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Cyfrowy Polsat kontynuuje dynamiczny wzrost 
 
Cyfrowy Polsat SA, największa płatna cyfrowa platforma satelitarna w Polsce, ogłosiła dzisiaj wyniki 
finansowe za czwarty kwartał 2008 r. Prezentowane dane finansowe przedstawione są według 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”).  
 
Najważniejsze wydarzenia 2008 r. w porównaniu do 2007r.: 
 

 Liczba abonentów DTH wzrosła w 2008 r. o 659 tys. (czyli 32%) do 2,727 mln; 
 

 Średni przychód na abonenta Pakietu Familijnego wzrósł o 6% do 40,70 zł w IV kw. 2008 r. oraz o 4% 
do 39,40 zł w całym 2008 r.; 

 
 Przychody wzrosły o 30% do 316 mln zł w IV kw. 2008 r. oraz o 42% do 1.134 mln zł w całym 2008 r. ; 

 
 Wynik EBITDA wzrósł do 48 mln zł w IV kw. 2008 r. z ujemnej EBITDA w wysokości 2 mln zł w IV kw. 

2007 r. oraz o 110%  do 348 mln w całym 2008 r. 
 

 Marża EBITDA wzrosła do 15,2% w IV kw. 2008 r. oraz do 30,7% w całym 2008 r. z 20,8% w  2007 r.;  
 

 Zysk netto wzrósł do 41 mln zł w IV kw. 2008 r. oraz o 137% do 269 mln zł w całym 2008 r.; 
 

 W 2008 r. platforma sprzedała 257 tys. dekoderów wyprodukowanych we własnej fabryce (156 tys. w IV 
kw. 2008 r.); 

 
 Liczba użytkowników MVNO na koniec 2008 r. wyniosła 39 tys., z czego liczba klientów pre-paid 

stanowiła 36 tys. 
 
 

 
- IV kwartał zeszłego roku przyniósł nam wiele powodów do zadowolenia. Rynek płatnej telewizji mimo 
niestabilnej sytuacji gospodarczej rozwijał się bardzo dobrze, co w połączeniu z obraną przez nas skuteczną 
strategią sprzedaży i promocji pozwoliło nam po raz kolejny odnotować doskonałe wyniki sprzedażowe i 
operacyjne, umacniające pozycję Cyfrowego Polsatu, jako lidera rynku – komentuje Dominik Libicki, Prezes 
Zarządu Cyfrowego Polsatu.  
- Ukoronowaniem osiągnięć zeszłego roku jest dla nas lutowa rewizja GPW kwalifikująca Cyfrowy Polsat do  
indeksu WIG20  – dodaje.  

 



 

 

 
Podsumowanie działalności operacyjnej 
 
 
           

 

 

Baza abonentów usług płatnej platformy cyfrowej. Na dzień 
31 grudnia 2008 roku z usług korzystało łącznie 2.726.993 
abonentów, 31,8% więcej niż na dzień 31 grudnia 2007 roku, 
kiedy to z naszych usług korzystało 2.068.328 abonentów. Tak 
znaczący wzrost naszej bazy abonentów zawdzięczamy 
właściwemu sprofilowaniu usług i cen za te usługi na rynku DTH. 
Liczba abonentów Pakietu Familijnego wzrosła o 25,1% do 
2.286.191, zaś liczba klientów Pakietu Mini wzrosła o 82,7% do 
440.802 abonentów. W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 
grudnia 2008 roku baza abonentów wzrosła o 324.469 
abonentów, co stanowiło 49,2% całego przyrostu bazy 
abonenckiej w ciągu całego 2008 roku, co było zgodne z 
sezonowością w pozyskiwaniu nowych abonentów, 
obserwowaną w poprzednich latach.  

