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1. Informacje podstawowe 

Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. („Spółka”) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 8 grudnia 2010 roku 

i prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka wpisana jest do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000373011. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Łubinowej 4a.  

Spółce nadano numer statystyczny REGON 142716040.  

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

Spółka zajmuje się zarządzaniem prawami własności intelektualnej (w tym znakami towarowymi) oraz zarządzaniem 

majątkiem trwałym i wyposażeniem (wykorzystywanym w działalności Spółki oraz wynajmowanym na rzecz podmiotów 

trzecich). Przedmiotem przeważającej działalności Spółki zgodnie ze statutem jest: 

 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 

 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 

Pozostała działalność: 

 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń 

i funduszów emerytalnych, 

 Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, w wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 

 

2. Struktura udziałowa i Zarząd Spółki 

Na dzień 30 listopada 2018 roku kapitał zakładowy wynosił 615.445 tysięcy złotych i dzielił się na 1.230.890 równych 

udziałów o wartości 500 zł każdy. Wszystkie udziały Spółki zostały objęte przez Cyfrowy Polsat S.A. z czego 10 udziałów 

zostało pokrytych wkładem pieniężnym, natomiast 1.230.880 udziałów pokryto wkładem niepieniężnym w postaci 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Cyfrowy Polsat S.A.  

 

W skład Zarządu Spółki na dzień 30 listopada 2018 roku wchodzili: 

 

- Aneta Justyna Jaskólska 

- Dorota Lidia Wołczyńska 

Członek Zarządu, 

Członek Zarządu. 

 

W związku z połączeniem Spółki ze Spółką Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 30 listopada 2018 roku niniejsze sprawozdanie  

zostało zatwierdzone przez Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. tj. Zarząd następcy prawnego Cyfrowy Polsat Trade Marks 

Sp. z o.o. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. był następujący: 

 

- Mirosław Błaszczyk  

- Maciej Stec 

- Jacek Felczykowski 

- Aneta Jaskólska 

- Agnieszka Odorowicz 

- Katarzyna Ostap-Tomann 

 

Prezes Zarządu, 

Wiceprezes Zarządu, 

Członek Zarządu, 

Członek Zarządu, 

Członek Zarządu, 

Członek Zarządu. 
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3. Działalność Spółki w okresie sprawozdawczym oraz przewidywany rozwój w 2019 roku 

Podstawowym kierunkiem działania Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. i głównym źródłem przychodów w badanym 

okresie było udzielanie licencji dotyczącej znaków towarowych należących do Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. oraz 

wynajem powierzchni biurowej wraz z wyposażeniem. 

 

Wraz z wniesieniem aportu tj. 20 grudnia 2010 roku pomiędzy Spółką, a Cyfrowy Polsat S.A. została zawarta umowa 

o udzielenie licencji dotyczącej znaków towarowych wykorzystywanych w działalności Cyfrowego Polsatu S.A. 

Przychody wynikające z w/w umowy stanowią największe źródło przychodów Spółki. 

 

Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. jest właścicielem, na podstawie aportu wniesionego przez Cyfrowy Polsat S.A., 

składników majątkowych, między innymi wyspecjalizowanych stanowisk do obsługi infolinii. 

W 2018 roku Spółka osiągała przychody z tytułu najmu powierzchni wraz z wyposażeniem oraz najmu stanowisk do 

obsługi infolinii od TCC Telecomunication Customer Care Ltd.  

 

W dniu 30 listopada 2018 roku dokonane zostało połączenie Spółki z Cyfrowy Polsat S.A. w wyniku którego Cyfrowy 

Polsat S.A. stał się następcą prawnym Spółki, a Spółka została rozwiązana bez przeprowadzania jej likwidacji. Działalność 

Spółki jest, po połączeniu, kontynuowana w ramach działalności spółki Cyfrowy Polsat S.A. 

4. Wyniki finansowe za okres 11 miesięcy zakończony 30 listopada 2018 roku 

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie aktywów i pasywów wskazuje kwotę 779.892 tys. złotych. 

