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RAPORT BIEŻĄCY 176/2007 
 
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), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. („TP S.A.”, „TP”, 
„Spółka”) przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności 
Grupy TP w okresie dziewięciu miesięcy do dnia 30 września 2007 roku.  
 

Grupa TP informuje o wynikach za dziewięć miesięcy do dnia 30 września 2007 roku 

• Spadek przychodów o 2,5% narastająco, wskazujący na niski wpływ decyzji regulatora, z 
poprawą w trzecim kwartale (spadek o 1,8%) 

• Marża operacyjna brutto po dziewięciu miesiącach na poziomie 42,4%, przy bardzo dobrym 
wyniku w trzecim kwartale (44,2%) 

• Umocnienie wiodącej pozycji Orange dzięki wysokiemu udziałowi w rynku pod względem 
aktywacji brutto w trzecim kwartale (prawie 40%) 

• Stabilne wolne przepływy pieniężne netto (jako % przychodów): 24,5% przed 
opodatkowaniem i 17,6% po opodatkowaniu 

• Potwierdzenie celów na bieżący rok finansowy 
 

Kluczowe wskaźniki 

(w mln zł), MSSF Dziewięć miesięcy  
do 30 września 

 

 2007 2006 Zmiana 

Przychody ogółem 13.594 13.939    -2,5% 

Przychody z usług telefonii stacjonarnej 8.199 8.936 -8,2% 

Przychody z usług telefonii komórkowej 5.942 5.594 +6,2% 

Marża operacyjna brutto (GOM) przed wydatkami komercyjnymi 7.453 7.835 -4,9% 

GOM przed wydatkami komercyjnymi (jako % przychodów) 54,8% 56,2%  

Marża operacyjna brutto (GOM) 5.768  6.186    -6,8% 

GOM (jako % przychodów) 42,4% 44,4%  

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy TP S.A. 1.657 1.713 -3,3% 

Wolne przepływy środków pieniężnych przed opodatkowaniem 3.335 3.309 +0,8% 

Wolne przepływy środków pieniężnych po opodatkowaniu 2.393 3.172 -24,6% 

 
Odnosząc się do wyników Grupy TP w pierwszych dziewięciu miesiącach 2007 roku, pan Maciej 
Witucki, Prezes Zarządu TP, stwierdził: „Zgodnie z przewidywaniami, na wyniki w pierwszych dziewięciu 
miesiącach 2007 roku po raz kolejny miały wpływ zmiany regulacyjne. Jednak w trzecim kwartale Grupa 
TP ponownie wykazała dużą odporność na skutki tych zmian, czego dowodem jest utrzymanie 
rentowności mimo coraz trudniejszych warunków rynkowych. Jestem przekonany, że nasz plan, zgodnie 
z którym nastawiamy się na budowanie wartości ponad pozyskiwanie ilości, będzie się nadal sprawdzał. 
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Był to także pierwszy kwartał, w którym realizowaliśmy naszą strategię na lata 2007-2010 i mogę z 
przyjemnością ogłosić, że stopniowo wdrażamy średnioterminowe działania zapowiedziane w lipcu. W 
związku z tym, założone cele całoroczne, zarówno finansowe jak i operacyjne, pozostają w naszym 
zasięgu. Pragnę również dodać, że będziemy nadal zarządzać Grupą TP w taki sposób, by utrzymać 
dobrą kondycję finansową i umocnić wiodącą pozycję rynkową z korzyścią zarówno dla klientów jak i 
akcjonariuszy.” 
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Omówienie wyników finansowych za dziewięć miesięcy (do 30 września 2007) 

Odporność przychodów na skutki decyzji regulatora, z poprawą w trzecim kwartale 

Pomimo dobrej sytuacji polskiej gospodarki, wzrost rynku telekomunikacyjnego znacząco maleje i 
według szacunków TP w pierwszych dziewięciu miesiącach wyniósł 0,6%, podczas gdy w analogicznym 
okresie 2006 roku wynosił 5,8%. Do spadku wskaźnika wzrostu przyczyniły się przede wszystkim dwie 
obniżki stawek za zakończenie połączeń w sieciach komórkowych (MTR) oraz obniżka stawek w ofercie 
ramowej dotyczącej połączenia sieci od 1 września 2006 roku średnio o 35%.  