 

 

 
 

 
 

 

ARPU abonentów DTH. Średni miesięczny przychód na 
abonenta wzrósł o 3% do 35,9 zł w okresie trzech miesięcy 
zakończonym 31 grudnia 2008 roku z 34,8 zł w analogicznym 
okresie 2007 roku. Średni miesięczny przychód na abonenta 
Pakietu Familijnego wzrósł o 6% do 40,7 zł z 38,3 zł w 
analogicznym okresie 2007 roku. Wzrost ten wynika przede 
wszystkim z faktu, iż od dnia 1 stycznia 2008 roku oferujemy 
naszym abonentom dodatkowo płatne pakiety premiowe HBO 
oraz Super Film, które cieszą się popularnością wśród naszych 
abonentów, jak również z faktu, że od dnia 1 stycznia 2008 roku 
podwyższyliśmy cenę naszego Pakietu Familijnego do 37,90 zł 
dla klientów poza okresem podstawowym umowy. Wzrost ten 
został częściowo zniwelowany przez niższe ARPU rozpoznane 
od klientów pozyskanych w trakcie czwartego kwartału 2008 
roku, kiedy to oferowaliśmy klientom sześciomiesięczny okres 
promocyjny, w którym nie wnosili oni opłat abonamentowych. 
Średni miesięczny przychód na abonenta Pakietu Mini wzrósł o 
9% do 8,6 zł w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 grudnia 
2008 roku w porównaniu do 7,9 zł w analogicznym okresie 2007 
roku. Średni miesięczny przychód na abonenta wzrósł o 2% do 
35,3 zł  w okresie dwunastu miesięcy zakończonym 31 grudnia 
2008 roku z 34,7 zł w analogicznym okresie 2007 roku. Średni 
miesięczny przychód na abonenta Pakietu Familijnego wzrósł o 
4% do 39,4 zł z 37,8 zł w 2007 roku, zaś średni miesięczny 
przychód na abonenta Pakietu Mini wzrósł o 2% do 8,6 zł z 8,4 
zł w 2008 roku. 

 



 

 

 
Podsumowanie wyników finansowych 

 
Porównanie wyników IV kw. 2008 r. do IV kw. 2007 r.  
(Wszystkie dane finansowe są niebadane) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Przychody z działalności operacyjnej. Nasze przychody z 
działalności operacyjnej wzrosły o 30% do 316 mln zł z 243 mln 
zł w analogicznym okresie 2007 roku.  Wzrost ten w głównej 
mierze zawdzięczamy wzrostowi przychodów z opłat 
abonamentowych o 42% do 271 mln zł z 191 mln zł głównie w 
wyniku wzrostu średniookresowej liczby abonentów do 
2.517.459 z 1.828.277 oraz wzrostu średniego miesięcznego 
przychodu na abonenta. Wzrost ten został częściowo 
zrównoważony przez spadek o 19% przychodów ze sprzedaży 
zestawów odbiorczych i telefonów do 35 mln zł z 44 mln zł, 
głównie w wyniku obniżenia cen jednostkowych dekoderów dla 
klientów w promocjach oferowanych w czwartym kwartale 2008 
roku oraz niższej liczby sprzedanych dekoderów, wynikającej ze 
wzrostu liczby dzierżawionych zestawów odbiorczych oraz z 
niższej liczby podpisanych umów w okresie trzech miesięcy 
zakończonym 31 grudnia 2008 roku w porównaniu z 
analogicznym okresem 2007 roku. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koszty działalności operacyjnej. Nasze koszty działalności 
operacyjnej wzrosły o 9% do 276 mln zł z 2534 mln w 
analogicznym okresie 2007 roku. Wzrost ten w głównej mierze 
wynikał ze (i)  wzrostu kosztu licencji programowych o 68% do 
70 mln zł z 42 mln zł, głównie w wyniku wzrostu średniej liczby 
abonentów oraz poszerzenia naszej oferty programowej o nowe 
kanały premiowe takie jak HBO, HBO 2 oraz HBO Komedy, jak 
również kanały w wysokiej rozdzielczości, (ii) wzrostu 
pozostałych kosztów operacyjnych o 145 % do 39 mln zł z 16 
mln zł, głównie w wyniku wzrostu kosztów związanych z 
utrzymaniem i wsparcie technicznym systemów informatycznych 
przeznaczonych na potrzeby usług telekomunikacyjnych oraz 
rozbudową istniejących systemów informatycznych, wzrostu 
zużycia materiałów i energii oraz wzrostu opłat na rzecz 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, (iii) wzrostu kosztów 
dystrybucji i marketingu o 32% do 75 mln zł z 57 mln zł, głównie 
w wyniku wzrostu o 4 mln zł kosztów mailingu i call center, 
wynikających w dużej mierze z wymiany kart do dekoderów i 
starszych modeli dekoderów niekompatybilnych z nowym 
systemem kodowania w związku z wymianą dotychczasowego 
systemu kodowania, wzrostu kosztów marketingu o 10 mln zł w 
wyniku wzmożonych kampanii promocyjnych usług DTH oraz 
wprowadzenia usług MVNO, oraz wzrostu o 4 mln zł prowizji dla 
dystrybutorów oraz (iv) wzrostu wynagrodzeń i świadczeń na 
rzecz pracowników, które wzrosły o 31% do 29 mln zł z 22 mln zł 
głównie w wyniku wzrostu średniookresowej liczby etatów do 
492 z 328, wynikającego z naszego rozwoju organicznego, 
uruchomienia fabryki dekoderów, rozpoczęcia świadczenia usług 
MVNO, jak również wzrostu średniego wynagrodzenia w 
porównywanych okresach. Wzrosty te zostały częściowo 
zrównoważone przez spadek kosztu własnego sprzedanych 
zestawów odbiorczych i telefonów o 57% do 41 mln zł z 95 mln 
zł, głównie w wyniku spadku liczby sprzedanych zestawów 
odbiorczych, wynikającego głównie ze wzrostu udziału 
dzierżawionych zestawów odbiorczych, które są amortyzowane, 
a nie jednorazowo odnoszone w koszty oraz niższej liczby 
podpisanych umów w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 
grudnia 2008 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2007 
roku oraz obniżenia średniego jednostkowego kosztu 
sprzedanych dekoderów standardowej rozdzielczości, dzięki 
sprzedaży dekoderów wyprodukowanych w naszej fabryce.  

