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Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.  
 

Komisja Nadzoru Finansowego  
Plac Powstańców Warszawy 1  

Warszawa  
 

Giełda Papierów Wartościowych  
w Warszawie S.A.  

ul. Książęca 4  
 

Polska Agencja Prasowa  
ul. Bracka 6/8  

Warszawa  
 

CeTO S.A.  
 

RAPORT BIEŻĄCY 62/2012  
 
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 
1539 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne 
dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska („Grupa”, „Orange Polska”, „Grupa TP”) za pierwszy 
kwartał 2012 roku.  
 

Orange Polska ogłasza zadowalające wyniki za 1 kw. 2012  
i potwierdza cele całoroczne  

 
Kluczowe wyniki 1 kw. 2012:  
 
 spadek przychodów ograniczony do -3,4% rok-do-roku, wobec -4,1% w 2011  

 z wyłączeniem wpływu regulacji, przychody spadły tylko o -2,3%  

 przychody segmentu komórkowego wzrosły w ujęciu rocznym o +0,3% (+2,5% z 
wyłączeniem wpływu regulacji)  

 przyrost liczby klientów komórkowych o 1,3% rok-do-roku, pomimo rosnącej konkurencji  

 przyrost bazy klientów usług szerokopasmowych o 2,2% rok-do-roku, stymulowany 
nową ofertą 3P, z której skorzystało dotąd 112 tys. klientów (57 tys. przyłączeń w 1 kw.)  

 zmiana marki usług stacjonarnych na Orange oraz wprowadzenie nowej oferty 
konwergentnej: „Orange Open”  

 zmniejszenie bazy kosztowej1  o 2,1% przyczyniło się do osiągnięcia marży EBITDA na 
poziomie 34,8%, pomimo 0,8 pp niekorzystnego wpływu różnic kursowych  

 solidny zysk netto na poziomie 242 mln zł, wzrost o 46% rok-do-roku  

 wolne przepływy pieniężne netto w 1 kw. na poziomie 252 mln zł, potwierdzony cel 
całoroczny: co najmniej 2 mld zł2  

 

Kluczowe wskaźniki (w mln zł), MSSF  1 kw. 2012  
1 kw. 2011 
pro forma3 

Zmiana 

Przychody 3 521 3 646 -3,4% 

Segment telefonii stacjonarnej4  1 927 2 037 -5,4% 

Segment telefonii komórkowej4  1 861 1 856 +0,3% 

EBITDA  1 224 1 301 -5,9% 

EBITDA (jako % przychodów)  34,8% 35,7% -0,9 pp 

Zysk netto  242 166 +45,8% 

Wolne przepływy pieniężne netto5 (wykazane 
w sprawozdaniu)  

252 395 -36,2% 

                                            
1 Baza kosztowa do poziomu EBITDA,z uwzględnieniem kosztów międzyoperatorskich, skorygowana o wyłączenie z konsolidacji spółek 
Emitel oraz Paytel  
2 Z wyłączeniem zapłaty 550 mln EUR na rzecz DPTG, zdarzeń nadzwyczajnych oraz zmian w zakresie konsolidacji  
3 Skorygowane o wyłączenie z konsolidacji spółki Emitel oraz Paytel  
4 Podział na segmenty zgodnie ze Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Telekomunikacja Polska  
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Odnosząc się do wyników Orange Polska za pierwszy kwartał 2012 roku, Maciej Witucki, 
Prezes Zarządu, stwierdził:  

„Pozytywny rozwój wydarzeń w pierwszym kwartale jest obiecujący dla przyszłości Orange Polska. 
Dzięki wysiłkom podjętym we wszystkich obszarach działalności możemy dzisiaj ogłosić 
zadowalające wyniki finansowe. Dynamika przychodów uległa dalszej poprawie, a program 
optymalizacji kosztów po raz kolejny przyniósł dobre wyniki, co przełożyło się na EBITDA. Pomimo 
zawirowań na rynku, staramy się unikać konkurencji czysto cenowej, realizując strategię rynkową 
opartą na jakości obsługi klientów, pakietach usług i konwergencji. Wyniki sprzedaży ofert 
pakietowych („triple play” – 3P) są obiecujące, co potwierdza wysoki popyt na tego typu 
rozwiązania. Podjęliśmy ostatnio szereg działań, które będą kluczowe dla naszego sukcesu 
rynkowego w 2012 roku. Oprócz zmiany marki usług stacjonarnych na Orange, wprowadziliśmy 
produkt, który zrewolucjonizuje rynek w Polsce. „Orange Open” to w pełni konwergentny pakiet 
usług telekomunikacyjnych i medialnych, obejmujący telefonię stacjonarną, stacjonarny dostęp do 
Internetu oraz telewizję, a ponadto mobilną transmisję danych i telefonię komórkową. 
Dysponujemy obecnie najlepszą ofertą w Polsce, wspartą silną globalną marką, i jestem głęboko 
przekonany, że to przyczyni się do sukcesu Orange Polska  w 2012 roku.” 