Wyniki Grupy TP okazały się jednak stosunkowo odporne na skutki decyzji regulacyjnych. Ogółem, 
przychody Grupy w pierwszych dziewięciu miesiącach zmniejszyły się o 2,5%, przy czym w trzecim 
kwartale (spadek o 1,8%) widoczna jest lekka poprawa w porównaniu z pierwszym półroczem (spadek o 
2,8%). Szacuje się, że bez uwzględnienia wpływu decyzji regulacyjnych, zmiana przychodów Spółki 
byłaby dodatnia. 

Wzrost przychodów w segmencie telefonii komórkowej (o 6,2%) częściowo zrównoważył spadek 
przychodów z usług telefonii stacjonarnej (o 8,2%). 

 

Marża operacyjna brutto (GOM) po dziewięciu miesiącach na poziomie 42,4%, przy bardzo 
dobrym wyniku w trzecim kwartale (44,2%) 

Spadek marży GOM w pierwszych dziewięciu miesiącach o dwa punkty procentowe wynika niemal w 
całości ze zwiększenia rezerw na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty, co nastąpiło w 
większości w drugim kwartale. W okresie dziewięciu miesięcy 2007 roku rezerwy te zwiększyły się o 283 
mln zł netto (w porównaniu ze wzrostem o 24 mln zł w tym samym okresie 2006 roku).  

Spadek rentowności był mniejszy dzięki utrzymującej się wysokiej marży w segmencie telefonii 
komórkowej, co przełożyło się korzystnie na wyniki za dziewięć miesięcy. Dla całej Grupy TP marża 
GOM przed rezerwami na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty wyniosła 44,5% za okres 
pierwszych dziewięciu miesięcy oraz 45,1% w trzecim kwartale, co oznacza, że w porównaniu z 
ubiegłym rokiem utrzymała się na niemal niezmienionym poziomie. 

 

Spadek kosztów finansowych netto za okres dziewięciu miesięcy o 36% 

Pomimo spadku marży GOM o 6,8%, rentowność netto za pierwszych dziewięć miesięcy utrzymała się 
na poziomie 12% przychodów. Wynikało to ze zmniejszenia kosztów finansowych netto o 36%, do 
czego przyczynił się spadek średniego zadłużenia netto o 2,3 mld zł (w porównaniu z takim samym 
okresem 2006 roku).  

 

Stabilne wolne przepływy pieniężne netto (w odniesieniu do przychodów): 24,5% przed 
opodatkowaniem i 17,6% po opodatkowaniu 

W pierwszych dziewięciu miesiącach przepływy środków pieniężnych netto po opodatkowaniu były 
znacząco niższe niż w analogicznym okresie 2006 roku ze względu na poniesione w drugim kwartale 
jednorazowe wydatki pieniężne w wysokości 380 mln zł związane z zapłatą podatku dochodowego za 
2006 rok. 

W odniesieniu do przychodów, wolne przepływy pieniężne netto przed opodatkowaniem stanowiły w 
okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 24,5% przychodów (podczas gdy w takim samym okresie 2006 
roku – 23,7% przychodów). Wynik ten był możliwy dzięki znacznemu zmniejszeniu kosztów finansowych 
oraz stałej poprawie w zakresie zarządzania płynnością. Ponadto, zaczyna być widoczny wpływ innych 
działań generujących środki pieniężne, takich jak optymalizacja portfela posiadanych nieruchomości, 
która w pierwszych trzech kwartałach przyniosła ponad 38 mln zł. 

