
TPSA QSr 1/ 2013

□ - skorygowany

          (kwartał   /           rok)

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według: Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie: zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według: Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie: zł

data przekazania: 23 kwietnia 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE          
 1 kwartał narastająco

okres od 01.01.2013
do 31.03.2013 

 1 kwartał narastająco
okres od 01.01.2012

do 31.03.2012 

 1 kwartał narastająco
okres od 01.01.2013

do 31.03.2013 

 1 kwartał narastająco
okres od 01.01.2012

do 31.03.2012 

I. Przychody 3 267 000                                     3 520 000                                  782 740                                      843 114                                        
II. Zysk operacyjny 241 000                                        404 000                                     57 741                                        96 766                                          
III. Zysk przed opodatkowaniem 107 000                                        296 000                                     25 636                                        70 898                                          
IV. Skonsolidowany zysk netto 81 000                                          242 000                                     19 407                                        57 964                                          
V. Zysk netto przypisany właścicielom TP S.A. 81 000                                          242 000                                     19 407                                        57 964                                          
VI. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i 
rozwodniony)

0,06                                              0,18                                          0,01                                            0,04                                              

VII. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i 
rozwodniona) 1 312                                            1 323                                         1 312                                          1 323                                            
VIII. Całkowite dochody ogółem 87 000                                          242 000                                     20 844                                        57 964                                          

IX. Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom TP S.A.
87 000                                          242 000                                     20 844                                        57 964                                          

X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 863 000                                        (1 316 000)                                 206 766                                      (315 210)                                       
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (660 000)                                       (893 000)                                   (158 129)                                     (213 892)                                       
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (348 000)                                       (23 000)                                     (83 377)                                       (5 509)                                           
XIII. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 
środków pieniężnych, netto (145 000)                                       (2 233 000)                                 (34 741)                                       (534 850)                                       

 stan na 31.03.2013  stan na 31.12.2012  stan na 31.03.2013  stan na 31.12.2012 
XIV. Aktywa obrotowe razem 2 044 000                                     2 210 000                                  489 299                                      540 580                                        
XV. Aktywa trwałe razem 21 528 000                                   21 953 000                                5 153 445                                   5 369 845                                      
XVI. Suma aktywów 23 572 000                                   24 163 000                                5 642 744                                   5 910 425                                      
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 5 742 000                                     6 502 000                                  1 374 539                                   1 590 431                                      
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 4 785 000                                     4 703 000                                  1 145 449                                   1 150 384                                      
XIX. Kapitał własny razem 13 045 000                                   12 958 000                                3 122 756                                   3 169 610                                      
XX. Kapitał własny przypisany właścicielom TP S.A. 13 043 000                                   12 956 000                                3 122 277                                   3 169 121                                      
XXI. Kapitał zakładowy 4 007 000                                     4 007 000                                  959 209                                      980 138                                        

 1 kwartał narastająco
okres od 01.01.2013

do 31.03.2013 

 1 kwartał narastająco
okres od 01.01.2012

do 31.03.2012 

 1 kwartał narastająco
okres od 01.01.2013

do 31.03.2013 

 1 kwartał narastająco
okres od 01.01.2012

do 31.03.2012 
I. Przychody 1 786 000                                     1 858 000                                  427 907                                      445 030                                        
II. Zysk operacyjny 100 000                                        65 000                                       23 959                                        15 569                                          
III. Zysk przed opodatkowaniem 726 000                                        82 000                                       173 942                                      19 641                                          
IV. Zysk netto 707 000                                        108 000                                     169 390                                      25 868                                          
V. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i 
rozwodniony)

0,54                                              0,08                                          0,13                                            0,02                                              

VI. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i 
rozwodniona) 1 312                                            1 323                                         1 312                                          1 323                                            
VII. Całkowite dochody ogółem 704 000                                        108 000                                     168 671                                      25 868                                          
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 924 000                                        (1 876 000)                                 221 381                                      (449 341)                                       
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (465 000)                                       (662 000)                                   (111 409)                                     (158 563)                                       
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (570 000)                                       345 000                                     (136 566)                                     82 635                                          
XI. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 
środków pieniężnych, netto (111 000)                                       (2 194 000)                                 (26 594)                                       (525 509)                                       

 stan na 31.03.2013  stan na 31.12.2012  stan na 31.03.2013  stan na 31.12.2012 
XII. Aktywa obrotowe razem 1 694 000                                     1 623 000                                  405 515                                      396 996                                        
XIII. Aktywa trwałe razem 22 581 000                                   22 941 000                                5 405 516                                   5 611 516                                      
XIV. Suma aktywów 24 275 000                                   24 564 000                                5 811 031                                   6 008 512                                      
XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem 5 819 000                                     6 758 000                                  1 392 973                                   1 653 050                                      
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 6 147 000                                     6 201 000                                  1 471 489                                   1 516 804                                      
XVII. Kapitał własny razem 12 309 000                                   11 605 000                                2 946 569                                   2 838 658                                      
XVIII. Kapitał zakładowy 4 007 000                                     4 007 000                                  959 209                                      980 138                                        

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1 /  2013

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33,  poz. 259, z późn. zm.)
        dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

za 1 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r.

 w tys. zł w tys. EUR

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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Zgodnie z Art. 87 Rozporz ądzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku  w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów pa pierów warto ściowych oraz warunków 
uznawania za równowa żne informacji wymaganych przepisami prawa pa ństwa nieb ędącego pa ństwem 
członkowskim - Dz.U. Nr 33, poz. 259 z 2009 roku, z  późn. zm. („Rozporz ądzenie Ministra Finansów z dnia 
19 lutego 2009 roku”), Zarz ąd Telekomunikacji Polskiej S.A. (“TP S.A.”, “Spółka ”) przekazuje nast ępujące 
informacje: 
 
 
I. Akcjonariusze posiadaj ący bezpo średnio lub po średnio przez podmioty zale żne, co najmniej 5% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu TP S.A . na dzień opublikowania raportu kwartalnego oraz 
zmiany w strukturze własno ści w okresie od przekazania poprzedniego raportu ro cznego 
 
Struktura własności kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z wiedzą Spółki, na dzień 23 kwietnia 2013 roku, tj. na 
dzień przekazania raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2013 roku jest taka sama jak na dzień 12 lutego 2013 
roku, tj. na dzień przekazania raportu rocznego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku: 
 

Akcjonariusz 
Liczba 

posiadanych 
akcji  

Liczba głosów 
na Walnym 

Zgromadzeniu 
TP S.A. 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

na Walnym 
Zgromadzeniu  

TP S.A. 

Wartość 
nominalna 

posiadanych akcji 
(w zł) 

Udział w kapitale 
zakładowym 

France Telecom S.A. 664.999.999 664.999.999 49,79% 1.994.999.997 49,79% 

Pozostali akcjonariusze 647.357.480 647.357.480 48,47% 1.942.072.440 48,47% 

Telekomunikacja Polska S.A. 
(akcje własne) (1) 

23.291.542 23.291.542 1,74% 69.874.626 1,74% 

RAZEM 1.335.649.021 1.335.649.021 100,00% 4.006.947.063 100,00% 

(1)  Prawa głosu wynikające z akcji własnych nie mogą być wykonywane na Walnym Zgromadzeniu TP S.A. W dniu 11 kwietnia 2013 roku 
Walne Zgromadzenie TP S.A. podjęło uchwały w sprawie umorzenia 23.291.542 akcji własnych oraz związanego z tym obniżenia kapitału 
zakładowego Spółki ze skutkiem na dzień zarejestrowania przez sąd rejestrowy (przewidywanym w drugim kwartale 2013 roku). 
 
 
II. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji TP S.A.  lub uprawnie ń do nich (opcji) przez osoby 
zarządzające i nadzoruj ące TP S.A., zgodnie z posiadanymi przez TP S.A. inf ormacjami, w okresie od 
przekazania poprzedniego raportu rocznego 
 
W ramach ustanowionego przez Spółkę programu motywacyjnego, członkowie Zarządu Spółki objęli wyemitowane 
przez TP S.A. imienne obligacje serii A z prawem pierwszeństwa do subskrybowania akcji Spółki przed 
dotychczasowymi akcjonariuszami. 
 