 

 
 
 
 
 
 
 
       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zysk netto. Nasz zysk netto wzrósł do 41 mln zł w porównaniu 
ze stratą netto w wysokości 9 mln zł w analogicznym okresie 
2007 roku w wyniku znacznego wzrostu zysku brutto. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

EBITDA.  Wskaźnik EBITDA wzrósł do 48 mln zł w porównaniu 
do ujemnej wartości wskaźnika, która wyniosła 2 mln zł w 
analogicznym okresie 2007 roku. Wzrost ten spowodowany był 
wzrostem zysku z działalności operacyjnej. Marża EBITDA 
wyniosła 15,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Płynność finansowa. Przewidujemy, że nasze podstawowe 
przyszłe potrzeby w zakresie środków finansowych będą 
dotyczyć  (i) rozwijania usług operatora wirtualnej sieci 
komórkowej, (ii) zakupu od dostawców zewnętrznych zestawów 
odbiorczych HD (High Definition) i DVR (Digital Video Recorder) 
oraz komponentów do produkcji własnych dekoderów SD 
(Standard Definition) (iii) planowanych nakładów inwestycyjnych 
oraz (iv) obsługi zadłużenia z tytułu naszych kredytów i 
pożyczek. Uważamy, że obecny stan naszych własnych 
środków pieniężnych oraz środki generowane z bieżącej 
działalności operacyjnej będą wystarczające na sfinansowanie 
tych potrzeb.  

Nasze zobowiązania długoterminowe wyniosły 58 mln zł wg 
stanu na 31 grudnia 2008 roku w porównaniu z 135 mln zł na 
31 grudnia 2007 roku.  

Nasze całkowite zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długo i 
krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiło 111 
mln zł, na co składało się zadłużenie wynikające z umowy 
kredytowej podpisanej z Bankiem BPH S.A. (obecnie Bank 
Pekao S.A.). Nasze zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów 
denominowane jest wyłącznie w PLN. 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku nasze saldo gotówki 
przekraczało saldo zadłużenia o 136 mln zł. 