Wskaźnik zadłużenia na koniec okresu wyniósł 27%, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu za 
stanem na koniec grudnia 2006 roku. Jest to związane z wypłatą dywidendy w wysokości 1,96 mld zł 
oraz realizacją programu wykupu akcji, który został zakończony w  końcu trzeciego kwartału. Ogółem, 
TP skupiła 31,2 mln akcji własnych (co odpowiada 2,23% kapitału zakładowego) za łączną kwotę 701 
mln zł. 
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Omówienie wyników za dziewięć miesięcy do dnia 30 września 2007 w segmencie telefonii 
stacjonarnej 

� Niekorzystny wpływ procesu wypierania telefonii stacjonarnej przez komórkową oraz 
decyzji regulacyjnych 

o Obrona wskaźnika ARPL i udziału w rynku w segmencie telefonii stacjonarnej  

o Utrzymanie udziału w rynku usług szerokopasmowych pod względem aktywacji 
brutto na poziomie 45% w trzecim kwartale 

o Wpływ presji cenowej spowodowanej zawarciem umów BSA oraz konkurencji ze 
strony innych operatorów na wysokość przychodów z usług szerokopasmowych 

o Spadek marży GOM w wyniku zwiększenia rezerw na roszczenia i sprawy sądowe, 
ryzyka i inne koszty 

 

Telefonia stacjonarna – kluczowe wskaźniki 
Dziewięć miesięcy  

do 30 września 2007 
Zmiana rok  

do roku 

Przychody (w mln zł) 8.199 -8,2% 

Szacunkowa liczba klientów usług 
szerokopasmowych (w tys.) 

2.043 31,4% 

GOM przed wydatkami komercyjnymi 45,7% -5,4pp 

GOM (jako % przychodów) 42,4% -5,2pp 

 

Rynek usług głosowych telefonii stacjonarnej kurczył się szybciej niż w zeszłym roku, głównie w wyniku 
obniżenia stawek MTR i RIO oraz wypierania telefonii stacjonarnej przez komórkową. Pomimo trudnej 
sytuacji rynkowej, dzięki działaniom na rzecz wzrostu ruchu TP wykazała zdolność do obrony wskaźnika 
ARPL i udziału w rynku ( wzrost w pierwszych dziewięciu miesiącach o 1,3 pp). Wskaźnik ARPL wyniósł 
w trzecim kwartale 58,7 zł, a jego spadek udało się ograniczyć do 1% (względem poprzedniego 
kwartału). Na wielkość przychodów z usług głosowych telefonii stacjonarnej (spadek o 11,5%) miało 
także wpływ wprowadzenie w pierwszym kwartale 2007 roku hurtowej odsprzedaży abonamentu (WLR). 

Zgodnie z szacunkami Grupy TP, w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy rynek usług 
szerokopasmowych zwiększył się jedynie o 6,2%, co było spowodowane spowolnieniem wzrostu popytu 
oraz presją cenową wynikającą z wprowadzenia w ofertach BSA schematu cenowego z upustem 
względem cen detalicznych. Podobnie wskaźnik penetracji dla gospodarstw domowych na dzień 30 
września 2007 roku wynosił 32,1%, co wskazuje na wyraźne spowolnienie tempa wzrostu w porównaniu 
z rokiem ubiegłym. 

Spośród siedemnastu operatorów, którzy podpisali umowy o hurtowej odsprzedaży dostępów 
szerokopasmowych (BSA), sześciu wprowadziło już w tym roku swoje oferty. Spowodowało to presję 
cenową i przyczyniło się do migracji około 91 tys. klientów (z czego 38 tys. w trzecim kwartale).  