                                                                                                                                                 
5 Z wyłączeniem zapłaty 550 mln EUR na rzecz DPTG  
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wyniki finansowe  
(Jeżeli nie określono inaczej, wszelkie zawarte w niniejszym dokumencie porównania z 2011 rokiem 
odnoszą się do wyników finansowych pro forma6 za 2011 rok)  
 

spadek przychodów ograniczony do -3,4% rok-do-roku, wobec -4,1% w 2011  

Według szacunków Grupy, wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce zwiększyła się w 1 kw. o 
0,4% rok-do-roku, wobec spadku o 0,5% w 2011. Do tej korzystnej zmiany przyczynił się przede 
wszystkim rynek komórkowy, który – pomimo wprowadzonych obniżek stawek MTR7 – odnotował 
w skali roku wzrost o 2,6%, wynikający ze wzrostu liczby klientów oraz rosnącej popularności 
mobilnych usług przesyłu danych. Rynek stacjonarny, którego wartość zmniejszyła się o 2,1% rok-
do-roku, miał nadal niekorzystny wpływ na ewolucję całego rynku telekomunikacyjnego.  

 

W 1 kw. spadek przychodów Grupy został ograniczony do 3,4% rok-do-roku, wobec -4,1% w 2011 
roku. Z wyłączeniem wpływu decyzji regulacyjnych, przychody Grupy były niższe o 2,3%. 
Przychody segmentu stacjonarnego zmniejszyły się w skali roku o 5,4%, przy czym spadek ten 
został częściowo zrównoważony przez znaczny wzrost w segmencie komórkowym – o 2,5% z 
wyłączeniem wpływu regulacji.  

 

marża EBITDA na poziomie 34,8%, odzwierciedlająca niższe przychody i niekorzystny 
wpływ różnic kursowych  

EBITDA dla Grupy wyniosła 1 224 mln zł, przy marży na poziomie 34,8% (spadek o 0,9 pp 
względem ubiegłego roku). Spadek ten wynikał ze zmniejszenia przychodów z wyłączeniem 
wpływu regulacji o 84 mln zł oraz ujemnych różnic kursowych w wysokości 28 mln zł, związanych 
ze spadkiem wartości złotego. Z wyłączeniem różnic kursowych, marża EBITDA w 1 kw. 
wyniosłaby 35,6%, a więc utrzymałaby się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Dzięki 
polityce ścisłej kontroli wydatków baza kosztowa8  zmniejszyła się o 2,1% rok-do-roku.  

 

solidny zysk netto na poziomie 242 mln zł, wzrost o 76 mln zł rok-do-roku dzięki niższym 
kosztom amortyzacji  

Zysk netto Grupy wyniósł 242 mln zł i w skali roku wzrósł o 76 mln zł, tj. 46%. Znaczny wzrost był 
efektem zrównoważenia niewielkiego spadku EBITDA przez niższe odpisy amortyzacyjne (spadek 
o 146 mln zł rok-do-roku), wynikające zarówno z długofalowego trendu jak i z mniejszej 
przyspieszonej amortyzacji w porównaniu z 2011 rokiem. Dodatkowo, korzystny wpływ na zysk 
netto miał także spadek kosztów finansowych o 23 mln zł rok-do-roku, związany z niższym 
zadłużeniem.  