Liczba obligacji z prawem pierwszeństwa do subskrybowania akcji będąca w posiadaniu członków Zarządu Spółki 
na dzień przekazania raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2013 roku i raportu rocznego za okres 12 miesięcy 
zakończony 31 grudnia 2012 roku jest następująca: 
 

 23 kwietnia 2013 12 lutego 2013 
Maciej Witucki  305.557 305.557 
Vincent Lobry - - 
Piotr Muszyński 190.896 190.896 
Jacques de Galzain - - 
Jacek Kowalski 25.241 25.241 

 
Członkowie Rady Nadzorczej TP S.A. nie uczestniczą w programie motywacyjnym Spółki i na dzień 
23 kwietnia 2013 roku oraz 12 lutego 2013 roku nie posiadali obligacji z prawem pierwszeństwa do 
subskrybowania akcji. 
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Na dzień 23 kwietnia 2013 roku oraz 12 lutego 2013 roku Maciej Witucki, Prezes Zarządu TP S.A., był w 
posiadaniu 4.000 akcji Telekomunikacji Polskiej. Żadna z pozostałych osób zarządzających lub nadzorujących 
TP S.A. nie była w posiadaniu akcji Spółki. 
 
 
III. Informacje o udzieleniu przez Spółk ę lub przez jednostk ę od niej zale żną poręczeń kredytu lub po życzki 
lub udzieleniu gwarancji innemu podmiotowi lub jedn ostce zale żnej od tego podmiotu, je żeli łączna 
warto ść istniej ących por ęczeń lub gwarancji stanowi równowarto ść co najmniej 10% kapitałów własnych 
Spółki 
 
W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku Spółka lub jednostka od niej zależna nie udzielała 
poręczeń kredytu lub pożyczki ani gwarancji innemu podmiotowi lub jednostce od niego zależnej, których łączna 
wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych TP S.A. 
 
 
IV. Stanowisko Zarz ądu odno śnie wcze śniej publikowanych prognoz wyników finansowych  

Grupa nie publikuje prognoz finansowych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 
roku. 
 
 
V.  Czynniki, które w ocenie Grupy mog ą mieć wpływ na osi ągnięte przez Grup ę wyniki w perspektywie 
co najmniej kolejnego kwartału 
 
Czynniki, które w opinii Zarządu mają lub w niedalekiej przyszłości mogą mieć wpływ na działalność Grupy zostały 
opisane w sekcji 6 Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Telekomunikacja Polska w 2012 roku. Ponadto, 
szczegółowy opis zagrożeń i ryzyk mogących wpływać na działalność operacyjną oraz wyniki finansowe Grupy 
został zawarty w rozdziale IV powyższego Sprawozdania. 
 
 
VI.  Kursy walutowe 
 
W celu przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 
31 marca 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tych 
dniach. Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów 
pieniężnych za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2013 oraz 2012 roku przeliczono według kursu będącego 
średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP z ostatnich dni każdego z 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2013 
oraz 2012 roku. 
 
Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej, rachunku zysków i strat, 
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przedstawia poniższa tabela: 
 

 31 marca 2013 31 grudnia 2012 31 marca 2012 
Sprawozdanie z sytuacji finansowej 4,1774 PLN 4,0882 PLN Nie dotyczy 
Rachunek zysków i strat,  
sprawozdanie z całkowitych dochodów, 
sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

4,1738 PLN Nie dotyczy 4,1750 

 



 
 
 
 
 
 

GRUPA KAPITAŁOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA 
 

SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

ZA TRZY MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2013 ROKU 
SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW 

SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ  
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 
(w milionach złotych, z wyjątkiem zysku na jedną akcję) 
 
 
 3 miesiące 3 miesiące 
 do 31 marca 2013 do 31 marca 2012 
 (niezbadane) (patrz Nota 2, niezbadane) 
   
Przychody 3.267 3.520 
   
Usługi obce (1.596) (1.731) 
Koszty świadczeń pracowniczych  (545) (560) 
Pozostałe koszty operacyjne (176) (143) 
Pozostałe przychody operacyjne 73 133 
Zyski ze sprzedaży aktywów 10 8 
Amortyzacja  (791) (819) 
Utrata wartości aktywów trwałych (1) (4) 
   
Zysk operacyjny 241 404 
   
Przychody odsetkowe 4 10 
Koszty odsetkowe i pozostałe koszty finansowe (109) (110) 
Zyski/(straty) z tytułu różnic kursowych (1) 9 
Koszty dyskonta (28) (17) 
   
Koszty finansowe, netto (134) (108) 
   
Podatek dochodowy  (26) (54) 
   
Skonsolidowany zysk netto  81 242 
   
Zysk netto przypisany właścicielom TP S.A. 81 242 
Zysk netto przypisany udziałom nie dającym kontroli - - 
   
   
Zysk na jedn ą akcję (w złotych) (podstawowy i rozwodniony)  0,06 0,18 
   
Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) 1.312 1.323 
   

 
 
 
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
 
(w milionach złotych) 
 

 3 miesiące 3 miesiące 
 do 31 marca 2013 do 31 marca 2012 
 (niezbadane) (niezbadane) 
Skonsolidowany zysk netto 81 242 
   
Pozycje, które mog ą być przeniesione do wyniku    
Zyski z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 8 - 
Podatek dochodowy dotyczący pozycji, które mogą być przeniesione (2) - 
   
Inne całkowite dochody, netto 6 - 
   
Całkowite dochody ogółem 87 242 
   
Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom TP S.A. 87 242 
Całkowite dochody ogółem przypisane udziałom nie dającym kontroli - - 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 
 
(w milionach złotych) 
 

 31 marca 31 grudnia   
 2013 2012 
 (niezbadane) (patrz Nota 2, zbadane) 
AKTYWA   
   
Wartość firmy 4.025 4.016 
Pozostałe wartości niematerialne 2.946 2.967 
Środki trwałe 13.569 13.951 
Instrumenty pochodne 154 127 
Pozostałe aktywa finansowe 13 14 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 821 878 
Aktywa trwałe razem 21.528 21.953 
   
Zapasy 199 194 
Należności handlowe 1.301 1.413 
Instrumenty pochodne 8 - 
Pozostałe aktywa finansowe 18 17 
Pozostałe aktywa 134 113 
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 123 67 
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 261 406 
Aktywa obrotowe razem 2.044 2.210 
   
SUMA AKTYWÓW 23.572 24.163 
   
PASYWA   
   
Kapitał zakładowy 4.007 4.007 
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 832 832 
Akcje własne (400) (400) 
Pozostałe kapitały rezerwowe (31) (37) 
Różnice kursowe z przeliczenia spółek zależnych (5) (5) 
Zyski zatrzymane 8.640 8.559 
Kapitał własny przypisany wła ścicielom TP S.A. 13.043 12.956 
   
Udziały nie dające kontroli 2 2 
Kapitał własny razem 13.045 12.958 
   
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, 
z wyłączeniem zobowiązań handlowych  3.051 2.990 
Instrumenty pochodne 257 283 
Zobowiązania handlowe 778 751 
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 383 375 
Rezerwy 272 263 
Pozostałe zobowiązania 15 15 
Przychody przyszłych okresów 29 26 
Zobowi ązania długoterminowe razem 4.785 4.703 
   
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, 
z wyłączeniem zobowiązań handlowych 1.896 2.195 
Instrumenty pochodne 4 112 
Zobowiązania handlowe 1.966 2.228 
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 239 213 
Rezerwy 924 953 
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 43 123 
Pozostałe zobowiązania 189 162 
Przychody przyszłych okresów 481 516 
Zobowi ązania krótkoterminowe razem 5.742 6.502 
   
SUMA PASYWÓW 23.572 24.163 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁA SNYM 
 
(w milionach złotych) 
 

 

 Kapitał 
zakładowy 

Kapitał z 
emisji akcji 
powy żej ich 

warto ści 
nominalnej 

Akcje  
własne 

Pozostałe kapitały rezerwowe  Ró żnice 
kursowe z 

przeliczenia 
spółek 

zależnych 

 
Zyski 

zatrzymane 

Kapitał własny 
przypisany 

właścicielom 
TP S.A. 