Suma bilansowa w stosunku do końca poprzedniego roku zwiększyła się o 6.179 tys. złotych (tj. 0,8% w stosunku do 

okresu poprzedniego). Główne składniki mające wpływ na wysokość sumy bilansowej oraz ich zmiany: 

Po stronie aktywów 

 wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wzrosła o 15.014 tys. złotych (tj. 5,2%) w stosunku do końca 

okresu poprzedniego, głównie w wyniku wzrostu depozytów i lokat o 15.162 tys. złotych (tj. 5,3% względem 

końca okresu poprzedniego), 

 saldo wartości niematerialnych uległo zmniejszeniu o 12.579 tys. złotych (tj. 2,7%) w stosunku do końca okresu 

poprzedniego. Zmniejszenie wynikało z naliczenia wartości umorzenia (12.592 tys. zł), 

 inne aktywa długoterminowe wzrosły o 4.510 tys. złotych w stosunku do końca okresu poprzedniego. Wzrost 

związany był z nabyciem udziałów w TV Okazje Sp. z o.o. 

Po stronie pasywów 

 wartość kapitałów własnych uległa zmniejszeniu o 4.251 tys. złotych (tj. 0,6%) w stosunku do końca okresu 

poprzedniego, ze względu na wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego w roku 2017; spadek ten został 

częściowo skompensowany zyskiem wypracowanym w 2018 roku,  

 wartość zobowiązań z tytułu podatku odroczonego wzrosła o 10.918 tys. złotych (tj. 15,0%) w stosunku do końca 

okresu poprzedniego, jako efekt różnicy między wartością bilansową a podatkową rzeczowych aktywów trwałych 

i wartości niematerialnych. 

 

Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 do 30 listopada 2018 roku wykazuje zysk netto w wysokości 54.275 

tys. złotych.  

 

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 do 30 listopada 2018 roku wykazuje zwiększenie stanu 

środków pieniężnych netto w wysokości 14.972 tys. złotych. 
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5. Istotne wydarzenia w roku 

W dniu 30 listopada 2018 roku dokonane zostało połączenie Spółki z Cyfrowy Polsat S.A. w wyniku którego Cyfrowy 

Polsat S.A. stał się następcą prawnym Spółki, a Spółka została rozwiązana bez przeprowadzania jej likwidacji.  

6. Nabycie udziałów i posiadane przez Spółkę oddziały (zakłady) 

Spółka nie prowadzi działalności w oparciu o oddziały (zakłady). W dniu 15 marca 2013 roku Spółka nabyła po 99% 

udziałów w każdej z dwóch poniższych spółek za 5.445 złotych za spółkę: 

- CPSPV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych, 

- CPSPV2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych. 

W dniu 22 maja 2014 roku Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. nabył 1% w kapitale zakładowym CPSPV1 Sp. z o.o. 

i 1% w kapitale zakładowym CPSPV2 Sp. z o.o. 

 

W dniu 1 kwietnia 2015 roku Spółka nabyła udziały w spółkach Orsen Holding Limited (0,01%) za 35.000 złotych i Orsen 

Limited (0,02%) za 35.000 złotych. 

 

W dniu 29 maja 2018 roku Spółka nabyła udziały w spółce TV Okazje Sp. z o.o. za 4.510 tys. złotych. 

7. Instrumenty finansowe 

Zarządzanie ryzykiem prowadzone przez Spółkę ma na celu ograniczenie wpływu niekorzystnych czynników na wyniki 

finansowe. Do głównych instrumentów finansowych, z których Spółka korzystała w okresie 11 miesięcy zakończonym 

w dniu 30 listopada 2018 roku należą środki pieniężne i ich ekwiwalenty. 

Głównym celem tych instrumentów finansowych jest zabezpieczenie środków do finansowania działalności Spółki.  

Spółka posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają 

bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności. 

Główne rodzaje ryzyk wynikające z instrumentów finansowych Spółki obejmują: ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, 

ryzyko rynkowe, na które składają się: ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe oraz zarządzanie kapitałem. 

Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyk. 

Ryzyka finansowe są szczegółowo opisane w sprawozdaniu finansowym w nocie 19. 