 

wolne przepływy pieniężne netto poziomie 252 mln zł9, potwierdzony cel całoroczny  

W 1 kw. wolne przepływy pieniężne netto9 Grupy wyniosły 252 mln zł, wobec 395 mln zł w 
analogicznym okresie 2011 roku. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (z 
wyłączeniem zapłaconego podatku dochodowego oraz zmiany kapitału obrotowego) wyniosły 
1 205 mln zł i zmniejszyły się o 36 mln zł rok-do-roku, ze względu na niższą EBITDA. Dodatkowo 
odnotowano negatywny wpływ zmian w zaangażowaniu kapitału obrotowego (wzrost o 69 mln zł, 
wobec spadku o 162 mln zł w 1 kw. 2011) co przyczyniło się do uszczuplenia wolnych przepływów 
pieniężnych netto o 231 mln zł. Zostało to częściowo zrównoważone przez spadek wypływów do 
dostawców środków trwałych o 71 mln zł rok-do-roku oraz niższy o 53 mln zł zapłacony podatek 
dochodowy.  

                                            
6 Skorygowane o wyłączenie z konsolidacji spółki Emitel oraz Paytel  
7Lipiec 2011: obniżenie MTR za połączenia głosowe z 0,1677 zł do 0,1520 zł oraz MTR za SMS z 8 gr do 7 gr, Styczeń 2012: stawka 
MTR za SMS obniżona z 7 gr do 6 gr)  
8 Baza kosztowa do poziomu EBITDA, z uwzględnieniem kosztów międzyoperatorskich, skorygowana o wyłączenie z konsolidacji 
spółek Emitel oraz Paytel 
9 Wolne przepływy pieniężne netto w 1 kw. 2012 z wyłączeniem zapłaty 550 mln EUR na rzecz DPTG  
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wyniki telefonii komórkowej za 1 kw. 2012  
 wzrost przychodów o 0,3% rok-do-roku, lub +2,5% z wyłączeniem wpływu regulacji  

 stabilna marża EBITDA na poziomie 28,1%  

 przyrost bazy klientów o 1,3% rok-do-roku, pomimo rosnącej konkurencji  

 utrzymanie wiodącej pozycji Orange na rynku w ujęciu wartościowym: stabilny udział w 
rynku na poziomie 30,3%  

 przyrost liczby abonentów dedykowanych mobilnych usług dostępu do Internetu o 34% 
(rok-do-roku)  

 40% nowych i przedłużonych umów w post-paid w 1 kw. generowanych przez smartfony, 
wobec 28% w 1 kw. 2011  

o wzrost liczby smartfonów o 30,8% rok-do-roku, do 2,3 mln  

 nielimitowane oferty głosowe włączone do konwergentnego pakietu „Orange Open”  

 
Kluczowe wskaźniki  

Kluczowe wskaźniki – telefonia komórkowa  1 kw. 2012  1 kw. 2011  Zmiana  

Przychody (w mln zł)  1 861 1 856 +0,3% 

Łączna liczba klientów10 (w tys.)  14 612 14 419 +1,3% 

Liczba klientów post-paid (w tys.)  6 927 6 962 -0,5% 

Liczba klientów pre-paid (w tys.) 7 685 7 457 +3,1% 

Liczba mobilnych dostępów szerokopasmowych (w tys.)  800 599 +33,6% 

Marża EBITDA (w % przychodów)  28,1% 28,2% -0,1 pp 

 
Przychody w segmencie telefonii komórkowej zwiększyły się o 0,3% rok-do-roku, wobec spadku o 
0,1% w 2011 roku. Dynamika przychodów w ujęciu rocznym uległa poprawie pomimo 
niekorzystnego wpływu w wysokości -42 mln zł, wynikającego z obniżek stawek MTR za SMS i 
połączenia głosowe. Z wyłączeniem wpływu tych decyzji regulacyjnych, przychody segmentu 
komórkowego zwiększyły się o 2,5% rok-do-roku, przy czym wzrost ten wynikał z rosnącej liczby 
klientów (przyrost o 193 tys., tj. 1,3% rok-do-roku), odporności wskaźnika ARPU z usług 
detalicznych na presję cenową oraz dalszego wzrostu przychodów ze sprzedaży urządzeń i 
pozostałych przychodów (o 24 mln zł rok-do-roku). Liczba smartfonów zwiększyła się w skali roku 
o 31%, do 2,3 mln, dzięki systematycznemu wzrostowi ich udziału w nowych i przedłużonych 
umowach post-paid – w 1 kw. 2012 udział ten osiągnął 40%. Upowszechnienie smartfonów miało 
nadal korzystny wpływ na ARPU z usług przesyłu danych w segmencie post-paid – wskaźnik ten 
wzrósł o 20% rok-do-roku, a jego udział w całkowitym ARPU z usług post-paid zwiększył się do 
11%.  