 

 
 



 

 

 
 
Pozostałe wydarzenia biznesowe: 
 
 

 W lutym br. Cyfrowy Polsat wprowadził nowe promocje, w ramach których nowi klienci platformy przez 
1, 3 lub 6 miesięcy nie będą wnosili opłat abonamentowych za wybraną ofertę programową. Pół 
roku bez opłat za abonament zapewnia pakiet Mini Max z umową na 29 miesięcy.  24-miesięczna 
wersja umowy na ten sam pakiet gwarantuje 3 miesiące bezpłatnej telewizji. Promocja „3 miesiące 
gratis” dotyczy także pakietów Familijny, HBO, Relax Mix, Relax Mix+HBO, Super Film oraz pakietów 
HD w ramach umów na 29 miesięcy. Jednocześnie w przypadku pakietu Familijnego i wyższych można 
podpisać umowę na 13 miesięcy. Zapewnia ona miesięczny dostęp do pełnej oferty platformy bez 
wnoszenia opłat abonamentowych. Dekodery cyfrowe można kupić już za 99 zł albo wybrać opcję 
udostępnienia dekodera na okres trwania umowy za jednorazową opłatą od 79 zł. Właścicielem 
dekodera HD umożliwiającego odbiór telewizji wysokiej rozdzielczości można stać się już za 199 zł albo 
korzystać z niego po udostępnieniu przez platformę, co wiąże się z jednorazowym kosztem w wysokości 
99 zł. Dekoder z twardym dyskiem kosztuje 499 zł, natomiast jego udostępnienie 199 zł. Moduły CAM 
oferowane są na takich samych warunkach jak dekodery SD. 

 
 W IV kw. 2008 r. Cyfrowy Polsat udostępnił abonentom dwa nowe kanały wysokiej rozdzielczości 

MTVN HD i Discovery HD, przedłużona została umowa o współpracy dotycząca rozprowadzania 
kanałów tematycznych z grupy Discovery, a 25 lutego br. Cyfrowy Polsat podpisał z TVN kilkuletnie 
porozumienia przedłużające obecność kanałów TVN na największej platformie satelitarnej w Polsce. 
Przedmiotem umów jest dystrybucja sześciu programów TVN: TVN, TVN Siedem, TVN24, TVN Turbo, 
TVN Meteo, TVN Style.  

 
 Po lutowej rewizji GPW Cyfrowy Polsat został zakwalifikowany do indeksu WIG 20, którego 

uczestnikiem będzie od 21 marca br. 
 

 Cyfrowy Polsat zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dn. 6 maja br. Od 
daty debiutu WIG spadł o ponad 55%, a cena naszych akcji wzrosła o ponad 4%.  

 

 



 

 

 

 Praga Business Park Sp. z o.o., w której Cyfrowy Polsat posiada 100% udziałów, dokonała w dniu 15 
grudnia br. całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska S.A. 
Ostatnia rata kredytu w wysokości 1.490.000 euro została spłacona w euro, a środki na dokonanie tej 
spłaty Praga Business Park Sp. z o.o. nabyła w dniu 10 października 2008 r. po kursie zakupu waluty 
wynoszącym 3,5900 zł/euro. Spłacony kredyt był jedynym zadłużeniem Grupy Kapitałowej Cyfrowy 
Polsat S.A. denominowanym w walutach obcych.  

 
 25 listopada 2008 r. Cyfrowy Polsat został zakwalifikowany do międzynarodowego indeksu 

giełdowego MSCI EME, opisującego notowania na rynkach wschodzących.  
 

 Cyfrowy Polsat został laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień: 
 

• III miejsce w rankingu „Giełdowa Spółka Roku”, przeprowadzonym przez dziennik Puls 
Biznesu; 1. miejsce w kategorii „Kompetencje zarządu” oraz „Sukces w 2008 r.” (luty 2009 r.). 
 
• Nagroda „Byki i Niedźwiedzie” w kategorii „Debiut 2008 roku – spółki na GPW” przyznana 
przez Gazetę Giełdy „Parkiet” (luty 2009 r.). 
 
• „Lokomotywa Polskiej Gospodarki” według rankingu magazynu „Home & Market”: Cyfrowy 
Polsat znalazł się na 24. pozycji wśród 100 najdynamiczniejszych największych polskich firm, na 
5. pod względem rentowności kapitałów własnych i na 7. pod względem bezwzględnego 
przyrostu wyniku finansowego (luty 2009 r.).  
 