7.1. Ryzyko kredytowe  

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako ryzyko, iż kontrahenci Spółki nie będą w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań 

wynikających z umowy, co spowoduje poniesienie przez drugą stronę straty finansowej. Ryzyko kredytowe Spółki dotyczy 

przede wszystkim środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, jak również związane jest z należnościami z tytułu dostaw 

i usług oraz z tytułu udzielonych pożyczek, a tym samym wiąże się ono ściśle ze zdolnością kredytową klientów, z którymi 

prowadzone są transakcje sprzedaży. Przeważająca część transakcji sprzedaży prowadzona jest ze Spółkami 

powiązanymi (głównie z Cyfrowy Polsat S.A.), w związku z czym Zarząd jest w stanie zweryfikować, czy narażenie Spółki 

na ryzyko nieściągalnych należności jest znaczne. 

7.2. Ryzyko związane z płynnością  

Podstawowym założeniem w zakresie utrzymania płynności Spółki jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków 

pieniężnych, niezbędnego do bieżącej obsługi zobowiązań. Wszelkie nadwyżki są lokowane na depozytach bankowych. 

Jednocześnie Spółka na bieżąco monitoruje ryzyko braku funduszy przygotowując analizy i prognozy na podstawie 

przepływów pieniężnych. 
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7.3. Ryzyko stopy procentowej 

Spółka systematycznie analizuje poziom ryzyka zmian stóp procentowych, w tym scenariusze zabezpieczenia przed tym 

ryzykiem. Na podstawie tych scenariuszy szacowany jest wpływ określonych zmian stóp procentowych na wynik 

finansowy. 

 

Zmiany rynkowych stóp procentowych nie wpływają bezpośrednio na przychody Spółki, wpływają natomiast na przepływy 

pieniężne z działalności operacyjnej poprzez wysokość odsetek od rachunków bieżących i lokat overnight.  

7.4. Ryzyko walutowe 

Spółka identyfikuje i zarządza ekspozycją na zmiany kursów walutowych w horyzoncie 12-miesięcznym na bazie 

szacowanych wpływów i wydatków. 

Do głównych ryzyk, na które narażona jest Spółka, należy zaliczyć ryzyko walutowe związane z wahaniami kursów 

wymiany walut pomiędzy polskim złotym i innymi walutami. W okresie 11 miesięcy 2018 roku przychody generowane 

przez Spółkę są wyrażone głównie w złotych. Koszty denominowane są głównie w złotych. 

 

7.5. Zarządzanie kapitałem 

Zarządzanie kapitałem Spółki ma na celu ochronę zdolności Spółki do kontynuowania działalności. W rozumieniu Spółki 

kapitał jest równy kapitałowi własnemu. W okresie 11 miesięcy 2018 roku nie miały miejsca zmiany w zarządzaniu 

kapitałem przez Spółkę. 

 

Pozostałe ujawnienia w sprawozdaniu z działalności jednostki wymagane przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 351 z późniejszymi zmianami) nie mają zastosowania w przypadku 

Spółki. 

 

 

 

 

Zarząd Cyfrowy Polsat S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mirosław Błaszczyk Maciej Stec Jacek Felczykowski Aneta Jaskólska 

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 

 
 
 
 
 
 

Agnieszka Odorowicz Katarzyna Ostap-Tomann     

Członek Zarządu Członek Zarządu     
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ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

W dniu 21 maja 2019 roku Zarząd Cyfrowy Polsat S.A. zatwierdził sprawozdanie finansowe spółki Cyfrowy Polsat Trade 

Marks Sp. z o.o., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały 

zatwierdzone przez Unię Europejską, na które składają się: 

 

Rachunek zysków i strat za okres 

od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku wykazujący zysk netto za okres 
w wysokości: 

54.275 złotych  

  
Zestawienie zysku całkowitego za okres 

od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku wykazujące zysk całkowity za okres 
w wysokości: 

54.275 złotych 

  
   

Bilans na dzień 

30 listopada 2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 779.892 złotych 

  
   

Rachunek przepływów pieniężnych za okres 

od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku wykazujący zwiększenie środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę: 

14.972 złotych 
  

   

  
   

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 

od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu 
kapitału własnego o kwotę: 

4.251 złotych 

  
   Dodatkowe informacje i objaśnienia 

 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach polskich złotych z wyjątkiem pozycji, w których wyraźnie wskazano 
inaczej. 
 