 

EBITDA w segmencie komórkowym utrzymała się w 1 kw. na prawie niezmienionym poziomie 
28,1%, wobec 28,2% w 1 kw. 2011, gdyż 7% wzrost kosztów sprzedaży został zrównoważony 
przez oszczędności w innych obszarach kosztów.  

                                            
10 Bez NMT 
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wyniki telefonii stacjonarnej za 1 kw. 2012  
 spadek przychodów o 5,4% rok-do-roku wobec -6,6% w 2011 roku, poprawa dzięki 

wzrostowi przychodów z usług hurtowych i projektów ICT  

 marża EBITDA na poziomie 36,4% wobec 37,6% w 2011 roku, głównie w wyniku niższych 
przychodów z usług głosowych  

 potwierdzenie trendu wzrostowego usług szerokopasmowych: przyrost bazy klientów o 
2,2% rok-do-roku  

 wzrost liczby klientów telewizji o 14,9% rok-do-roku, do 663 tys. abonentów  

o przywrócenie wzrostu usług płatnej TV, dzięki przyłączeniu 19 tys. nowych 
abonentów oferty „n” w 1 kw.  

 komercyjny sukces oferty 3P „Funpack” – wzrost liczby klientów do 112 tys., dzięki 57 
tys. nowych przyłączeń w 1 kw.  

 zmiana marki wszystkich ofert stacjonarnych w celu wzmocnienia marketingu i 
ułatwienia konwergencji  

 

Kluczowe wskaźniki  

Kluczowe wskaźniki – telefonia stacjonarna  1 kw. 2012  1 kw. 2011  Zmiana  

Przychody pro-forma11 (w mln zł)  1 927 2 037 -5,4% 

Liczba łączy stacjonarnych (w tys.)12  5 484 6 194 -11,5% 

Liczba detalicznych dostępów szerokopasmowych (w tys.)  2 348 2 297 +2,2% 

Liczba klientów usług TV (w tys.)  663 577 14,9% 

Marża EBITDA (jako % przychodów)  36,4% 38,5% -1,3 pp 

 

W porównaniu z rokiem 2011, dynamika przychodów w segmencie telefonii stacjonarnej uległa 
niewielkiej poprawie – przychody zmniejszyły się o 5,4% rok-do-roku, wobec spadku o 6,6% w 
2011 roku. Spadek przychodów wynikał przede wszystkim z dalszego zmniejszenia liczby łączy 
stacjonarnych (o 210 tys. w 1 kw.) w związku z utrzymującym się procesem wypierania telefonii 
stacjonarnej przez telefonię komórkową. Z drugiej strony, korzystny wpływ na przychody miał 
wzrost przychodów w wysokości 60 mln zł z usług hurtowych oraz ICT.  

 

Marża EBITDA w segmencie telefonii stacjonarnej wyniosła 36,4% wobec 38,5% w 1 kw. 2011. 
Spadek ten wynikał głównie z malejących przychodów.  

 

Odnosząc się do wyników Orange Polska za pierwszy kwartał 2012 roku, Jacques de 
Galzain, Członek Zarządu ds. Finansów, stwierdził:  

„W pierwszym kwartale osiągnęliśmy zadowalające wyniki finansowe, co pozwala nam potwierdzić 
przedstawione w lutym założenia i cele na 2012 rok. Dynamika przychodów ulega dalszej 
poprawie, a ich spadek został ograniczony do 3,4%, do czego przyczyniły się dobre wyniki 
segmentu komórkowego. Pomimo niekorzystnego wpływu ujemnych różnic kursowych, 
utrzymaliśmy marżę EBITDA pod kontrolą, dzięki programowi optymalizacji kosztów. Program ten 
pozostaje naszym priorytetem, a Grupa będzie kontynuować działania na rzecz dalszej poprawy 
efektywności. Pomimo ugody z DPTG na kwotę 550 mln EUR, nasz bilans jest nadal solidny: 
wskaźnik zadłużenia netto utrzymuje się na bezpiecznym poziomie 22%, a wskaźnik zadłużenia 
netto do EBITDA wynosi 0,8. Kontynuujemy program skupu akcji własnych: od chwili jego 
rozpoczęcia skupiliśmy akcje o wartości ponad 320 mln zł. Nasze otoczenie biznesowe jest 
bardziej wymagające niż kiedykolwiek, ale jesteśmy przekonani, że dysponujemy odpowiednią 
organizacją oraz właściwymi produktami, aby utrzymać wysoki poziom generowanych przepływów 
pieniężnych oraz atrakcyjne wynagrodzenie dla akcjonariuszy.”  