TP udało się skutecznie obronić udział w rynku narastająco pod względem aktywacji brutto na poziomie 
45% w trzecim kwartale, co przełożyło się na wzrost liczby klientów usług szerokopasmowych TP o 26% 
(rok do roku). Jednak wskaźnik ARPU dla usług szerokopasmowych zmniejszył się w pierwszych 
dziewięciu miesiącach o 21,5%. W efekcie, przychody zwiększyły się o 4,2%, co oznacza znaczne 
spowolnienie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, kiedy wzrost przychodów wyniósł 
24,9%. 

Koszty operacyjne
*
 wzrosły o 0,8%, przy czym koszty wynagrodzeń pracowniczych utrzymały się na 

niezmienionym poziomie, ale nastąpił znaczny wzrost stanu rezerw na roszczenia i sprawy sądowe, 
ryzyka i inne koszty (wykazany już w wynikach za pierwsze półrocze 2007 roku). Bez uwzględnienia 
tych rezerw, koszty operacyjne spadły o 4,7% w wartościach bezwzględnych, a w odniesieniu do 
przychodów wzrosły o 2 punkty procentowe. W wyniku tego marża GOM spadła o 5,2 punktów 
procentowych, ale tylko o 2,0 punkty procentowe przed rezerwami na roszczenia i sprawy sądowe, 
ryzyka i inne koszty. 

                                            
*
 Koszty operacyjne są zdefiniowane jako koszty wynagrodzeń pracowniczych i usług zewnętrznych 

oraz inne przychody/koszty operacyjne, w tym zmiana stanu rezerw, nie obejmują kosztów 
restrukturyzacji, zysków/strat z tytułu zbycia aktywów oraz kosztów pozagotówkowych, takich jak podział 
zysku między pracowników, amortyzacja, utrata wartości firmy i odpisy aktualizujące wartość aktywów 
trwałych. 
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Omówienie wyników za dziewięć miesięcy do dnia 30 września 2007 w segmencie telefonii 
komórkowej 

� Wzrost GOM o 18,5% pomimo wolniejszego tempa wzrostu przychodów 

o Wzrost udziału Orange w rynku pod względem aktywacji brutto do prawie 40% w 
trzecim kwartale 

o Wzrost liczby klientów narastająco netto o 966 tys. 

o Stabilizacja kosztów operacyjnych dzięki promocji ruchu w sieci 

o Wzrost marży GOM o 4,0 punkty procentowe do 38,5% 

 

Telefonia komórkowa – kluczowe wskaźniki 
Dziewięć miesięcy  

do 30 września 2007 
Zmiana rok  

do roku 

Przychody (w mln zł) 5.942 +6,2% 

Liczba klientów (w tys.) 13.487 +14,9% 

GOM przed wydatkami komercyjnymi 63,2% +3,8 pp 

GOM (jako % przychodów) 38,5% +4,0 pp 

 

Wzrost na rynku telefonii komórkowej był wolniejszy niż w ubiegłym roku, co było spowodowane obniżką 
stawek za zakończenie połączeń w sieciach komórkowych (o 22% w październiku 2006 roku i o 10% w 
maju 2007 roku), a także wysokim poziomem penetracji kart SIM, który osiągnął 105%.  

Na sytuację na rynku polskim miało też wpływ wejście czwartego operatora infrastrukturalnego (w 
pierwszym kwartale 2007 roku) oraz, w mniejszym stopniu, pierwszych trzech operatorów wirtualnych, 
którzy przystąpili do świadczenia usług. 

W warunkach dużej konkurencji, Orange skutecznie obroniła wiodącą pozycję na rynku, koncentrując 
się przede wszystkim na cenniejszych klientach z segmentu postpaid. Zgodnie z szacunkami Grupy TP, 
udział Orange w rynku pod względem aktywacji brutto wyniósł w trzecim kwartale 39,8% i był istotnie 
wyższy niż w trzecim kwartale 2006 roku (37,0%).  

