanegoˊoperatoraˊnaˊzasadzieˊ
przedpłaty.

Post-paidˊ
Systemˊnabywaniaˊusługˊwˊsystemieˊabonamentowym,ˊˊ
zaˊktóreˊpłacimyˊpoˊichˊnabyciu.
ˊ
Router (trasownik)ˊ
Siecioweˊurządzenieˊelektroniczneˊpełniąceˊfunkcjeˊwęzłaˊ
komunikacyjnegoˊłączącegoˊróżneˊsieciˊkomputerowe.

Router sygnałów telewizyjnychˊ
Urządzenieˊpozwalająceˊnaˊłączenieˊdowolnychˊźródełˊcyfro-
wychˊsygnałówˊtelewizyjnychˊzˊˊdowolnymiˊpunktamiˊodbioru.ˊ
Wˊośrodkuˊtelewizyjnymˊzestawiaˊsięˊtysiąceˊtakichˊpołączeń,ˊ
przepustowośćˊkażdegoˊkanałuˊdlaˊsygnałówˊHDˊwynosiˊˊ
1,5ˊGb/s.ˊWˊniedalekiejˊprzyszłościˊ3ˊGb/s.

SAC (Subscriber Acquisition Cost)

Sumaˊprowizjiˊnależnychˊzaˊdoprowadzenieˊdoˊzawarciaˊumowyˊ
wˊprzeliczeniuˊnaˊjednegoˊpozyskanegoˊabonenta.

SD TV (Standard Definition)

Telewizjaˊwˊtechnologiiˊstandardowejˊrozdzielczości,ˊcyfrowaˊ
wersjaˊanalogowegoˊstandarduˊPALˊIˊNTSC.

SMS (Short Message Service)ˊ
Jestˊtoˊkrótkaˊwiadomośćˊtekstowa,ˊktórąˊmożnaˊwysłaćˊinne-
muˊużytkownikowiˊsieciˊkomórkowejˊbezpośrednioˊzˊwłasnegoˊ
telefonuˊkomórkowegoˊlubˊzˊInternetuˊ(zeˊstronˊWWW).ˊ
WiadomościˊSMSˊmogąˊzawieraćˊdoˊ160ˊznaków.

System multiplekseraˊ
Zestawˊurządzeńˊpozwalającychˊłączyćˊwˊjedenˊstrumieńˊ
danychˊcyfroweˊsygnałyˊkilkuˊkanałówˊtelewizyjnychˊiˊdaneˊ
towarzyszące.ˊMultiplekserˊstatystycznyˊˊdynamicznieˊdzieliˊ
dostępneˊpasmoˊmiędzyˊkanałyˊwˊzależnościˊodˊzapotrzebowa-
niaˊ(treściˊobrazu).

ˊ
Transmisja analogowa/sygnał analogowy

Rodzajˊtransmisjiˊsygnału,ˊwˊktórejˊsygnałˊpoczątkowyˊ́
(np.ˊgłos)ˊjestˊprzekształcanyˊwˊsygnałˊelektrycznyˊiˊprzesyłanyˊjakoˊ
sygnałˊelektryczny.ˊPrzesyłˊsygnałówˊjestˊrealizowanyˊprzezˊciągłąˊ
zmianę,ˊnp.ˊczęstotliwości,ˊamplitudyˊlubˊfazyˊtransmitowanegoˊ
sygnału.ˊZazwyczajˊsygnałyˊanalogoweˊwymagająˊwiększejˊszero-
kościˊpasmaˊdoˊprzesyłuˊdanych,ˊniżˊjestˊtoˊkonieczneˊwˊprzypadkuˊ
transmisjiˊcyfrowejˊiˊsąˊbardziejˊpodatneˊnaˊtłumienie.



Transponder

Wydzielonaˊczęśćˊsatelityˊtelekomunikacyjnego.ˊUmożliwiaˊ
odbiórˊnaziemnegoˊsatelitarnegoˊsygnałuˊiˊretransmisjęˊnaˊ
określonyˊobszar.

TTS (Text-To-Speach)

FunkcjaˊIVRˊumożliwiającaˊautomatyczneˊodtwarzanieˊgłosoweˊ
przygotowywanychˊinformacjiˊtekstowych.

Udział w oglądalności/widowniˊ
Odsetekˊtelewidzówˊoglądającychˊkonkretnyˊkanałˊwˊdanymˊ
okresie,ˊwyrażonegoˊjakoˊodsetekˊwszystkichˊoglądającychˊ
telewizjęˊwˊdanymˊczasie,ˊprezentujemyˊdaneˊwedługˊbadańˊ
NielsenˊAudienceˊMeasurementˊ(NAM),ˊwˊgrupieˊwszyscy,ˊˊ
16-49ˊlatˊprzezˊcałyˊdzień.

Udział w rynku reklamy

UdziałˊprzychodówˊzˊreklamyˊiˊsponsoringuˊGrupyˊKapitałowejˊ
CyfrowyˊPolsatˊwˊcałkowitychˊprzychodachˊzˊreklamyˊtelewizyj-
nejˊwˊPolsce,ˊźródłemˊnaszychˊdanychˊjestˊStarlink.