                                            
11 Skorygowane o wyłączenie z konsolidacji spółek Emitel oraz Paytel  
12 W tym Orange WLR i Orange WLL  
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Stwierdzenia dotyczące przyszłości  
 
Niniejsza informacja zawiera pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym między innymi 
przewidywanych przyszłych zdarzeń i wyników finansowych, w odniesieniu do działalności Grupy 
Telekomunikacja Polska. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się tym, że nie 
odnoszą się wyłącznie do danych historycznych lub sytuacji bieżącej; zawierają często 
następujące słowa lub wyrażenia: „sądzić”, „spodziewać się”, „przewidywać”, „szacowane”, 
„projekt”, „plan”, „pro forma”, „zamierzać”, „przyszłe”, a także czasowniki w czasie przyszłym lub 
trybie warunkowym/przypuszczającym. Czynniki, które mogą spowodować, że wyniki rzeczywiste 
będą w istotny sposób odbiegać od przewidywanych – opisane w Oświadczeniu Rejestracyjnym 
dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – to między innymi otoczenie konkurencyjne Grupy 
Telekomunikacja Polska, zmiany sytuacji gospodarczej oraz zmiany na rynkach finansowych i 
kapitałowych w Polsce i na świecie. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odzwierciedlają poglądy 
Zarządu na dzień ich sformułowania. Grupa Telekomunikacja Polska nie zobowiązuje się do 
aktualizowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości w związku z wydarzeniami 
następującymi po tej dacie. Do stwierdzeń dotyczących przyszłości nie można przykładać 
nadmiernej wagi przy podejmowaniu decyzji.  
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Prezentacja wyników Orange Polska za 1 kwartał 2012  
 
Czwartek, 26 kwietnia 2012  
 
Miejsce:  
Telekomunikacja Polska S.A.  
ul. Twarda 18  
00-105 Warszawa 
 
Rejestracja: 10:30 CET  
Początek: 11:00 CET  
 
Prezentacja będzie także dostępna na żywo poprzez transmisję w sieci na stronie internetowej TP oraz 
poprzez telefoniczne połączenie konferencyjne:  
 
Godzina:  
11:00 (Warszawa)  
10:00 (Londyn)  
05:00 (Nowy Jork)  
 
Tytuł telekonferencji:  
TP SA Q1 2012 Results  
 
Numery do telekonferencji:  
Wlk. Brytania/Europa: +44-20-8515-2306  
USA: +1-480-629-9866  
 
Bezpłatne numery telefoniczne:  
Wlk. Brytania: 0800-358-5263 
USA: +1-888-549-7750  
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Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska  
 

2012

1Q

raportowane pro forma* raportowane pro forma* raportowane pro forma* raportowane pro forma* raportowane

Rachunek zysków i strat
Przychody 

Usługi telefonii stacjonarnej 1 190 1 190 1 141 1 141 1 134 1 134 1 104 1 104 1 055

Usługi detaliczne (abonament i ruch) 915 915 858 858 836 836 810 810 765

Usługi hurtowe (w tym rozliczenia z innymi operatoram 272 272 280 280 296 296 291 291 289

Przychody z automatów samoinkasujących  3 3 3 3 2 2 2 2 1

Pozostałe 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Usługi telefonii komórkowej 1 691 1 691 1 779 1 779 1 783 1 783 1 757 1 757 1 689