• „Spółka roku” według subiektywnego rankingu Pulsu Biznesu (grudzień 2008 r.).  
 
• Dominik Libicki laureatem rankingu Euro 50, przedstawiającego 50 najwybitniejszych 
menedżerów sektora płatnej telewizji w Europie, zrealizowanego przez wiodący magazyn 
europejski Digital TV Europe (listopad 2008 r.). 
 
• Perła Polskiej Gospodarki - II miejsce w kategorii Perły Duże - według rankingu magazynu 
Polish Market i Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN (listopad 2008 r.). 
 
• Dobra Firma 2008 według rankingu Rzeczpospolita (październik 2008 r.). 
 
• Spółka Wysokiej Reputacji 2008 według Badania PremiumBrand 2008 – Niezależnego 
Rankingu Reputacji Spółek Giełdowych wśród Inwestorów (październik 2008 r.). 
 
• Największy debiut I półrocza 2008 r. w kategorii wartość oferty według rankingu magazynu 
„CEO Magazyn Top Menedżerów” (wrzesień 2008r.). 
 
• Najtańszy debiut I półrocza 2008 r. według ranking magazynu „CEO Magazyn Top 
Menedżerów” (wrzesień 2008 r.). 



 

 

 
 
Kontakt: 
 
Olga Zomer 
Rzecznik Prasowy 
+48 (22) 356 60 35 
ozomer@cyfrowypolsat.pl 
 
Małgorzata Czaplicka 
Dyrektor ds. Relacji z Inwestorami 
+48 (22) 356 60 04 
mczaplicka@cyfrowypolsat.pl 
 
 
Telekonferencja: 
 
W dniu dzisiejszym o godzinie 16:00 (CEST)/15:00 (UK) odbędzie się telekonferencja dla inwestorów połączona 
z prezentacją wyników (telekonferencja będzie prowadzona w języku angielskim).  
 
Numer telefonu umożliwiający udział w telekonferencji: + 44 (0) 20 7162 0025 ( Wielka Brytania), 00 800 1212 
097 (Polska). 
 
Zapis telekonferencji będzie dostępny od 27 lutego br. na www.cyfrowypolsat.pl. 
 
Treść prezentacji oraz niniejszego komunikatu prasowego zostanie w dniu dzisiejszym udostępniona na stronie 
internetowej Cyfrowego Polsatu, pod adresem www.cyfrowypolsat.pl.  
 
 
Cyfrowy Polsat to największa, pod względem liczby abonentów, płatna cyfrowa platforma satelitarna w Polsce. Na koniec 
grudnia 2008 r. z usług Cyfrowego Polsatu korzystało łącznie 2,73 mln abonentów, czyli o ok. 32% więcej niż  
w analogicznym okresie 2007 r. 
 
Cyfrowy Polsat umożliwia swoim klientom odbiór 72 polskojęzycznych kanałów, wśród których znajdują się między innymi 
kanały filmowe, sportowe, muzyczne, rozrywkowe, informacyjne, edukacyjne oraz dla dzieci. Platforma wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom klientów oferuje telewizję nadawaną w wysokiej rozdzielczości. Widzowie mają dostęp  
do 5 kanałów HD  - Polsat Sport HD, HBO HD, Eurosport HD, MTVNHD i Discovery HD. 
 
Cyfrowy Polsat to pierwszy operator cyfrowej telewizji satelitarnej, który zaoferował dekoder z twardym dyskiem 
umożliwiający nagrywanie i pauzowania programów telewizyjnych. W listopadzie 2007 r. uruchomił własną produkcję 
dekoderów, a w marcu 2008 r. wprowadził na rynek nowoczesny cyfrowy dekoder Mini o niespotykanie małych wymiarach.  
8 września 2008 r. platforma rozpoczęła świadczenie usług telekomunikacyjnych jako infrastrukturalny operator wirtualnej 
sieci telefonii komórkowej (MVNO).  
 