 
 

 

Mirosław Błaszczyk Maciej Stec Jacek Felczykowski Aneta Jaskólska 

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 
 

  

   

 

 

Agnieszka Odorowicz Katarzyna Ostap-Tomann Agnieszka Szatan    

Członek Zarządu Członek Zarządu Główna Księgowa    

 

 

 

Warszawa, 21 maja 2019 roku 
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Rachunek zysków i strat 

 
        

 
  

  

Nota 

  

za okres 11 
miesięcy 

zakończony 
30 listopada 2018 

 

za rok 
zakończony 

31 grudnia 2017 

 Przychody ze sprzedaży usług    6   79.190 
 

84.614 

 Koszty działalności operacyjnej    
 

  (18.888) 
 

(19.458) 

 Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja    
 

  (13.688) 
 

(15.066) 
 Zużycie materiałów i energii    

 
  (447) 

 
(216) 

 Usługi obce    7a   (3.742) 
 

(3.593) 
 Podatki i opłaty    

 
  (34) 

 
(88) 

 Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników    7b   (977) 
 

(495) 

 Zysk z działalności operacyjnej    
 

  60.302 
 

65.156 

 Zyski z działalności inwestycyjnej, netto    8   6.708 
 

7.104 

 Zysk brutto za okres    
 

  67.010 
 

72.260 

 Podatek dochodowy    9   (12.735) 
 

(13.734) 

 Zysk netto za okres    
 

  54.275 
 

58.526 

 

 

Zestawienie zysku całkowitego 

 

  

      

za okres 11 
miesięcy 

zakończony 
30 listopada 2018 

 

za rok 
zakończony 

31 grudnia 2017 

Zysk netto za okres        54.275 
 

58.526 
Pozycje, które mogą zostać przeniesione do rachunku zysków 
i strat  

      
- 

 
- 

Pozostały zysk całkowity po opodatkowaniu        - 
 

- 

Zysk całkowity za okres        54.275 
 

58.526 
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Bilans – aktywa 

  Nota 30 listopada 2018 
 

31 grudnia 2017 

 Rzeczowe aktywa trwałe  10 2.983 
 

4.074 
 Wartości niematerialne  11 458.146 

 
470.725 

 Inne aktywa długoterminowe  12 4.591 
 

81 

 Aktywa trwałe razem  
 

465.720 
 

474.880 

  
     Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  13 12.330 

 
12.005 

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  14 301.842 
 

286.828 

 Aktywa obrotowe razem  
 

314.172 
 

298.833 

  
     Aktywa razem  
 

779.892 
 

773.713 

 

 

Bilans – pasywa 

 

  Nota 30 listopada 2018   31 grudnia 2017 

 Kapitał podstawowy  
 

615.445 
 

615.445 
 Zyski zatrzymane  

 
78.993 

 
83.244 

 Kapitał własny razem  15 694.438 
 

698.689 

  
     Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego  9 83.449 

 
72.531 

 Zobowiązania długoterminowe razem  
 

83.449 
 

72.531 

  
     Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania   18 1.917 
 

2.206 
 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  

 
88 

 
287 

 Zobowiązania krótkoterminowe razem  
 

2.005 
 

2.493 

 Zobowiązania razem  
 

85.454 
 

75.024 

  
     Pasywa razem  
 

779.892 
 

773.713 
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Rachunek przepływów pieniężnych 

 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  Nota 

za okres 11 
miesięcy 

zakończony 
30 listopada 2018 

 

za rok 
zakończony 

31 grudnia 2017 

 Zysk netto  
 

54.275 
 

58.526 

 Korekty razem:  
 

20.105 
 

25.638 

 Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja  
 

13.688 
 

15.066 
 (Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych  

 
(42) 

 
95 

 Odsetki  
 

(4.878) 
 

(5.110) 
 Zmiana stanu należności i innych aktywów  

 
679 

 
4.810 

 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych  
 

(289) 
 

(868) 
 Udzielone gwarancje i poręczenia  

 
(1.789) 

 
(2.090) 