 
Udziały nie 

dające kontroli 

Kapitał 
własny 
razem 

    Instrumenty 
zabezpie-
czające 

Straty 
aktuarialne 
dotycz ące 
świadcze ń 

pracowniczych 
po okresie 

zatrudnienia 

Podatek 
odroczony 

Płatno ści w 
formie akcji  

     

Saldo na 1 stycznia 2012 roku (zbadane) 4.007 832 (200) 10 (77) 12 79 (5) 9.673 14.331 3 14.334 

Całkowite dochody ogółem za okres 3 miesięcy 
zakończony 31 marca 2012 roku - - - - - - - - 242 242 - 242 

             
Nabycie akcji własnych - - (81) - - - - - - (81) - (81) 

Dywidendy - - - - - - - - - - (1) (1) 
             

Saldo na 31 marca 2012 roku  (niezbadane) 4.007 832 (281) 10 (77) 12 79 (5) 9.915 14.492 2 14.494 
             

Saldo na 1 stycznia 2013 roku (zbadane) 4.007 832 (400) (15) (127) 26 79 (5) 8.559 12.956 2 12.958 

             

Całkowite dochody ogółem za okres 3 miesięcy 
zakończony 31 marca 2013 roku  - - - 8 - (2) - - 81 87 - 87 

             
Saldo na 31 marca 2013 roku (niezbadane) 4.007 832 (400) (7) (127) 24 79 (5) 8.640 13.043 2 13.045 



Grupa Kapitałowa Telekomunikacja Polska 
Skrócone Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finanso we wg MSSF – 31 marca 2013 roku 

 

 6 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENI ĘŻNYCH 
 
(w milionach złotych) 
 

 3 miesiące 
 

3 miesiące 
3 miesiące  do 31 marca 2013 do 31 marca 2012 

 (niezbadane) (patrz Nota 2, niezbadane) 
DZIAŁALNO ŚĆ OPERACYJNA    
Skonsolidowany zysk netto 81 242 
   
Korekty uzgadniające zysk netto do środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej   
Amortyzacja 791 819 
Utrata wartości aktywów trwałych 1 4 
Zyski ze sprzedaży aktywów  (10) (8) 
Zmiana stanu rezerw (34) (2.234) 
Podatek dochodowy 26 54 
Koszty finansowe, netto 134 108 
(Zyski)/straty operacyjne z tytułu różnic kursowych i wyceny instrumentów  
pochodnych, netto 2 (9) 
   
Zmiana kapitału obrotowego (działalność handlowa)   
Zmiana stanu zapasów  (5) - 
Zmiana stanu należności handlowych 99 116 
Zmiana stanu zobowiązań handlowych (4) (450) 
Zmiana kapitału obrotowego (pozostała działalność operacyjna)   
Zmiana stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i pozostałych 
należności 
 

(39) (121) 
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i pozostałych zobowiązań 37 103 
   
Otrzymane odsetki 4 11 
Odsetki i przepływy odsetkowe z instrumentów pochodnych zapłacone, netto (110) (77) 
Różnice kursowe z instrumentów pochodnych, netto (21) 130 
Podatek dochodowy zapłacony (89) (4) 
   
Środki pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej  863 (1.316) 
   
DZIAŁALNO ŚĆ INWESTYCYJNA   
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych (400) (414) 
Zmniejszenie stanu zobowiązań wobec dostawców środków trwałych (266) (495) 
Różnice kursowe z instrumentów pochodnych ekonomicznie 
zabezpieczających nakłady inwestycyjne, netto (5) 17 
Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych 18 12 
   
Zmniejszenie stanu należności dotyczących środków trwałych będących 
przedmiotem leasingu 1 2 
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych pomniejszone o środki pieniężne 
tych jednostek i koszty transakcyjne - 3 
Wydatki na inwestycje w jednostkach zależnych, pomniejszone o pozyskane 
środki pieniężne (8) - 
Zwiększenie stanu pożyczek i innych aktywów finansowych - (3) 
Różnice kursowe z pozostałych instrumentów pochodnych, netto - (15) 
   
Środki pieni ężne netto z działalno ści inwestycyjnej  (660) (893) 
   
DZIAŁALNO ŚĆ FINANSOWA   
Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek (4) (4) 
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych  (339) 54 
Nabycie akcji własnych - (63) 
Różnice kursowe z instrumentów pochodnych, netto (5) (10) 
   
Środki pieni ężne netto z działalno ści finansowej  (348) (23) 
   
Zmiana stanu środków pieni ężnych i ekwiwalentów środków pieni ężnych, 
netto (145) (2.232) 
   
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 
z tytułu różnic kursowych oraz pozostałych czynników - (1) 
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu 406 2.871 
   
Środki pieni ężne i ekwiwalenty środków pieni ężnych na koniec okresu 261 638 
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1. Grupa Kapitałowa Telekomunikacja Polska 
 
Telekomunikacja Polska S.A. („Telekomunikacja Polska” lub „Spółka” lub „TP S.A.”), spółka akcyjna, powstała 
i rozpoczęła działalność 4 grudnia 1991 roku. Grupa Kapitałowa Telekomunikacja Polska („Grupa”) składa się 
z Telekomunikacji Polskiej i jej spółek zależnych.  
 
Grupa jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce. Telekomunikacja Polska dostarcza usługi 
telefonii stacjonarnej (rozmowy lokalne, krajowe i międzynarodowe), linię cyfrową („ISDN”), stały dostęp do Internetu, 
telewizję oraz usługi transmisji głosu przez Internet („VoIP”). Telekomunikacja Polska wykonuje działalność 
telekomunikacyjną na podstawie wpisu numer 1 do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego 
przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej („UKE”). Poprzez udziały w spółce zależnej Polska Telefonia 
Komórkowa-Centertel Sp. z o.o. („PTK-Centertel”), Grupa jest jednym z głównych operatorów w Polsce świadczących 
usługi telefonii komórkowej w standardzie DCS 1800 i GSM 900. PTK-Centertel świadczy również usługi trzeciej 
generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA. Ponadto Grupa świadczy usługi w zakresie 
dzierżawy łączy oraz innych usług telekomunikacyjnych o wartości dodanej, prowadzi sprzedaż sprzętu 
telekomunikacyjnego, świadczy usługi w zakresie transmisji danych, multimediów oraz różnych usług internetowych. 
 
Siedziba Telekomunikacji Polskiej mieści się w Warszawie przy ulicy Twardej 18. 
 
Przychody i wyniki segmentu 

Do końca 2012 roku Grupa raportowała dwa segmenty działalności: segment telefonii stacjonarnej i segment 
telefonii komórkowej, które obejmowały odpowiednio spółki oferujące przede wszystkim usługi telekomunikacyjne 
w oparciu o technologię stacjonarną i technologię komórkową. Rosnąca konwergencja oferty stacjonarnej  
i komórkowej, zależność sieci komórkowej od szkieletowej sieci stacjonarnej oraz ujednolicona organizacja 
znacząco zmieniły proces podejmowania decyzji o alokacji zasobów, opierając go na skonsolidowanych wynikach 
operacyjnych. Konwergencja stała się głównym celem Grupy zgodnie ze średniookresowym planem działań 
ogłoszonym publicznie w lutym 2013 roku, który zawiera planowane formalne połączenie Telekomunikacji Polskiej 
S.A (główna część segmentu telefonii stacjonarnej przed rokiem 2013) i Polskiej Telefonii Komórkowej-Centertel 
Sp. z o.o. (główna część segmentu telefonii komórkowej przed rokiem 2013). Ze względu na powyższe, od  
2013 roku Grupa raportuje jeden segment operacyjny. 

 
Ocena wyników segmentu dokonywana jest na podstawie skonsolidowanych przychodów, skonsolidowanego 
wskaźnika EBITDA, skonsolidowanego zysku netto, skonsolidowanych nakładów inwestycyjnych, skonsolidowanych 
organicznych przepływów pieniężnych, skonsolidowanego wskaźnika dług finansowy netto / EBITDA 
i skonsolidowanego wskaźnika dźwigni finansowej netto.  
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Poniżej zostały przedstawione podstawowe informacje finansowe dotyczące segmentu operacyjnego: 
 

(w milionach złotych)   
 
 3 miesiące 3 miesiące 
 do 31 marca 2013 do 31 marca 2012 
Przychody 3.267 3.520 
EBITDA (1) 1.033 1.227 
Zysk netto 81 242 
Organiczne przepływy pieniężne (2) 210 253 (3) 
Nakłady inwestycyjne 400 414 
   
 31 marca 31 grudnia   
 2013 2012 
Dźwignia finansowa netto (4) 26,8% 28,0% 
Wskaźnik długu finansowego netto / EBITDA (5) 1,0 1,0 

 
(1) Zysk operacyjny przed amortyzacją i utratą wartości aktywów trwałych. 
(2) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej pomniejszone o płatności dla dostawców środków trwałych (z uwzględnieniem różnic 
kursowych na instrumentach pochodnych ekonomicznie zabezpieczających nakłady inwestycyjne) i powiększone o przychody ze sprzedaży 
środków trwałych.   
 (3) Z wyłączeniem wpływu ugody z DPTG, na podstawie której zapłacono kwotę 550 mln EUR (2.449 milionów złotych).  
(4) Dług finansowy netto / (dług finansowy netto + kapitał własny). Dług finansowy netto odpowiada wartości długu finansowego brutto po 
uwzględnieniu instrumentów pochodnych netto wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, instrumentów pochodnych 
zabezpieczających przepływy pieniężne oraz wartość godziwą, pomniejszonej o środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych, zbywalne 
papiery wartościowe oraz z uwzględnieniem wpływu efektywnej części zabezpieczeń przepływów pieniężnych.  
 (5) Skumulowany wskaźnik EBITDA dla czterech ostatnich kwartałów. 
 