Do czynników powodujących wzrost przychodów należała rosnąca liczba klientów oraz większy ruch 
(głównie w ramach sieci Orange). Chociaż w trzecim kwartale wskaźnik ARPU w ujęciu detalicznym 
obniżył się o 3,5% (rok do roku), to jednak wskutek działań marketingowych Grupy był o 5,8% wyższy 
niż w poprzednim kwartale.  

Koszty operacyjne utrzymały się na tym samym poziomie: 

• Optymalizacja kosztów pozyskiwania i utrzymania klientów pozwoliła utrzymać wydatki 
komercyjne pod kontrolą. 

• Większe wykorzystanie własnej sieci (poprzez skuteczne promowanie ruchu wewnątrz sieci 
Orange) wraz z obniżką stawek MTR przyczyniło się do zmniejszenia pozostałych kosztów 
operacyjnych o 3,7%. 

W efekcie, marża GOM wzrosła o 385 mln zł, to jest o 18,5%. 
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Potwierdzenie celów rocznych 

Począwszy od lipca 2007 roku Grupa TP stopniowo wdraża swą strategię na lata 2007-2010. W 
szczególności podjęto działania we wszystkich głównych obszarach „Enhance CORE”, do których 
należą: sprzedaż łączona, zdyscyplinowane obniżanie kosztów operacyjnych oraz optymalizacja 
aktywów. Realizacji celów średniokresowych sprzyjają osiągnięcia Grupy w trzecim kwartale: 

• Wzrost udziału w rynku telefonii komórkowej pod względem aktywacji brutto o ponad dwa 
punkty procentowe na przestrzeni roku. 

• Wzrost wskaźnika ARPU dla telefonii komórkowej względem poprzedniego kwartału (po raz 
drugi z rzędu). 

• Wdrożenie rozwiązań w zakresie sprzedaży łączonej.  

W trzecim kwartale nastąpiła poprawa wszystkich kluczowych wskaźników finansowych i operacyjnych 
(względem pierwszego półrocza). Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego w branży 
telekomunikacyjnej w Polsce  oraz uwzględniając inwestycje niezbędne do realizacji strategii Grupy na 
lata 2007-2010, Grupa TP utrzymuje cele na bieżący rok na niezmienionym poziomie.  

Benoit Merel, Członek Zarządu TP ds. Finansów, stwierdził: „Grupa TP generowała nadal wysoki 
poziom wolnych przepływów pieniężnych, co umożliwiło realizację przyjętej polityki wykorzystania 
środków pieniężnych. Dotrzymaliśmy obietnicy zapewnienia w tym roku atrakcyjnego wynagrodzenia 
naszym akcjonariuszom: dywidenda wzrosła o prawie 40%, a ponadto zakończyliśmy właśnie program 
wykupu akcji własnych Spółki za kwotę 700 mln zł. Innym elementem naszego modelu finansowego jest 
dalsza optymalizacja aktywów. Nakłady inwestycyjne zapewne wzrosną znacząco w czwartym kwartale 
ze względu na konieczność stworzenia solidnych fundamentów pod rozwój w roku 2008 i lata następne, 
ale jesteśmy zdecydowani utrzymać rygorystyczną dyscyplinę finansową wymaganą do realizacji 
naszych zamierzeń średniookresowych. W szczególności, nadal zamierzamy utrzymać wolne przepływy 
środków pieniężnych w średnim terminie na poziomie 18-20% przychodów.” 

 
Cele na 2007 rok 

 

 
Dziewięć miesięcy  

do 30 września 2007 
Cel całoroczny 

Liczba klientów telefonii komórkowej 13,5 mln > 13,5 mln 

Liczba klientów usług szerokopasmowych 2,0 mln  > 2,2 mln 

Przychody (rok do roku) -2,5% 
Porównywalne*  

z I półroczem 2007 

Marża GOM przed rezerwami na roszczenia 
i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty 