Od 6 maja 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Największym akcjonariuszem 
Cyfrowego Polsatu jest spółka Polaris Finance, do której należy 60,73 % akcji. Spółka znacząco poprawia swoje wyniki 
finansowe. W 2008 r. skonsolidowane przychody wyniosły 1.134 mln zł, o 42% więcej w stosunku do 2007 roku. Wynik 
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wzrósł w tym czasie o 110% do 348 mln zł, a zysk netto wyniósł  
269 mln zł, czyli o 137% więcej niż rok wcześniej. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Załącznik 1 Wyniki operacyjne 
 
 
 
  

Okres 3 miesięcy 
zakończony 

 Okres 12 miesięcy 
zakończony 

 

  
31 grudnia 
2008 roku 

31 grudnia 
2007 roku 

Różnica 
procentowa 

31 grudnia 
2008 roku 

31 grudnia 
2007 roku 

Różnica 
procentowa 

Liczba abonentów na koniec okresu, z czego: 
 

2,726,993 
 

2,068,328 31,9% 
 

2,726,993 
 

2,068,328 31,9% 
Liczba abonentów Pakietu Familijnego na koniec okresu 2,286,191 1,827,011 25,1% 2,286,191 1,827,011 25,1% 
Liczba Abonentów Pakietu Mini na koniec okresu 440,802 241,317 82,7% 440,802 241,317 82,7% 

Średnia liczba abonentów, z czego: 2,517,459 1,828,277 37,7% 2,307,413 1,590,520 45,1% 

Średnia liczba abonentów1) Pakietu Familijnego 2,143,611 1,622,227 32,1% 1,998,180 1,424,187 40,3% 

Średnia liczba abonentów Pakietu Mini 373,847 206,051 81,4% 309,233 166,333 85,9% 

Współczynnik odpływu abonentów (churn)2, z czego: 7,5% 5,1% 2,4 pp 7,5% 5,1% 2,4 pp 
Współczynnik odpływu abonentów Pakietu Familijnego 
(churn) 8,6% 5,7% 2,9 pp 8,6% 5,7% 2,9 pp 
Współczynnik odpływu abonentów Pakietu Mini (churn)  0,1% 0,0% 0,1 pp 0,1% 0,0% 0,1 pp 
Średni miesięczny przychód na abonenta (ARPU)3) (zł), z 
czego: 35,9 34,8 3,2% 35,3 34,7 1,7% 

Średni miesięczny przychód na abonenta (ARPU) Pakietu 
Familijnego (zł) 40,7 38,3 6,3% 39,4 37,8 4,2% 
Średni miesięczny przychód na abonenta (ARPU) Pakietu 
Mini (zł) 8,6 7,9 8,9% 8,6 8,4 2,4% 

Średni koszt pozyskania abonenta (SAC)4) (zł),  139,1 187,1 (25,7%) 116,4 143,8 (19,1%) 
 
1) liczona jako suma średniej liczby abonentów w każdym miesiącu okresu podzielona przez liczbę miesięcy w okresie; średnia liczba 
abonentów w miesiącu wyznaczana jest według formuły [(liczby abonentów na koniec miesiąca + liczba abonentów na początek 
miesiąca)/2]; 
2) liczony jako odsetek rozwiązanych umów, obliczany jako stosunek liczby umów rozwiązanych w okresie 12 miesięcy poprzedzającym 
dzień bilansowy i średniorocznej liczby umów w tym okresie; 
3) liczony poprzez podzielenie przychodów rozpoznanych z tytułu opłat abonamentowych w danym okresie przez średnią liczbę 
abonentów w danym okresie i przez liczbę miesięcy w danym okresie;  
4) liczony jako suma prowizji należnych dystrybutorom oraz Telefonicznemu Centrum Obsługi Klienta za jednego pozyskanego abonenta; 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Załącznik 2  Skrócony śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat 

 

 
 
 
 

  okres 3 miesięcy zakończony okres 12 miesięcy zakończony 

   
31 grudnia 2008    

niebadany 
31 grudnia 2007    

niebadany 
31 grudnia 2008    

niebadany 
31 grudnia 2007 

 Przychody z opłat abonamentowych 271.245 191.142 977.678 662.521 
 Przychody z dzierżawy zestawów odbiorczych 1.595 1.607 6.842 5.954 

 
Przychody ze sprzedaży zestawów odbiorczych 
i telefonów 35.463 43.807 100.180 107.205 