 
2. Oświadczenie o zgodno ści oraz podstawa sporz ądzenia sprawozdania finansowego 
 
Podstawa sporządzenia  
 
Niniejsze niezbadane Skrócone Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy („Kwartalne 
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem 
Rachunkowości („MSR”) 34 – Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa („MSR 34”) oraz zgodnie z odpowiednimi 
standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi 
przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Kwartalnego 
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego (patrz również Nota 3). 
 
Niniejsze Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe należy czytać łącznie ze zbadanym 
Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska za rok zakończony  
31 grudnia 2012 roku sporządzonym według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 
(„MSSF”), zawierającym noty objaśniające („Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe sporządzone według 
MSSF”). 
 
Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe składa się ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji 
finansowej, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, 
skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów 
pieniężnych oraz wybranych not objaśniających. 
 
W kwartalnym sprawozdaniu finansowym nalicza się bądź odracza koszty powstające w roku finansowym 
nierównomiernie tylko wtedy, gdy powyższe koszty powinny zostać naliczone bądź odroczone w czasie na koniec 
danego roku obrotowego. 
 
Niniejsze Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało przygotowane w milionach złotych i zostało 
zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 22 kwietnia 2013 roku. 
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Zastosowanie standardów w 2013 roku 
 
Następujące standardy przyjęte przez Unię Europejską zostały zastosowane przez Grupę na dzień 1 stycznia 2013 
roku: 
 

– MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”. Niniejszy standard został zaakceptowany przez Unię 
Europejską i ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później, z 
możliwością wcześniejszego zastosowania; 

– MSSF 11 „Wspólne przedsięwzięcia”. Niniejszy standard został zaakceptowany przez Unię Europejską i ma 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później, z możliwością 
wcześniejszego zastosowania; 

– MSSF 12 „Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki”. Niniejszy standard został zaakceptowany 
przez Unię Europejską i ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku 
lub później, z możliwością wcześniejszego zastosowania; 

– MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej”. Niniejszy standard został zaakceptowany przez Unię Europejską 
i ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później.  

 
Z wyjątkiem MSSF 11, zastosowanie powyższych standardów nie spowodowało znaczących zmian w polityce 
rachunkowości Grupy ani w prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych. 
 
Przyjęcie MSSF 11 zmieniło sposób ujęcia 50% udziałów w NetWorkS! Sp. z o.o., które zgodnie z MSR 31 „Udziały 
we wspólnych przedsięwzięciach” były ujmowane metodą praw własności. Wspólne przedsięwzięcie w postaci spółki 
NetWorkS! Sp. z o.o. zostało, zgodnie z MSSF 11, zaklasyfikowane jako wspólne działanie i, w odniesieniu do swoich 
udziałów w NetWorkS! Sp. z o.o., Grupa ujęła swoje aktywa, zobowiązania, przychody i koszty, w tym swój udział w 
tych pozycjach – co nieznacznie wpłynęło na dane porównawcze prezentowane w niniejszym sprawozdaniu 
finansowym.  
  
Standardy opublikowane, ale jeszcze nie przyjęte 
 
Zarząd nie wybrał opcji wcześniejszego i pełnego zastosowania następującego standardu (będącego w trakcie 
przyjmowania przez Unię Europejską): 
 

– MSSF 9 „Instrumenty finansowe” ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 
2015 roku lub później. Niniejszy standard nie został zaakceptowany przez Unię Europejską. 

 
Zarząd obecnie analizuje konsekwencje oraz wpływ zastosowania powyższego standardu na sprawozdania 
finansowe. 
 
Ośrodki wypracowujące środki pieniężne 
 
Do końca 2012 roku aktywa tworzące sieć stacjonarną i sieć komórkową były traktowane jako odrębne ośrodki 
wypracowujące środki pieniężne. Dnia 12 lutego 2013 roku Zarząd ogłosił średniookresowy plan działań 
obejmujący lata 2013-2015. Zgodnie z tym planem aktywa sieci stacjonarnej i komórkowej są traktowane jako 
jedna grupa aktywów, ponieważ będą generować w znaczącym stopniu zależne wpływy pieniężne. W rezultacie od 
2013 roku Grupa wyróżnia dwa ośrodki wypracowujące środki pieniężne: operator telekomunikacyjny oraz portal 
internetowy (ten sam co w 2012 roku).  
 
 
3. Oświadczenie o zasadach rachunkowo ści 
 
Poza zmianami opisanymi w Nocie 2, zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania 
Kwartalnego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym 
Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku sporządzonym według 
MSSF (patrz Nota 2 oraz Nota 31 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony 31 grudnia 
2012 roku sporządzonego według MSSF). 
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4. Objaśnienia dotycz ące sezonowo ści lub cykliczno ści w odniesieniu do śródrocznej 

działalno ści Grupy 
 
Działalność Grupy nie wykazuje istotnych sezonowych lub cyklicznych trendów. 
 
 
5. Zmiany zakresu konsolidacji 
 
Lista spółek ujętych w Kwartalnym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym na dzień i za okres 3 miesięcy 
zakończony 31 marca 2013 roku została zaprezentowana w Nocie 1.2 Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku sporządzonego według MSSF. 
 
Dodatkowo, w dniu 15 marca 2013 roku Grupa nabyła 100% akcji spółki Datacom System S.A – dostawcy 
zintegrowanych usług informatycznych. Cena nabycia wyniosła 13 milionów złotych, z czego 11 milionów zostało 
zapłacone, natomiast zapłata 2 milionów złotych nastąpi po upływie roku. W wyniku transakcji Grupa rozpoznała 
wartość firmy w wysokości 9 milionów złotych, a także 1 milion złotych aktywów trwałych, 6 milionów złotych aktywów 
obrotowych oraz 3 miliony złotych zobowiązań krótkoterminowych, które odpowiadają wartościom bilansowym każdej 
z tych pozycji ustalonym bezpośrednio przed połączeniem. 
 
 
6. Zdarzenia wpływaj ące na aktywa, zobowi ązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy 

pieni ężne, które s ą nietypowe ze wzgl ędu na ich charakter, wielko ść lub cz ęstotliwo ść 
 
Poza głównymi roszczeniami i sprawami sądowymi opisanymi w Nocie 9, działalność operacyjna Grupy podlega 
prawnym i administracyjnym regulacjom oraz Grupa jest stroną różnych postępowań prawnych i umów handlowych 
związanych z działalnością operacyjną. Na dzień 31 marca 2013 roku Zarząd Grupy dokonał oceny ryzyk związanych 
z toczącymi się i potencjalnymi postępowaniami. W rezultacie, Grupa utworzyła odpowiednie rezerwy na rozpoznane i 
policzalne ryzyka związane z postępowaniami i sporami, które zdaniem Grupy stanowią najlepszy szacunek kwot, 
których zapłata jest prawdopodobna. W przypadku nałożenia kary lub zgłoszenia roszczenia, ich ostateczna 
wysokość uzależniona jest od przyszłych zdarzeń, których wynik jest niepewny, zatem w konsekwencji wysokość 
rezerw może ulec zmianie w okresach przyszłych. Rezerwy na poszczególne sprawy nie są, co do zasady, 
ujawniane, gdyż zdaniem Zarządu mogłoby to wpłynąć na rozstrzygnięcie toczących się spraw. 
 
Na wartość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2012 
roku wpłynęła ugoda z DPTG, na podstawie której zapłacono kwotę 550 milionów EUR (2.449 milionów złotych). 
 
 
7. Umorzenie akcji własnych 
 
W dniu 11 kwietnia 2013 roku Walne Zgromadzenie TP S.A. podjęło uchwały o umorzeniu 23.291.542 akcji 
własnych nabytych przez Spółkę w latach 2012 i 2011, za łączną kwotę 400 milionów złotych, oraz o obniżeniu 
kapitału zakładowego Spółki z 4.007 milionów złotych do 3.937 milionów złotych, ze skutkiem na dzień 
zarejestrowania przez sąd rejestrowy (przewidywanym w drugim kwartale 2013 roku).  
 
 
8. Dywidendy 
 

W dniu 11 kwietnia 2013 roku Walne Zgromadzenie TP S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy zwykłej z zysku 
za 2012 rok w wysokości 0,50 złotego na jedną akcję. Dywidenda, wynosząca 656 milionów złotych, zostanie 
wypłacona w dniu 11 lipca 2013 roku. 
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9. Zmiany w głównych roszczeniach i sprawach s ądowych, zobowi ązaniach warunkowych 

i aktywach warunkowych od dnia ko ńczącego poprzedni rok finansowy 
 
Poniższe informacje dotyczą spraw przedstawionych w Nocie 28.c-d Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego 
za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku sporządzonego według MSSF lub opisują główne zdarzenia, które nastąpiły 
po 31 grudnia 2012 roku. 
 

a. Postępowania prowadzone przez UKE i UOKiK 
 
Postępowania prowadzone przez UKE w sprawie dostępu szerokopasmowego 
W postępowaniu odwoławczym dotyczącym uchylonej kary 339 milionów złotych, Sąd Najwyższy odmówił w dniu 
6 marca 2013 roku przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez UKE. Postanowienie to zakończyło 
postępowanie odwoławcze w sprawie kary nałożonej w 2007 roku. 
W postępowaniu odwoławczym dotyczącym uchylonej kary 100 milionów złotych nie nastąpiły zdarzenia po złożeniu 
przez UKE skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 4 lipca 2012. 
 