44,5%  

Marża GOM jako % przychodów 42,4% 42-44% 

Nakłady inwestycyjne jako % sprzedaży 13,9% 16-19% 

* Spadek przychodów w pierwszym półroczu 2007 wyniósł 2,8% w porównaniu do I półrocza 2006. 
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Skonsolidowane przychody netto Grupy TP 

(w mln zł) 

9 miesięcy 
do 30 września 

2007 

 9 miesięcy 
do 30 września 

2006 

Usługi telefonii stacjonarnej 5.833  6.633 

Przychody z abonamentu 3.112  3.302 

Przychody z ruchu głosowego 2.070  2.599 
Przychody z oferty hurtowej, w tym połączeń 

międzyoperatorskich 604  677 

Przychody z automatów telefonicznych 46  51 

Inne 1  4 

    

Usługi telefonii komórkowej 5.507  5.077 

Przychody z ruchu głosowego 3.174  2.786 

Przychody z połączeń międzyoperatorskich 1.373  1.445 

Przychody z przesyłania wiadomości 946  843 

Inne 14  3 

    

Usługi przesyłu danych 1.665  1.670 

Łącza dzierżawione 267  288 

Transmisja danych 436  401 

Komutowany dostęp do Internetu 51  107 

Usługi szerokopasmowe 911  874 

    

Komunikacja radiowa 155  182 

Sprzedaż towarów i inne 434  377 

Przychody razem, netto 13.594  13.939 

 

Struktura kosztów operacyjnych Grupy TP  

 

Koszty operacyjne    

    

(w mln zł) 

9 miesięcy 
do 30 września 

2007 

 9 miesięcy 
do 30 września 

2006 

    

Koszty wynagrodzeń pracowniczych 1.789  1.771 

Koszty międzyoperatorskie 1.863  2.160 

Wydatki komercyjne 1.685  1.649 
Koszty związane z utrzymaniem sieci i usługami 

informatycznymi 682 
 

605 

Usługi kontentowe 131  81 

Inne usługi zewnętrzne 991  1.004 

Inne koszty operacyjne, netto 679  444 

Dodatnie (ujemne) operacyjne różnice kursowe, netto 6  39 

Koszty operacyjne razem 7.826  7.753 

    

 

Struktura zatrudnienia w Grupie TP na dzień 30 września 2007 i 2006 

(w przeliczeniu na pełne etaty) 30 września 2007 30 września 2006 

TP S.A. 25.949 27.405 

TP S.A. wraz ze spółkami wydzielonymi* 27.844 29.341 

PTK Centertel 3.249 3.205 

Pozostałe 964 855 

Ogółem Grupa TP  32.057 33.401 

* Procesem wydzieleń objęto następujące podmioty: TP Emitel, TP Ditel, TP Teltech, TP Edukacja i Wypoczynek. 
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Wybrane dane operacyjne TP S.A. 
 
Stan łączy głównych TP S.A. na dzień 30 września 2007 i 2006: 
 

(tys.) 30 września 2007 30 września 2006

POTS 8.065 9.053

ISDN 2B+D 858 954

ISDN 30B+D 275 268

WLR 460 0

Razem (POTS + ISDN + WLR) 9.658 10.275

 
 
Aktywacje netto i liczba abonentów telefonii stacjonarnej: 
 

 Rynek detaliczny Rynek hurtowy Razem 

(w tys.) 

 
aktywacje 

netto  
 

liczba 
abonentów  

 
aktywacje 

netto  
 

liczba 
abonentów  

 
aktywacje 

netto  
 

liczba 
abonentów  

1 kw. 2006        (122)    10.485             -              -   (122)    10.485  

2 kw. 2006          (97)    10.388             -              -            (97)    10.388  

3 kw. 2006        (113)    10.275             -              -          (113)    10.275  

4 kw. 2006        (147)    10.128             -              -          (147)    10.128  

1 kw. 2007        (362)      9.766          161          161         (201)      9.927  

2 kw. 2007        (290)      9.476          165          326         (125)      9.802  