Połączenia głosowe 990 990 1 054 1 054 1 057 1 057 1 011 1 011 942

Rozliczenia z innymi operatorami 301 301 320 320 301 301 314 314 308

Usługi przesyłu wiadomości i treści 369 369 376 376 389 389 404 404 407

Pozostałe 31 31 29 29 36 36 28 28 32

Usługi przesyłu danych 624 616 610 603 599 599 600 600 594

Dzierżawa łączy 71 63 71 64 63 63 64 64 61

Transmisja danych 165 165 158 158 158 158 161 161 157

Komutowany dostęp do internetu 1 1 0 1 1 1 0 0 0

Usługi dostępu szerokopasmowego i TV 387 387 381 381 377 377 375 375 376

Radiokomunikacja 58 0 55 0 0 0 0 0 0

Sprzedaż towarów i inne 166 149 205 188 163 161 263 261 183

Przychody razem, netto 3 729 3 646 3 790 3 711 3 679 3 677 3 724 3 722 3 521

Wzrost rok do roku** -3,7% n/a -4,9% n/a -3,8% n/a -4,0% n/a -3,4%

** wzrost obliczony na podstawie danych proforma

Koszty wynagrodzeń pracowniczych (556) (531) (531) (510) (477) (476) (467) (466) (552)

w tym podział zysku między pracowników (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

w tym płatności w formie akcji 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Usługi obce (1 703) (1 694) (1 767) (1 759) (1 676) (1 674) (1 866) (1 865) (1 743)
- Koszty rozliczeń z innymi operatorami (475) (474) (492) (492) (474) (474) (469) (469) (447)

- Koszty dotyczące sieci i systemów informatycznych (215) (208) (221) (214) (219) (219) (221) (221) (226)

- Koszty sprzedaży (605) (604) (608) (607) (588) (586) (692) (691) (641)

- Usługi związane z ofertą programową (32) (32) (49) (49) (29) (29) (30) (30) (34)

- Inne usługi obce (376) (376) (397) (397) (366) (366) (454) (454) (395)

Pozostałe przychody i koszty operacyjne (130) (125) (546) (541) (130) (130) (188) (190) (10)
- w tym Spór z DPTG (35) (35)

Koszty restrukturyzacji 0 0 0 0 0 0 (172) (172) 0
Zyski (straty) z tytułu sprzedaży aktywów 5 5 10 10 6 6 11 11 8

Sprzedaż udziałów 1 188 0 (5)

EBITDA 1 345 1 301 2 144 911 1 402 1 403 1 037 1 040 1 224

% przychodów 36,1% 35,7% 56,6% 24,5% 38,1% 38,2% 27,8% 27,9% 34,8%

Skorygowana EBITDA*** 1 345 1 301 1 414 1 369 1 402 1 403 1 249 1 247 1 224

% przychodów 36,1% 35,7% 37,3% 36,9% 38,1% 38,2% 33,5% 33,5% 34,8%

Amortyzacja (978) (964) (989) (989) (900) (900) (836) (836) (817)

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (4) (4) (2) (2) (3) (3) (4)

udział w zyskach inwestycji wycenianych metoda praw własności 1 1 1

EBIT 367 337 1 151 (82) 500 501 199 202 404

% przychodów 9,8% 9,2% 30,4% -2,2% 13,6% 13,6% 5,3% 5,4% 11,5%

Wynik finansowy (131) (131) (89) (89) (111) (111) (101) (101) (108)
- Koszty odsetkowe, netto (116) (116) (77) (77) (68) (68) (78) (78) (100)
- Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 5 5 7 7 (8) (8) 3 3 9
- Koszty z tytułu dyskonta (20) (20) (19) (19) (35) (35) (26) (26) (17)

Podatek dochodowy (47) (40) (67) (61) (13) (13) 260 260 (54)
Skonsolidowany zysk netto po opodatkowaniu 189 166 995 (232) 376 377 358 361 242

*pro forma skorygowana o dekonsolidację Emitela i Paytela, zbyte odpowiednio w dniu 22/06/2011 i 27/01/2012.
***4 kw. 2011 z wyłączeniem rezerwy na koszty restrukturyzacji (-172 mln zł), zwiększenia rezerwy na roszczenia DPTG (-35 mln zł) i dodatkowych kosztów związanych ze zbyciem spółki Emitel (-5 mln zł);
2011 dodatkowo z wyłączeniem zysku ze sprzedaży udziałów w Emitel (+1,2 mld zł) oraz zawiązania rezerwy na karę nałożoną przez Komisję Europejską (-0,46 mld zł)- obie pozycje w 2kw.

w milionach złotych

2011

1Q 2Q 3Q 4Q
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Kluczowe wskaźniki operacyjne Grupy

2012
1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw.