Postępowanie prowadzone przez UOKiK w sprawie ruchu IP 
Po kolejnych etapach postępowania odwoławczego, Sąd Apelacyjny oddalił w dniu 9 kwietnia 2013 roku obie 
apelacje złożone przez UOKiK i TP S.A. od wyroku SOKiK z dnia 11 kwietnia 2011 roku obniżającego karę 
nałożoną na Spółkę z 75 milionów złotych do 38 milionów złotych. Wyrok obniżający karę jest prawomocny. UOKiK 
i TP S.A. mogą złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego od postanowienia Sądu Apelacyjnego z dnia 
9 kwietnia 2013 roku. 
 
Postępowanie prowadzone przez UOKiK w sprawie cen detalicznych za połączenia do Play 
W dniu 18 marca 2013 roku UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko spółkom PTK-Centertel, 
Polkomtel S.A. i Polska Telefonia Cyfrowa S.A. twierdząc, że nadużywały kolektywnej pozycji dominującej na 
krajowym detalicznym rynku telefonii ruchomej. UOKiK zarzuca, że ceny detaliczne za połączenia wykonywane 
przez indywidualnych użytkowników końcowych sieci każdego z tych trzech operatorów do sieci P4 sp. z o.o. 
(Play) były relatywnie wyższe niż stosowane za takie połączenia do sieci tych trzech operatorów i ustalone bez 
wystarczającego uwzględnienia zróżnicowania asymetrycznych stawek opłat hurtowych za zakańczanie połączeń 
określonych przez UKE. Zdaniem UOKiK stosowane ceny mogły powodować ograniczenie rozwoju konkurencji na 
krajowym detalicznym rynku telefonii ruchomej. 
PTK-Centertel nie uzyskał jeszcze dostępu do dokumentów stanowiących podstawę decyzji UOKiK o wszczęciu 
tego postępowania. 
 
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów w przypadku nie zastosowania się do jej przepisów 
Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorstwo kary w maksymalnej wysokości do 50 milionów EUR za 
niedopełnienie obowiązku udzielenia informacji jak również do 10% przychodów podmiotu, osiągniętych w 
poprzednim roku rozliczeniowym za naruszenie przepisów prawa. 
 

b. Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie dostępu szerokopasmowego 
 
Przed Sądem Unii Europejskiej toczy się pisemna faza postępowania odwoławczego. TP S.A. nie otrzymała 
dotychczas powiadomienia o terminie rozprawy. 
 
Zarząd dokonuje na bieżąco oceny spraw związanych z decyzją Komisji Europejskiej uwzględniając rozwój 
zdarzeń. 
 

c. Postępowanie przed organami podatkowymi 
 
Urząd Kontroli Skarbowej zakończył kontrolę dotyczącą rozliczeń podatkowych TP S.A. za 2009 rok i w dniu  
16 kwietnia 2013 doręczył protokół z kontroli.  Protokół nie kończy postępowania kontrolnego i nie określa 
obowiązków Spółki.  Protokół wskazuje na pewne nieprawidłowości w zakresie kalkulacji podatków. Spółka ma 
czas na wniesienie zastrzeżeń do 30 kwietnia 2013 roku. 
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10. Transakcje ze stronami powi ązanymi 
 
Na dzień 31 marca 2013 roku France Telecom S.A. był właścicielem 49,79% akcji Spółki i miał prawo do 
powoływania większości Członków Rady Nadzorczej TP S.A. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków 
Zarządu. Udział France Telecom S.A. w kapitale Spółki wzrośnie do 50,67% po zarejestrowaniu umorzenia akcji 
własnych przez sąd rejestrowy (patrz Nota 7).  
 
Przychody Grupy od podmiotów Grupy France Telecom obejmują przede wszystkim rozliczenia międzyoperatorskie, 
usługi badań i rozwoju, transmisję danych oraz zwrot wydatków związanych ze zmianą marki w 2012 roku. Zakupy od 
Grupy France Telecom obejmują przede wszystkim koszty poniesione z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich, 
dzierżawy łączy, usług sieciowych, informatycznych i konsultingowych oraz opłat licencyjnych za używanie marki. 
 
 
(w milionach złotych) 3 miesiące 3 miesiące 
 do 31 marca 2013 do 31 marca 2012 
   
Sprzeda ż towarów i usług oraz pozostałe przychody od: 43 84 
France Telecom S.A. (jednostka dominująca) 28 29 
France Telecom (grupa z wyłączeniem jednostki dominującej) 15 55 
Zakupy towarów (w tym zapasów, środków trwałych i warto ści niematerialnych) i usług od:  83 82 
France Telecom S.A. (jednostka dominująca) 25 36 
France Telecom (grupa z wyłączeniem jednostki dominującej) 58 46 
   - w tym Orange Brand Services Limited (umowa licencyjna na używanie marki) 41 26 
Koszty finansowe: - 1 
France Telecom S.A. (jednostka dominująca) - 1 

 
 
(w milionach złotych) Na dzień Na dzień  

 31 marca 2013 31 grudnia 2012 
   
Należności od: 67 82 
France Telecom S.A. (jednostka dominująca) 33 47 
France Telecom (grupa z wyłączeniem jednostki dominującej) 34 35 
Zobowi ązania wobec: 121 116 
France Telecom S.A. (jednostka dominująca) 56 49 
France Telecom (grupa z wyłączeniem jednostki dominującej) 65 67 

 
Świadczenia (wynagrodzenia, nagrody oraz odprawy, w tym odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji – w 
pieniądzu, w naturze lub w formie innych korzyści) wypłacone zgodnie z umownymi zobowiązaniami na rzecz 
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TP S.A. w okresach 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2013 i 2012 roku 
wyniosły odpowiednio 3 miliony złotych i 3,5 miliona złotych, w tym odpowiednio 0,7 miliona złotych i 1,4 miliona 
złotych naliczone w okresach poprzednich. W okresach 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2013 i 2012 roku 
wysokość naliczonych kosztów z tytułu świadczeń dla Zarządu Spółki wyniosła 0,9 miliona złotych oraz 0,9 miliona 
złotych. 
 



Grupa Kapitałowa Telekomunikacja Polska 
Skrócone Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finanso we wg MSSF – 31 marca 2013 roku 

 

 13 

 
11. Zdarzenia po zako ńczeniu okresu sprawozdawczego 
 
W dniu 17 kwietnia 2013 roku, TP. S.A. oraz Atlas Services Belgium S.A., spółka zależna od France Telecom S.A., 
zawarły umowę o kredyt odnawialny do kwoty 250 milionów EUR (dostępny w EUR lub złotych) oraz umowę  
o kredyt terminowy do kwoty 400 milionów EUR. Data spłaty obu umów kredytowych przypada na dzień 31 marca 
2016 roku. Dodatkowo, TP S.A. zawarła z France Telecom S.A. umowę scentralizowanego zarządzania płynnością 
umożliwiającą Grupie inwestowanie nadwyżek finansowych na rachunku France Telecom S.A. oraz dającą dostęp 
do zapasowego finansowania płynności z maksymalną kwotą limitu 1,75 miliarda złotych. Spółka zawarła również 
umowę z France Telecom S.A. dotyczącą instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko walutowe 
związane z finansowaniem w EUR. Warunki finansowe zawarte w powyższych umowach zostały określone  
w oparciu o warunki rynkowe. 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 
(w milionach złotych, z wyjątkiem zysku na jedną akcję) 
 
 3 miesiące 3 miesiące 
 do 31 marca 2013 do 31 marca 2012 
 (niezbadane) (niezbadane) 

   
Przychody 1.786 1.858 
   
Usługi obce (796) (935) 
Koszty świadczeń pracowniczych (367) (374) 
Pozostałe koszty operacyjne (76) (55) 
Pozostałe przychody operacyjne 97 132 
Zyski ze sprzedaży aktywów 10 8 
Amortyzacja (553) (565) 
Utrata wartości aktywów trwałych (1) (4) 
   
Zysk operacyjny 100 65 
   
Przychody z dywidend 732 187 
Przychody odsetkowe 65 79 
Koszty odsetkowe i pozostałe koszty finansowe (183) (197) 
Zyski/(straty) z tytułu różnic kursowych 22 (41) 
Koszty dyskonta (10) (11) 
   