3 kw. 2007 (278) 9.198 134 460 (144) 9.658 

 
 
Dostępy szerokopasmowe – stan na dzień 30 września 2007 i 2006: 
 

(tys.) 30 września 2007 30 września 2006 

ADSL 1.948 1.543 

SDI 4 11 

Bitstream access (BSA) 91 - 

Razem (ADSL + SDI + BSA) 2.043 1.554 

 
 
Aktywacje netto i liczba klientów usług szerokopasmowych 
 

 Rynek detaliczny Rynek hurtowy Razem 

(w tys.) 

 
aktywacje 

netto  
 

liczba 
klientów  

 

aktywacje 
netto  

 

liczba 
klientów  

 

aktywacje 
netto  

 

liczba 
klientów  

 

1 kw. 2006         153       1.319             -               -            153       1.319  

2 kw. 2006           96       1.415             -               -              96       1.415  

3 kw. 2006         139       1.554             -               -            139       1.554  

4 kw. 2006         158       1.712             -               -            158       1.712  

1 kw. 2007           62       1.773            42            42          104       1.815  

2 kw. 2007           98       1.872            11            53          109       1.925  

3 kw. 2007           80       1.952            38           91          118       2.043  
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Wybrane dane operacyjne PTK Centertel  
 
Liczba abonentów PTK Centertel na dzień 30 września 2007 i 2006: 

 (w tys.) 30 września 2007 30 września 2006
Post-paid 5.367 4.601

Pre-paid 8.119 7.135
NMT 1 2

Razem  13.487 11.738
 
Szacunkowy udział PTK Centertel w rynku telefonii komórkowej pod względem łącznej liczby abonentów 
na dzień 30 września 2007 r. wyniósł 33,6% (podczas gdy na dzień 30 września 2006 r. wynosił 33,7%). 
Szacunkowy udział w rynku PTK Centertel pod względem aktywacji netto narastająco po 9 miesiącach 
2007 r. wyniósł 28,4%.  
 
W zagregowanych miesięcznych ARPU, 10,4 zł przypada na usługi niegłosowe (po pierwszych 
9 miesiącach 2007 r.) 
 
 
ARPU w PTK Centertel (miesięcznie, w zł): 

 Prepaid Postpaid Zagregowane** 

1 kw. 2006 26,9 95,6 54,7 

2 kw. 2006 27,2 98,8 55,7 

3 kw. 2006 27,1 103,4 57,0 

4 kw. 2006 25,0 93,8 51,7 

1 kw. 2007 20,9 89,7 47,5 

2 kw. 2007 21,8 91,8 49,3 

3 kw. 2007 23,6 93,2 51,5 

** Nie obejmuje użytkowników standardu NMT. 
 
 
AUPU w PTK Centertel (miesięcznie, w min.) 

 Prepaid Postpaid Zagregowane** 

1 kw. 2006 35,3 170,2 90,0 

2 kw. 2006 38,2 182,2 95,5 

3 kw. 2006 39,9 183,8 96,3 

4 kw. 2006 38,8 189,6 97,3 

1 kw. 2007 36,1 190,6 95,7 

2 kw. 2007 44,5 196,7 104,4 

3 kw. 2007 44,5 192,9 103,9 

** Nie obejmuje użytkowników standardu NMT. 
 
 
SAC w PTK Centertel (w zł) 

 Prepaid Postpaid Zagregowane** 

1 kw. 2006 19,1 497,7 153,2 

2 kw. 2006 15,9 507,3 133,3 

3 kw. 2006 18,3 438,0 124,2 

4 kw. 2006 11,3 523,1 131,2 

1 kw. 2007 14,7 502,0 136,8 

2 kw. 2007 12,0 567,9 137,4 

3 kw. 2007 13,0 546,3 125,8 

** Nie obejmuje użytkowników standardu NMT. 
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Wskaźnik odejść klientów PTK Centertel  