 
Przychody ze sprzedaży usług emisji i transmisji 
sygnału 3.950 2.464 16.440 11.602 

 Pozostałe przychody operacyjne 4.212 4.306 32.434 9.387 
 Przychody z działalności operacyjnej razem 316.465  243.326  1.133.574 796.669 
 Amortyzacja 7.930 8.366 24.360 20.777 
 Koszty licencji programowych 69.716 41.548 221.443 152.031 
 Koszty przesyłu sygnału 15.680 14.245 59.006 48.402 
 Koszty dystrybucji i marketingu 74.769 56.683 202.465 125.919 

 
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz 
pracowników 28.553 21.813 64.454 41.701 

 
Koszt własny sprzedanych zestawów 
odbiorczych i telefonów 40.817 95.023 132.410 209.028 

 Pozostałe koszty operacyjne 38.847 15.858 105.699 53.664 
 Koszty działalności operacyjnej razem 276.312  253.536  809.837 651.522 

 Zysk z działalności operacyjnej 40.153 (10.210) 323.737 145.147 
 Przychody finansowe 6.968 1.740 19.359 18.976 

 
Przychody finansowe z tyt. wyceny kontraktów 
forward 12.626 - 13.950 - 

 Koszty finansowe (7.955) (3.914) (23.948) (23.936) 

 
Strata na sprzedaży udziałów jednostki 
podporządkowanej - - - (17) 

 Zysk brutto  51.792 (12.384) 333.098 140.170 
 Podatek dochodowy 10.495 (3.463) 64.632 26.755 

 Zysk netto z działalności kontynuowanej 41.297 (8.921) 268.466 113.415 
 Zysk netto z działalności zaniechanej -  - - 8 

 Zysk netto 41.297 (8.921) 268.466 113.423 
 Zysk netto przypadający na:     
 Akcjonariuszy Jednostki Dominującej 41.297 (8.921)  268.466 113.421 
 Akcjonariuszy mniejszościowych - -  - 2 
   41.297  (8.921)  268.466 113.423 

 
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną 
akcję w złotych 0,15  (0,03)  1,00  0,43  



 

 

 
 
Załącznik 3 Skrócony śródroczny skonsolidowany bilans - aktywa 
 
 
Aktywa 
 
 
   31 grudnia 2008  31 grudnia 2007 
   niebadany  
 Zestawy odbiorcze 19.891                 549  
 Inne rzeczowe aktywa trwałe 125.452                97.326  
 Wartości niematerialne  11.491                11.465  
 Nieruchomości inwestycyjne 16.998                 18.932  
 Inne aktywa długoterminowe 24.264                 30.956  
 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.223                  4.134  

 Aktywa trwałe razem 199.319              163.362  
    
 Zapasy 94.603               130.009  
 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 119.513                 79.133  
 Należności z tytułu podatku dochodowego 9.357                   3.002  
 Pozostałe aktywa obrotowe 86.963                68.971  
 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 246.422               150.726  

 Aktywa obrotowe razem 556.858               431.841  

 Aktywa razem 756.177                595.203  



 

 

 
 
Załącznik 4 Skrócony śródroczny skonsolidowany bilans - pasywa 
 
 
Pasywa 
 
  31 grudnia 2008 31 grudnia 2007 
  niebadany 
 Kapitał zakładowy 10.733                  10.733  
 Kapitał zapasowy 3.964                    3.500  
 Kapitał rezerwowy 10.174                  10.174  
 Zyski zatrzymane 267.170                  36.733  

 
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki 
Dominującej 

292.041                  61.140  

 Kapitał mniejszości  -                           -  

 Kapitał własny razem 292.041                  61.140  
    
 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 44.135                132.226  
 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 1.407                    1.412  
 Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12.225                       671  
 Inne długoterminowe zobowiązania i rezerwy 269                       605  

 Zobowiązania długoterminowe razem 58.036                134.914  
    
 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 66.571                  88.731  
 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 238                       204  
 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania  197.180                208.714  
 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 400 - 
 Kaucje otrzymane za zestawy odbiorcze 22.447                  20.032  
 Przychody przyszłych okresów 119.264                  81.468  

 Zobowiązania krótkoterminowe razem 406.100                399.149  

 Zobowiązania razem 464.136                534.063  

 Pasywa razem 756.177                595.203  



 

 

Załącznik 5 Skrócone śródroczne skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2008 r. 
 