Przychody finansowe, netto 626 17 
   
Podatek dochodowy (19) 26 
   
Zysk netto 707 108 

   
   
Zysk na jedn ą akcję (w złotych) (podstawowy i rozwodniony) 0,54 0,08 
   
Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) 1.312 1.323 
   

 
 
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
 
(w milionach złotych) 
 3 miesiące 3 miesiące 
 do 31 marca 2013 do 31 marca 2012 
 (niezbadane) (niezbadane) 
Zysk netto 707 108 
   
Pozycje, które mog ą być przeniesione do wyniku    
Straty z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (4) - 
Podatek dochodowy dotyczący pozycji, które mogą być przeniesione 1 - 
   
Inne całkowite straty, netto (3) - 
   
Całkowite dochody ogółem 704 108 
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 
 
(w milionach złotych) 
 
 
 31 marca 31 grudnia 
 2013 2012 
 (niezbadane) (zbadane) 
   
AKTYWA   
   
Wartości niematerialne 1.464 1.499 
Środki trwałe 11.020 11.275 
Inwestycje w jednostkach zależnych 7.209 7.196 
Pożyczki udzielone i należności własne, z wyłączeniem należności handlowych 2.409 2.501 
Instrumenty pochodne 154 127 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 325 343 
Aktywa trwałe razem 22.581 22.941 
   
Zapasy 48 55 
Należności handlowe 762 745 
Pożyczki udzielone i należności własne, z wyłączeniem należności handlowych 388 380 
Instrumenty pochodne 8 - 
Pozostałe aktywa 325 207 
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 51 13 
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 112 223 
Aktywa obrotowe razem 1.694 1.623 
   
SUMA AKTYWÓW 24.275 24.564 
   
PASYWA   
   
Kapitał zakładowy 4.007 4.007 
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 832 832 
Akcje własne (400) (400) 
Pozostałe kapitały rezerwowe (46) (43) 
Zyski zatrzymane 7.916 7.209 
Kapitał własny razem 12.309 11.605 
   
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, z wyłączeniem 
zobowiązań handlowych 5.384 5.418 
Instrumenty pochodne 257 283 
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 320 316 
Rezerwy 142 143 
Pozostałe zobowiązania 15 15 
Przychody przyszłych okresów 29 26 
Zobowi ązania długoterminowe razem 6.147 6.201 
   
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, z wyłączeniem 
zobowiązań handlowych 3.438 3.951 
Instrumenty pochodne 4 112 
Zobowiązania handlowe 1.124 1.388 
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 152 139 
Rezerwy 833 890 
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 14 67 
Pozostałe zobowiązania  174 119 
Przychody przyszłych okresów 80 92 
Zobowi ązania krótkoterminowe razem 5.819 6.758 
   
SUMA PASYWÓW 24.275 24.564 
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
 
(w milionach złotych) 
 

 

Kapitał 
zakładowy 

Kapitał z emisji 
akcji powy żej 
ich warto ści 
nominalnej 

Akcje 
własne 

Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski 
zatrzymane 

Razem 

    

Instrumenty 
zabezpiecza-

jące 

Straty 
aktuarialne 
dotycz ące 
świadcze ń 

pracowniczych 
po okresie 

zatrudnienia 

Podatek 
odroczony 

Płatno ści w 
formie akcji  

  
Saldo na 1 stycznia 2012 roku (zbadane) 4.007 832 (200) 11 (87) 14 68 7.994 12.639 

          
Całkowite dochody ogółem za okres 3 miesięcy zakończony 

31 marca 2012 roku - - - - - - - 108 108 
          

Nabycie akcji własnych - - (81) - - - - - (81) 
          

Saldo na 31 marca 2012 roku (niezbadane) 4.007 832 (281) 11 (87) 14 68 8.102 12.666 

          
Saldo na 1 stycznia 2013 roku (zbadane) 4.007 832 (400) (7) (129) 25 68 7.209 11.605 

          
Całkowite dochody ogółem za okres 3 miesięcy zakończony 

31 marca 2013 roku - - - (4) - 1 - 707 704 
          

Saldo na 31 marca 2013 roku (niezbadane) 4.007 832 (400) (11) (129) 26 68 7.916 12.309 
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 
(w milionach złotych) 
 
 3 miesiące 3 miesiące 
 do 31 marca 2013 do 31 marca 2012 
 (niezbadane) (niezbadane) 
   
DZIAŁALNO ŚĆ OPERACYJNA    
Zysk netto 707 108 
   

Korekty uzgadniające zysk netto do środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
 

Amortyzacja 553 565 
Utrata wartości aktywów trwałych 1 4 
Zyski ze sprzedaży aktywów (10) (8) 
Zmiana stanu rezerw (69) (2.209) 
Podatek dochodowy 19 (26) 
Przychody finansowe, netto  (626) (20) 
(Zyski)/straty operacyjne z tytułu różnic kursowych i wyceny instrumentów pochodnych, netto 1 (9) 
   
Zmiana kapitału obrotowego (działalność handlowa)   
Zmiana stanu zapasów 7 (8) 
Zmiana stanu należności handlowych (23) 39 
Zmiana stanu zobowiązań handlowych (86) (358) 
Zmiana kapitału obrotowego (pozostała działalność operacyjna)   
Zmiana stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i pozostałych należności (8) (69) 
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i pozostałych zobowiązań 35 81 
   
Otrzymane dywidendy 570 - 
Otrzymane odsetki 5 10 
Odsetki i przepływy odsetkowe z instrumentów pochodnych zapłacone, netto (122) (107) 
Różnice kursowe z instrumentów pochodnych, netto (21) 131 
Podatek dochodowy zapłacony (9)  - 
   
Środki pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej 924  (1.876) 
   
DZIAŁALNO ŚĆ INWESTYCYJNA   
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych (287) (293) 
Zmniejszenie stanu zobowiązań wobec dostawców środków trwałych (178) (391) 
Różnice kursowe z instrumentów pochodnych ekonomicznie zabezpieczających nakłady 
inwestycyjne, netto - (2) 
Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych 19 11 
   
Zmniejszenie stanu należności dotyczących środków trwałych będących przedmiotem 
leasingu 1 2 
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych - 1 
Wydatki na inwestycje w jednostkach zależnych (11) - 
Zwiększenie stanu pożyczek i innych aktywów finansowych - (1) 
Różnice kursowe z pozostałych instrumentów pochodnych, netto (9) 11 
   
Środki pieni ężne netto z działalno ści inwestycyjnej (465)  (662) 
   
DZIAŁALNO ŚĆ FINANSOWA   
Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek (5) (4) 
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych (560) 422 
Nabycie akcji własnych - (63) 
Różnice kursowe z instrumentów pochodnych, netto (5) (10) 
   
Środki pieni ężne netto z działalno ści finansowej (570) 345 
   
Zmiana stanu środków pieni ężnych i ekwiwalentów środków pieni ężnych, netto (111)  (2.193) 
   
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych oraz pozostałych czynników - (1) 
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu 223 2.584 
   
Środki pieni ężne i ekwiwalenty środków pieni ężnych na koniec okresu 112  390 
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1. Telekomunikacja Polska S.A. 
 
Telekomunikacja Polska S.A. („Telekomunikacja Polska” lub „Spółka” lub „TP S.A.”), spółka akcyjna, powstała 
i rozpoczęła działalność 4 grudnia 1991 roku. 
 
Spółka jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce. Telekomunikacja Polska dostarcza usługi 
telefonii stacjonarnej (rozmowy lokalne, krajowe i międzynarodowe), linię cyfrową („ISDN”), stały dostęp  
do Internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez Internet („VoIP”). Ponadto, Spółka świadczy usługi  
w zakresie dzierżawy łączy oraz innych usług telekomunikacyjnych o wartości dodanej, prowadzi sprzedaż sprzętu 
telekomunikacyjnego, świadczy usługi w zakresie transmisji danych, multimediów oraz różnych usług 
internetowych. Telekomunikacja Polska wykonuje działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu numer 1 do 
rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
(„UKE”). 
 
Siedziba Telekomunikacji Polskiej mieści się w Warszawie przy ulicy Twardej 18. 
 
 
2. Oświadczenie o zgodno ści oraz podstawa sporz ądzenia sprawozdania finansowego 
 
Podstawa sporządzenia 
 
Niniejsze niezbadane Skrócone Kwartalne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe („Kwartalne Jednostkowe 
Sprawozdanie Finansowe”) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości („MSR”) 
34 – Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa („MSR 34”) oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości 
mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, 
opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Kwartalnego Jednostkowego Sprawozdania 
Finansowego (patrz również Nota 3). 
 