 Klienci postpaid Klienci prepaid 

 Wskaźnik odejść Wskaźnik odejść 
1 kw. 2006 4,2% 8,2% 

2 kw. 2006 3,1% 5,0% 

3 kw. 2006 2,9% 9,0% 

4 kw. 2006 2,8% 6,2% 

1 kw. 2007 3,1% 11,2% 

2 kw. 2007 2,6% 13,1% 

3 kw. 2007 2,9% 12,3% 

 
 
Aktywacje netto i liczba klientów PTK Centertel  

 Segment postpaid Segment prepaid NMT Razem 

(w tys.) 

aktywacje 
netto  

 

liczba 
klientów  

 

aktywacje 
netto  

 

liczba 
klientów  

 

aktywacje 
netto  

 

liczba 
klientów  

 

aktywacje 
netto  

 

liczba 
klientów 

1 kw. 2006         168       4.201          332       6.216             -                2          500     10.419  

2 kw. 2006         160       4.361          547       6.763             -                2          707     11.126  

3 kw. 2006         241       4.602          372       7.135             -                2          613    11.739 

4 kw. 2006         199       4.801          584       7.719          (1)              1          782     12.521  

1 kw. 2007         185       4.986            75       7.794             -             1          260     12.781  

2 kw. 2007         202       5.188            73       7.867             -                1          275     13.056  

3 kw. 2007         179       5.367          252       8.119             -                1          431     13.487  

 
 
 
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 minutes of use per user – Średni czas połączeń na abonenta 
SAC – Subscribers acquisition cost – Koszt pozyskania abonenta 

 

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 TP. 
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 Nadzoru Finansowego – to między innymi otoczenie 
konkurencyjne Grupy TP, 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 TP 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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Kontakt:  

 

Prasa: 

Jacek Kalinowski, Rzecznik TP 

Tel.: + 48 (0) 22 527 19 07 – Fax: + 48 (0) 22 527 19 79  

E-mail: biuro.prasowe@telekomunikacja.pl 

 

Kontakty z Inwestorami:  

Artur Tarnowski, Departament Kontaktów z Inwestorami 

Tel.: + 48 (0) 22 527 23 23 – Fax + 48 (0) 22 527 23 41  

E-mail: artur.tarnowski@telekomunikacja.pl  

 

Telekonferencja Grupy TP, czwartek, 25 października 2007 r. 

Zarząd Telekomunikacji Polskiej zaprasza do udziału w telekonferencji poświęconej omówieniu wyników 
Spółki za 3 kwartał 2007 r. 

Dzień: czwartek, 25 października 2007 r. 
Godzina: 10:00 (Warszawa) / 09:00 (Londyn) / 04:00 (Nowy Jork) 
Numery telefoniczne: Wlk. Brytania: + 44 (0) 207 190 1232 
                               USA: + 1 480 629 9562 
 
Osoba prowadząca: Artur Tarnowski 
Hasło: TP S.A. 
 
Wyniki zostaną udostępnione 25 października rano, na stronie internetowej TP (http://www.tp-ir.pl). 
Jeżeli znajdują się Państwo na liście mailingowej TP, to otrzymają Państwo dodatkowe zawiadomienie 
pocztą elektroniczną o tym, że są one dostępne. 
 
Jeśli chcą Państwo wziąć udział w telekonferencji (lub poprosić o usunięcie z naszej listy mailingowej), 
prosimy o kontakt z panią Amelią Palmer: 
Tel.: +44 (0) 20 7462 4382 
Fax: +44 (0) 20 7462 4399 
E-mail: tpsa@imagination.com. 
 
Więcej informacji na temat TP S.A. można znaleźć na stronie internetowej http://www.tp-ir.pl 
 
Przebieg telekonferencji będzie można odsłuchać w ciągu 2 tygodni pod numerem: 
+44 (0) 207 190 5901 Pin: 137284# 
 