Baza klientów
Łącza główne (w tys.)
POTS 5 163 5 007 4 849 4 638 4 365
ISDN 856 840 821 807 780
WLR PTK 111 117 120 124 127
WLL PTK 34 40 47 54 61
VoIP jako linia główna 30 34 39 71 152
Razem łącza główne – rynek detaliczny 6 194 6 038 5 875 5 694 5 484
WLR (poza Grupę) 1 373 1 396 1 419 1 470 1 512

ARPU miesięcznie
detaliczne ARPU z usług głosowych telefonii stacjonarnej - 
PSTN/ISDN (w zł)

48,8 47,3 47,3 47,5 46,8

Rynek telefonii stacjonarnej
Wskaźnik penetracji (w % gospodarstw domowych)1 52,7% 52,0% 51,5% 51,1% 50,6%

Rynek dostępu lokalnego w Polsce – dane szacunkowe (w 
mln)

9,7 9,6 9,5 9,5 9,4

Udział w rynku telefonii stacjonarnej (w %)1

Dostęp lokalny – rynek detaliczny (Grupa)1,2 63,8% 62,9% 61,6% 60,0% 58,4%
Wartościowy udział w rynku1 67,9% 66,7% 66,6% 65,9% 64,7%
1 Szacunki Spółki
2 Dostęp lokalny z wyłączeniem hurtowej odsprzedaży abonamentu, lecz z uwzględnieniem 
Orange WLR

2012
1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw.

Baza klientów 
Dostępy szerokopasmowe (w tys.) 
ADSL3 & SDI 2 143 2 148 2 157 2 157 2 151
VDSL 1 6 11
CDMA 154 163 174 183 186
Rynek detaliczny – Grupa łącznie 2 297 2 311 2 332 2 346 2 348
BSA (poza Grupą) 375 373 366 366 367
LLU 149 162 178 186 186

Baza klientów usług TV 
IPTV 113 111 109 110 113
DTH (telewizja satelitarna) 464 482 506 527 550

Liczba klientów usług TV (w tys.) 577 592 615 636 663
W tym abonenci płatnych pakietów telewizyjnych4 153 154 143 139 142

-w tym pakiety telewizyjne 'n' 7 24 43

3P usługi (TV+BB+VoIP) (w tys.) 27 29 32 55 112

ARPU miesięcznie
ARPU z usług dostępu szerokopasmowego i telewizji – Grupa (w 
zł)

56,3 55,1 54,1 53,4 53,3

Rynek dostępu szerokopasmowego5

Penetracja (w % gospodarstw domowych)5 44,2% 44,6% 44,8% 45,3% 45,7%
Szacunkowa liczba użytkowników dostępu szerokopasmowego 
na rynku (w tys.)5

6 606 6 681 6 757 6 879 6 952

Udział Grupy w przyłączeniach netto5 10,1% 19,3% 27,4% 11,6% 2,5%
Ilościowy udział Grupy w rynku (w %)5 34,8% 34,6% 34,5% 34,1% 33,8%
Wartościowy udział Grupy w rynku (w %)5 42,5% 41,2% 40,7% 40,0% 39,5%
3 w tym PTK na bazie BSA
4 W tym pakiety M, L, Orange Sport i HBO
5 Szacunki Spółki

2011Telefonia stacjonarna

Stacjonarny dostęp szerokopasmowy i telewizja 2011
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2012
1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw.

Baza klientów 
Liczba klientów telefonii komórkowej (w tys.)
Post-paid 6 962 6 967 6 972 6 977 6 927
Pre-paid 7 457 7 568 7 641 7 681 7 685
Razem1   14 419 14 535 14 613 14 658 14 612

Klienci operatorów wirtualnych (MVNO) 73 78 83 87 88

Abonenci dedykowanych usług mobilnego dostępu 
szerokopasmowego (w tys.)2

599           645              691              741    800

Liczba smartfonów (w tys.) 1 725 1 804 1 881 2 103 2 256
ARPU
Miesięczne ARPU z usług telefonii komórkowej, kwartalnie 
(w zł)
Post-paid 62,7 66,1 65,3 64,5 62,0
Pre-paid 17,5 18,0 18,1 18,0 16,8
Zagregowane 39,4 41,1 40,7 40,1 38,3