Niniejsze Kwartalne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe należy czytać łącznie ze zbadanym Jednostkowym 
Sprawozdaniem Finansowym Telekomunikacji Polskiej S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku sporządzonym 
według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), zawierającym noty objaśniające 
(„Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe sporządzone według MSSF”). 
 
Kwartalne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe składa się ze sprawozdania z sytuacji finansowej, rachunku 
zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania z 
przepływów pieniężnych oraz wybranych not objaśniających. 
 
W kwartalnym sprawozdaniu finansowym nalicza się bądź odracza koszty powstające w roku finansowym 
nierównomiernie tylko wtedy, gdy powyższe koszty powinny zostać naliczone bądź odroczone w czasie na koniec 
danego roku obrotowego. 
 
Niniejsze Kwartalne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe zostało przygotowane w milionach złotych i zostało 
zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 22 kwietnia 2013 roku. 
 
Zastosowanie standardów w 2013 roku 
 
Następujące standardy przyjęte przez Unię Europejską zostały zastosowane przez Spółkę na dzień 1 stycznia 
2013 roku: 
 

– MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”. Niniejszy standard został zaakceptowany przez Unię 
Europejską i ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później, z 
możliwością wcześniejszego zastosowania; 

– MSSF 11 „Wspólne przedsięwzięcia”. Niniejszy standard został zaakceptowany przez Unię Europejską i ma 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później, z możliwością 
wcześniejszego zastosowania; 

– MSSF 12 „Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki”. Niniejszy standard został zaakceptowany 
przez Unię Europejską i ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku 
lub później, z możliwością wcześniejszego zastosowania; 
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– MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej”. Niniejszy standard został zaakceptowany przez Unię Europejską 
i ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. 

 
Przyjęcie powyższych standardów nie spowodowało znaczących zmian w polityce rachunkowości Spółki ani w 
prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych. 
 
Standardy opublikowane, ale jeszcze nie przyjęte 
 
Zarząd nie wybrał opcji wcześniejszego i pełnego zastosowania następującego standardu (będącego w trakcie 
przyjmowania przez Unię Europejską): 
 

– MSSF 9 „Instrumenty finansowe” ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 
2015 roku lub później. Niniejszy standard nie został zaakceptowany przez Unię Europejską. 

 
Zarząd obecnie analizuje konsekwencje oraz wpływ zastosowania powyższego standardu na sprawozdania 
finansowe. 
 
 
3. Oświadczenie o zasadach rachunkowo ści 
 
Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania Kwartalnego Jednostkowego 
Sprawozdania Finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym Jednostkowym Sprawozdaniu 
Finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku sporządzonym według MSSF (patrz Nota 2 oraz Nota 28 
Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku sporządzonego według 
MSSF). 
 
 
4. Objaśnienia dotycz ące sezonowo ści lub cykliczno ści w odniesieniu do śródrocznej 

działalno ści Spółki 
 
Działalność Spółki nie wykazuje istotnych sezonowych lub cyklicznych trendów. 
 
 
5. Nabycie inwestycji w jednostkach zale żnych 

 
Lista spółek zależnych Telekomunikacji Polskiej S.A. na dzień i za 3 miesiące zakończone 31 marca 2013 roku 
została zaprezentowana w Nocie 16.1 Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony 31 grudnia 
2012 roku sporządzonego według MSSF.  
 
Dodatkowo, w dniu 15 marca 2013 roku Spółka nabyła 100% akcji spółki Datacom System S.A. – dostawcy 
zintegrowanych usług informatycznych. Cena nabycia wyniosła 13 milionów złotych, z czego 11 milionów złotych 
zostało zapłacone, natomiast zapłata 2 milionów złotych nastąpi po upływie roku.  
 
 
6. Zdarzenia wpływaj ące na aktywa, zobowi ązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy 

pieni ężne, które s ą nietypowe ze wzgl ędu na ich charakter, wielko ść lub cz ęstotliwo ść 
 
Poza głównymi roszczeniami i sprawami sądowymi opisanymi w Nocie 9, działalność operacyjna Spółki podlega 
prawnym i administracyjnym regulacjom oraz Spółka jest stroną różnych postępowań prawnych i umów handlowych 
związanych z działalnością operacyjną. Na dzień 31 marca 2013 roku Zarząd Spółki dokonał oceny ryzyk związanych 
z toczącymi się i potencjalnymi postępowaniami. W rezultacie, Spółka utworzyła odpowiednie rezerwy na rozpoznane 
i policzalne ryzyka związane z postępowaniami i sporami, które zdaniem Spółki stanowią najlepszy szacunek kwot, 
których zapłata jest prawdopodobna. W przypadku nałożenia kary lub zgłoszenia roszczenia, ich ostateczna 
wysokość uzależniona jest od przyszłych zdarzeń, których wynik jest niepewny, zatem w konsekwencji wysokość 
rezerw może ulec zmianie w okresach przyszłych. Rezerwy na poszczególne sprawy nie są, co do zasady, 
ujawniane, gdyż zdaniem Zarządu mogłoby to wpłynąć na rozstrzygnięcie toczących się spraw. 
 
Na wartość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2012 
roku wpłynęła ugoda z DPTG, na podstawie której zapłacono kwotę 550 milionów EUR (2.449 milionów złotych). 
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7. Umorzenie akcji własnych oraz emisja krótkotermi nowych obligacji TP S.A. 
 
Umorzenie akcji własnych 
 
W dniu 11 kwietnia 2013 roku Walne Zgromadzenie TP S.A. podjęło uchwały o umorzeniu 23.291.542 akcji 
własnych nabytych przez Spółkę w latach 2012 i 2011, za łączną kwotę 400 milionów złotych, oraz o obniżeniu 
kapitału zakładowego Spółki z 4.007 milionów złotych do 3.937 milionów złotych, ze skutkiem na dzień 
zarejestrowania przez sąd rejestrowy (przewidywanym w drugim kwartale 2013 roku).  
 
Emisja krótkoterminowych obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji 
 
W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku TP S.A. dokonała emisji i wykupu krótkoterminowych 
obligacji emitowanych do swoich jednostek zależnych w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 
2002 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji 
niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na 
okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe). Wykup obligacji 
następuje według wartości nominalnej. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania obligacji do publicznego obrotu. 
 
W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku przepływy pieniężne netto z tytułu obligacji wyniosły  
(235) milionów złotych. W rezultacie emisji i wykupu łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w ramach 
programu na dzień 31 marca 2013 roku wyniosła 1.178 milionów złotych. 
 
 
8. Dywidendy 

W dniu 11 kwietnia 2013 roku Walne Zgromadzenie TP S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy zwykłej z zysku 
za 2012 rok w wysokości 0,50 złotego na jedną akcję. Dywidenda, wynosząca 656 milionów złotych, zostanie 
wypłacona w dniu 11 lipca 2013 roku. 
 
 
9. Zmiany w głównych roszczeniach i sprawach s ądowych, zobowi ązaniach warunkowych 

i aktywach warunkowych od dnia ko ńczącego poprzedni rok finansowy 
 
Poniższe informacje dotyczą spraw przedstawionych w Nocie 25.c-d do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego 
za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku sporządzonego według MSSF lub opisują główne zdarzenia, które 
nastąpiły po 31 grudnia 2012 roku. 
 

a. Postępowania prowadzone przez UKE i UOKiK 
 
Postępowania prowadzone przez UKE w sprawie dostępu szerokopasmowego 
W postępowaniu odwoławczym dotyczącym uchylonej kary 339 milionów złotych, Sąd Najwyższy odmówił w dniu 6 
marca 2013 roku przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez UKE. Postanowienie to zakończyło 
postępowanie odwoławcze w sprawie kary nałożonej w 2007 roku. 
W postępowaniu odwoławczym dotyczącym uchylonej kary 100 milionów złotych nie nastąpiły zdarzenia po złożeniu 
przez UKE skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 4 lipca 2012. 
 
Postępowanie prowadzone przez UOKiK w sprawie ruchu IP 
Po kolejnych etapach postępowania odwoławczego, Sąd Apelacyjny oddalił w dniu 9 kwietnia 2013 roku obie 
apelacje złożone przez UOKiK i TP S.A. od wyroku SOKiK z dnia 11 kwietnia 2011 roku obniżającego karę 
nałożoną na Spółkę z 75 milionów złotych do 38 milionów złotych. Wyrok obniżający karę jest prawomocny. UOKiK 
i TP S.A. mogą złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego od postanowienia Sądu Apelacyjnego z dnia 9 
kwietnia 2013 roku. 
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b. Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie dostępu szerokopasmowego 

 
Przed Sądem Unii Europejskiej toczy się pisemna faza postępowania odwoławczego. TP S.A. nie otrzymała 
dotychczas powiadomienia o terminie rozprawy. 
 