Wskaźnik P/E (Price/Earnings)ˊ
Wskaźnikˊgiełdowyˊodzwierciedlającyˊrelacjęˊcenyˊdoˊzysków.ˊ
Obliczaˊsięˊgo,ˊdzielącˊbieżącąˊcenęˊakcjiˊprzezˊwypracowanyˊ
wˊciąguˊostatnichˊ12ˊmiesięcyˊzyskˊprzypadającyˊnaˊjednąˊakcjęˊ
(EPSˊ–ˊEarningsˊPerˊShare).

ˊWspółczynnik Odpływu Abonentów (Churn)

Współczynnikˊodpływuˊabonentów,ˊokreślonego,ˊjakoˊstosunekˊ
liczbyˊumówˊrozwiązanychˊwˊokresieˊ12ˊmiesięcyˊdoˊśrednio-
rocznejˊliczbyˊumówˊwˊtymˊ12ˊmiesięcznymˊokresie.ˊLiczbaˊroz-
wiązanychˊumówˊjestˊpomniejszonaˊoˊliczbęˊabonentów,ˊktórzyˊ
zawarliˊzˊnamiˊponownieˊumowęˊnieˊpóźniejˊniżˊzˊkońcemˊtegoˊ
12ˊmiesięcznegoˊokresu.

Warranty subskrypcyjneˊ
Papieryˊwartościoweˊemitowaneˊprzezˊspółkęˊakcyjną.ˊWarrantyˊ
mogąˊbyćˊimienneˊorazˊnaˊokaziciela.ˊPapieryˊteˊuprawniająˊ
posiadaczaˊdoˊobjęciaˊakcjiˊbądźˊzapisuˊnaˊakcjeˊnowejˊemisji.ˊ

Wynik EBITDA (EBITDA)

Zyskˊzˊdziałalnościˊoperacyjnejˊpowiększonyˊoˊamortyzacjęˊiˊ
utratęˊwartości.

VOD (Video On Demand)

Wideoˊnaˊżądanie.ˊUsługaˊpolegającaˊnaˊumożliwieniuˊodbiorcyˊ
wyboruˊoglądanegoˊprogramuˊtelewizyjnegoˊweˊwłaściwymˊdlaˊ
niegoˊczasie.

Zasięg techniczny

OdsetekˊgospodarstwˊdomowychˊwˊPolsce,ˊktóreˊmająˊtechnicz-
nąˊmożliwośćˊodbioruˊnadawanegoˊkanałuˊ

Źródło:ˊCyfrowyˊPolsat,ˊWikipedia,ˊUstawaˊoˊwdrożeniuˊna-
ziemnejˊtelewizjiˊcyfrowejˊ
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cyFrowy polsat s.a. 

ul.ˊŁubinowaˊ4aˊ
03-878ˊWarszawaˊ

Sekretariat Spółki 

e-mail:ˊrecepcja@cyfrowypolsat.plˊ
tel.:ˊ(22)ˊ356ˊ66ˊ00,ˊ(22)ˊ356ˊ67ˊ00ˊ
faks:ˊ(22)ˊ356ˊ60ˊ03ˊ
ˊ
Relacje Inwestorskie

BartłomiejˊDrywa
Dyrektorˊds.ˊRelacjiˊInwestorskichˊ
tel.:ˊ(22)ˊ356ˊ60ˊ04;ˊfaks:ˊ(22)ˊ356ˊ60ˊ03ˊ
e-mail:ˊbdrywa@cyfrowypolsat.plˊ
www.cyfrowypolsat.pl/inwestor 
ˊ
Biuro Prasoweˊ
OlgaˊZomerˊ
RzecznikˊPrasowyˊ
tel.:ˊ(22)ˊ356ˊ60ˊ35;ˊfaks:ˊ(22)ˊ356ˊ60ˊ03ˊ
e-mail:ˊozomer@cyfrowypolsat.plˊˊ
www.cyfrowypolsat.pl/biuro-prasoweˊ

Centrum Obsługi Klienta

tel.ˊ801ˊ08ˊ08ˊ08;ˊ699ˊ00ˊ2222;ˊ(22)ˊ212ˊ72ˊ22
faks:ˊ(22)ˊ356ˊ66ˊ77ˊ
e-mail:ˊkontakt@cyfrowypolsat.plˊ
www.cyfrowypolsat.pl 

telewizja polsat sp. z o.o.

ul.ˊOstrobramskaˊ77ˊ
04-175ˊWarszawaˊ
tel.:ˊ(22)ˊ514ˊ40ˊ00ˊ
www.polsat.pl 

Biuro Prasowe ˊ
TomaszˊMatwiejczuk
RzecznikˊPrasowy
tel.:ˊ(22)ˊ514ˊ55ˊ16ˊ
e-mail:ˊtmatwiejczuk@polsat.com.pl
http://serwis.polsat.com.pl 

„Polsat Media” Biuro Reklamy 

tel.:ˊ(22)ˊ514ˊ53ˊ00;ˊfaksˊ(22)ˊ514ˊ53ˊ53ˊ
e-mail:ˊsekretariat@polsatmedia.plˊ
www.polsatmedia.pl ˊ
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