ARPU z usług detalicznych (w zł) 31,8 33,2 33,3 32,6 31,1
ARPU z usług hurtowych (w zł) 7,5 8,0 7,3 7,5 7,2

ARPU z usług głosowych (w zł)
Post-paid 47,5 50,4 49,5 47,7 45,2
Pre-paid 12,1 13,1 13,0 12,7 12,4
Zagregowane 29,2 31,0 30,4 29,4 27,7

ARPU z usług przesyłu danych (w zł)
Post-paid 5,5 5,7 6,1 6,3 6,6
Pre-paid 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6
Zagregowane 2,9 2,9 3,2 3,2 3,4

ARPU z SMS/MMS i innych usług (w zł)
Post-paid 9,7 10,0 9,7 10,5 10,2
Pre-paid 5,0 4,6 4,7 4,8 3,8
Zagregowane 7,3 7,2 7,1 7,5 7,2

Ruch i wskaźnik odejść
AUPU (w min.)
Post-paid 229,0 236,3 236,6 235,9 236,5
Pre-paid 92,6 96,7 97,5 93,7 92,3
Zagregowane 158,6 163,9 164,0 161,4 160,8
Wskaźnik odejść klientów telefonii komórkowej w danym 
kwartale (w %)
Post-paid 3,8 3,4 3,5 4,0 3,9
Pre-paid 14,3 15,8 17,2 16,1 16,7
Subsydia
SAC (w zł)
Post-paid 562,1 559,3 577,2 565,4 627,2
Pre-paid2 8,5 9,2 8,5 10,4 9,0
Zagregowane2 140,2 124,9 114,4 134,1 132,5
SRC (w zł) 563,7 542,1 555,6 591,4 628,8
Pokrycie
Pokrycie dla sieci 2G Grupy (w % ludności) 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6%
Pokrycie dla sieci 3G Grupy (w % ludności) 60,9% 61,9% 61,9% 62,4% 62,6%

Rynek telefonii komórkowej
Wskaźnik penetracji dla usług komórkowych 125,8% 127,1% 129,3% 132,7% 134,9%
Ilościowy udział Grupy w rynku telefonii komórkowej 30,1% 30,0% 29,7% 29,0% 28,5%
Wartościowy udział Grupy w rynku telefonii komórkowej3 31,0% 31,3% 30,7% 30,4% 30,3%
1 Bez NMT 
2 W tym Business Everywhere i Orange Free
3 Szacunki Spółki

Telefonia komórkowa 2011
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2012
1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw.

TP SA 15 210 15 020 14 886 14 854 14 885
Inne (w tym Orange Customer Service) 7 732 6 741* 6 628 6 673 6 540
Telefonia stacjonarna razem 22 941 21 761 21 514 21 527 21 425
PTK Centertel 2 157 2 122 1 743** 1 743 1 750
Inne  420 456 477 534 542
Telefonia komórkowa razem 2 577 2 578 2 220 2 278 2 292
Grupa razem 25 519 24 339 23 734 23 805 23 716

*Z wyłączeniem 941 etatów w spółce TP Emitel

** Z wyłączeniem 344 etatów przeniesionych do spółki NetWorks! 

Struktura zatrudnienia w Grupie
(w przeliczeniu na pełne etaty, na koniec okresu) 

2011

 
 
Używane terminy:  

Wskaźnik odejść – stosunek liczby klientów, którzy w danym okresie odłączyli się od sieci, do 
średniej ważonej liczby klientów w tym samym okresie  
ARPU – Average revenue per user – średnie przychody na abonenta  
AUPU – Average usage per user – średni ruch na abonenta  
LLU – Local Loop Unbundling – dostęp do pętli lokalnej  
MTR - Mobile Termination Rate – opłata za zakańczanie połączenia  
SAC – Subscriber Acquisition Cost – koszt pozyskania abonenta  
SRC – Subscriber Retention Cost – koszt utrzymania abonenta  
WLR – Wholesale Line Rental – hurtowa odsprzedaż usług abonamentowych  
WLL – Wireless Local Loop – bezprzewodowa pętla lokalna  