Zarząd dokonuje na bieżąco oceny spraw związanych z decyzją Komisji Europejskiej uwzględniając rozwój 
zdarzeń. 
 

c. Postępowanie przed organami podatkowymi 
 

Urząd Kontroli Skarbowej zakończył kontrolę dotyczącą rozliczeń podatkowych TP S.A. za 2009 rok i w dniu  
16 kwietnia 2013 doręczył protokół z kontroli.  Protokół nie kończy postępowania kontrolnego i nie określa 
obowiązków Spółki.  Protokół wskazuje na pewne nieprawidłowości w zakresie kalkulacji podatków. Spółka ma 
czas na wniesienie zastrzeżeń do 30 kwietnia 2013 roku. 
 

d. Gwarancje 
 
Na dzień 31 marca 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku wartość gwarancji udzielonych przez TP S.A. nabywcom 
papierów dłużnych denominowanych w EUR i wyemitowanych przez jednostkę zależną wyniosła odpowiednio 
3.075 milionów złotych i 2.967 milionów złotych.  
 
 
10. Transakcje ze stronami powi ązanymi 
 
Na dzień 31 marca 2013 roku France Telecom S.A. był właścicielem 49,79% akcji Spółki i miał prawo do 
powoływania większości Członków Rady Nadzorczej TP S.A. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków 
Zarządu. Udział France Telecom S.A. w kapitale Spółki wzrośnie do 50,67% po zarejestrowaniu umorzenia akcji 
własnych przez sąd rejestrowy (patrz Nota 7).  
 
Przychody TP S.A. od jednostek zależnych obejmują przede wszystkim dzierżawę łączy i rozliczenia 
międzyoperatorskie, transmisję danych, wynajem nieruchomości i opłaty z nimi związane oraz opłaty 
za dystrybucję produktów we własnej sieci sprzedaży. Zakupy Spółki od jednostek zależnych obejmują przede 
wszystkim usługi z zakresu zarządzania relacjami z klientem, prowizje sprzedażowe, rozliczenia 
międzyoperatorskie, dzierżawę łączy, usługi sieciowe, usługi konsultingowe oraz wynajem nieruchomości i opłaty 
z nimi związane. Koszty transakcji z jednostkami zależnymi obejmują również darowizny na rzecz Fundacji 
Orange.  
 
Przychody od Grupy France Telecom obejmują przede wszystkim usługi z zakresu badań i rozwoju, rozliczenia 
międzyoperatorskie, transmisję danych oraz zwrot wydatków związanych ze zmianą marki w 2012 roku. Zakupy od 
Grupy France Telecom obejmują przede wszystkim koszty z tytułu dzierżawy łączy, rozliczeń międzyoperatorskich, 
usług sieciowych, informatycznych i konsultingowych oraz opłat licencyjnych za używanie marki. 
 
Przychody finansowe TP S.A. od jednostek zależnych obejmują dywidendy, odsetki od obligacji wyemitowanych 
przez jednostki zależne i odsetki od pożyczek udzielonych jednostkom zależnym. Koszty finansowe TP S.A. 
w transakcjach z jednostkami powiązanymi obejmują głównie odsetki od obligacji wyemitowanych do spółek 
zależnych, odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostki zależne. Należności finansowe Spółki od jednostek 
powiązanych obejmują głównie obligacje wyemitowane przez jednostki zależne, niezapłacone dywidendy oraz 
pożyczki udzielone jednostkom zależnym wraz z odsetkami. Zobowiązania finansowe TP S.A. wobec jednostek 
powiązanych obejmują obligacje wyemitowane do jednostek zależnych oraz zobowiązania wraz z odsetkami 
z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostki zależne. 
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(w milionach złotych) 3 miesiące 3 miesiące 
 do 31 marca 2013 do 31 marca 2012 
   
Sprzeda ż towarów i usług oraz pozostałe przychody od: 359 333 
Grupy TP (jednostki zależne) 318 254 
Grupy France Telecom 41 79 
- France Telecom S.A. (jednostka dominująca) 27 27 
- France Telecom (grupa z wyłączeniem jednostki dominującej) 14 52 
Zakupy towarów (w tym zapasów, środków trwałych i warto ści niematerialnych) 
i usług od: 328 366 
Grupy TP (jednostki zależne) 281 321 
Grupy France Telecom 47 45 
- France Telecom S.A. (jednostka dominująca) 18 30 
- France Telecom (grupa z wyłączeniem jednostki dominującej) 29 15 
   - w tym Orange Brand Services Limited (umowa licencyjna na używanie marki) 16 - 
Przychody finansowe: 795 257 
Grupa TP (jednostki zależne) 795 257 
Koszty finansowe: 120 125 
Grupa TP (jednostki zależne) 120 124 
France Telecom S.A. (jednostka dominująca) - 1 

 
 
(w milionach złotych) Na dzień  Na dzień 
 31 marca 2013 31 grudnia 2012 
   
Należności od: 322 298 
Grupy TP (jednostki zależne) 278 241 
Grupy France Telecom 44 57 
- France Telecom S.A. (jednostka dominująca) 29 41 
- France Telecom (grupa z wyłączeniem jednostki dominującej) 15 16 
Należności finansowe od: 2.937 2.920 
Grupy TP (jednostki zależne) 2.937 2.920 
Zobowi ązania wobec: 294 335 
Grupy TP (jednostki zależne) 226 268 
Grupy France Telecom 68 67 
- France Telecom S.A. (jednostka dominująca) 37 36 
- France Telecom (grupa z wyłączeniem jednostki dominującej) 31 31 
Zobowi ązania finansowe wobec: 6.969 7.169 
Grupy TP (jednostki zależne) 6.969 7.169 

 
Świadczenia (wynagrodzenia, nagrody oraz odprawy, w tym odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji – 
w pieniądzu, w naturze lub w formie innych korzyści) wypłacone zgodnie z umownymi zobowiązaniami na rzecz 
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TP S.A. w okresach 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2013 i 2012 roku 
wyniosły odpowiednio 3 miliony złotych i 3,5 miliona złotych, w tym odpowiednio 0,7 miliona złotych i 1,4 miliona 
złotych naliczone w okresach poprzednich. W okresach 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2013 i 2012 roku 
wysokość naliczonych kosztów z tytułu świadczeń dla Zarządu Spółki wyniosła 0,9 miliona złotych oraz 0,9 miliona 
złotych. 
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11. Zdarzenia po zako ńczeniu okresu sprawozdawczego 
 
W dniu 17 kwietnia 2013 roku, TP. S.A. oraz Atlas Services Belgium S.A., spółka zależna od France Telecom S.A., 
zawarły umowę o kredyt odnawialny do kwoty 250 milionów EUR (dostępny w EUR lub złotych) oraz umowę o 
kredyt terminowy do kwoty 400 milionów EUR. Data spłaty obu umów kredytowych przypada na dzień 31 marca 
2016 roku. Dodatkowo, TP S.A. zawarła z France Telecom S.A. umowę scentralizowanego zarządzania płynnością 
umożliwiającą Spółce inwestowanie nadwyżek finansowych na rachunku France Telecom S.A. oraz dającą dostęp 
do zapasowego finansowania płynności z maksymalną kwotą limitu 1,75 miliarda złotych. Spółka zawarła również 
umowę z France Telecom S.A. dotyczącą instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko walutowe 
związane z finansowaniem w EUR. Warunki finansowe zawarte w powyższych umowach zostały określone  
w oparciu o warunki rynkowe. 
 
 
 
 
 
 
 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu Telekomunikacji Polskiej   
     
     

     
Maciej Witucki Prezes Zarządu   

 
 

Podpis osoby,  
której powierzono prowadzenie 

ksiąg rachunkowych 
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Data Imię i nazwisko Stanowisko / funkcja Podpis   

      

      

      

Jacques de Galzain Członek Zarządu   Podpis 22 kwietnia 2013 
Data Imię i nazwisko Stanowisko / funkcja Podpis   

     22 kwietnia 2013 

     Data 

      

Vincent Lobry Wiceprezes Zarządu    22 kwietnia 2013 
Data 

 

Imię i nazwisko 
 

Stanowisko / funkcja Podpis 
 

Podpis 
  

     Zuzanna Góral 
     Imię i nazwisko 

      

Piotr Muszyński Wiceprezes Zarządu    22 kwietnia 2013 
Data  Imię i nazwisko  

 

Stanowisko / funkcja Podpis   

      

      

     Dyrektor Rachunkowości 
Jacek Kowalski Członek Zarządu   Stanowisko / funkcja 22 kwietnia 2013 

Data Imię i nazwisko Stanowisko / funkcja Podpis   
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