  

Kapitał 
zakładowy 

Kapitał 
zapasowy 

Kapitał 
rezerwowy 

Zyski 
zatrzymane 

Kapitał własny 
przypadający 

akcjonariuszom 
Jednostki Dominującej 

Kapitał 
mniejszości 

Kapitał własny 
razem 

 Stan na 1 stycznia 2008    10.733      3.500     10.174     36.733  61.140       -  61.140 

 
Dywidenda zatwierdzona 
i wypłacona - - - (37.565) (37.565) - (37.565) 

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

 Zysk netto za okres  -  - - 268.466  268.466     -  268.466  

 Stan na 31 grudnia 2008   10.733      3.964       10.174     267.170 292.041    -  292.041  
 
 
Załącznik 6        Skrócone śródroczne skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2007 
 

  

Kapitał 
zakładowy 

Kapitał 
zapasowy 

Kapitał 
rezerwowy 

Zyski 
zatrzymane/ 
(niepokryte 

straty) 

Kapitał własny 
przypadający 

akcjonariuszom 
Jednostki Dominującej 

Kapitał 
mniejszości 

Kapitał własny 
razem 

 Stan na 1 stycznia 2007 10.500 - -       (73.188)      (62.688)       70      (62.618) 
 Zysk netto za okres - - - 113.421 113.421  2  113.423  
 Odpis z zysku - 3.500 - (3.500) - - - 
 Emisja akcji 233 - 10.174 - 10.407 - 10.407 

 
Zmniejszenie z tytułu zbycia 
jednostki zależnej - - - - - (72) (72) 

 Stan na 31 grudnia 2007    10.733      3.500         10.174   36.733 61.140 -  61.140 



 

 

Załącznik 7 Skrócony śródroczny skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych  
 
  okres 12 miesięcy zakończony 
  31 grudnia 2008  31 grudnia 2007 
   niebadany   
 Zysk netto 268.466 113.423 
 Korekty: 116.054 21.308 
 Amortyzacja 24.360 20.777 
 Strata na sprzedaży udziałów w jednostce zależnej - 17 
 (Zysk)/strata z działalności inwestycyjnej (11) 466 
 Odsetki  3.789 7.024 
 Zmiana stanu zapasów 35.429 (72.000) 
 Zmiana stanu należności i innych aktywów (36.684) (84.640) 

 
Zmiana stanu zobowiązań, rezerw, rozliczeń międzyokresowych biernych 
i przychodów przyszłych okresów 38.195 120.873 

 Zyski z tytułu różnic kursowych (13.016) (15.958) 
 Podatek dochodowy  64.632 26.755 
 Zmniejszenia/(zwiększenia) netto dekoderów udostępnianych w leasingu 

j  
275 (1.890) 

 Inne korekty (915) 19.884 
 Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej 384.520 134.731 
    
 Podatek dochodowy zapłacony (56.069) (29.722) 
 Odsetki otrzymane dotyczące działalności operacyjnej 8.442 6.201 
 Środki pieniężne z działalności operacyjnej 336.893 111.210 
    
 Nabycie wartości niematerialnych (7.484) (11.508) 
 Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (68.826) (43.450) 
 Wpływy ze zbycia aktywów finansowych - 600 
 Wpływy ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 98 - 
 Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (76.212) (54.358) 
    
 Wpływy z tytułu podwyższenia kapitału - 233 
 Wpływy z tytułu rozliczenia usług związanych z publiczną ofertą akcji 7.223 - 
 Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek - 191.830 
 Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek (107.928) (193.235) 
 Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (237) (237) 
 Spłata odsetek od kredytów, pożyczek i leasingu finansowego (13.533) (11.680) 
 Wypłacone dywidendy (37.565) - 
 Inne wydatki (13.350) (2.578) 
 Środki pieniężne z działalności finansowej (165.390) (15.667) 
    
 Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 95.291 41.185 
 
 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 150.726 109.833 
 Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 405 (292) 
 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 246.422 150.726 
 

 
 