 Podatek dochodowy  
 

12.735 
 

13.734 
 Inne korekty  

 
1 

 
1 

 Środki pieniężne z działalności operacyjnej  
 

74.380 
 

84.164 

 Podatek dochodowy zapłacony  
 

(2.016) 
 

(1.171) 
 Odsetki otrzymane z działalności operacyjnej  

 
4.698 

 
5.089 

 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  
 

77.062 
 

88.082 

  
     Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
     Wpływy  
 

1.964 
 

2.025 

 Wpływy z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń  
 

1.964 
 

2.022 
 Wpływy ze zbycia niefinansowych aktywów  

 
- 

 
3 

 Wydatki  
 

(5.528) 
 

(2.068) 

 Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
 

(18) 
 

(68) 
 Nabycie udziałów TV Okazje Sp. z o.o.  

 
(4.510) 

 
- 

 Udzielone pożyczki  
 

(1.000) 
 

(2.000) 

 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  
 

(3.564) 
 

(43) 

  
     Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
     Wydatki  
 

(58.526) 
 

(72.185) 

 Wypłacone dywidendy  
 

(58.526) 
 

(72.185) 

 Środki pieniężne netto z działalności finansowej  
 

(58.526) 
 

(72.185) 

  
     Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  
 

14.972 
 

15.854 

  
     Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:  
 

15.014 
 

15.759 

 Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  
 

42 
 

(95) 

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu  
 

286.828 
 

271.069 

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu  14 301.842 
 

286.828 
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Zestawienie zmian w kapitale własnym  

za okres 11 miesięcy zakończony 30 listopada 2018 
 

 

  
Kapitał  

zakładowy 
Zyski  

zatrzymane 
Kapitał własny 

 razem 

        
Stan na 1 stycznia 2018 r. 615.445 83.244 698.689 
Zysk całkowity - 54.275 54.275 
        Zysk netto za okres - 54.275 54.275 
Dywidenda zatwierdzona i wypłacona - (58.526) (58.526) 

Stan na 30 listopada 2018 r.  615.445 78.993 694.438 

 
 
 

Zestawienie zmian w kapitale własnym  
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 

 

 

Kapitał  
zakładowy 

Zyski  
zatrzymane 

Kapitał własny 
 razem 

Stan na 1 stycznia 2017 615.445    96.903 712.348 
Zysk całkowity - 58.526 58.526 

Zysk netto za okres     - 58.526 58.526 
Dywidenda zatwierdzona i wypłacona - (72.185) (72.185) 

Stan na 31 grudnia 2017 615.445    83.244 698.689 
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Dodatkowe informacje i objaśnienia 

 

1. Dane Jednostki 

 

Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat Trade Marks”), jest spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce, której wkład na pokrycie kapitału zakładowego został w całości wniesiony 

przez jedynego wspólnika, którym jest Cyfrowy Polsat S.A.  

Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Łubinowej 4a. 

Spółka zajmuje się zarządzaniem prawami własności intelektualnej (w tym znakami towarowymi) oraz zarządzaniem 

majątkiem trwałym i wyposażeniem (wykorzystywanym w działalności Spółki oraz wynajmowanym na rzecz podmiotów 

trzecich). 

Spółka została utworzona aktem notarialnym z dnia 8 grudnia 2010 roku. 

Jednostką dominującą najwyższego szczebla wobec Spółki, której sprawozdania finansowe są dostępne publicznie, jest 

spółka Cyfrowy Polsat S.A., notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Podmiotem dominującym wobec 

Cyfrowy Polsat S.A. jest Pan Zygmunt Solorz. 

W dniu 30 listopada 2018 roku Spółka została połączona z Cyfrowym Polsatem S.A. z siedzibą w Warszawie (jako spółką 

przejmującą) poprzez przeniesienie na spółkę przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki całego majątku oraz 

rozwiązanie Spółki bez przeprowadzenia jej likwidacji. Połączenie odbyło się bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki 

przejmującej oraz bez zmiany statutu spółki przejmującej. 

 

2. Skład Zarządu Jednostki 

 

W skład Zarządu Spółki na dzień 30 listopada 2018 roku wchodzili: 

- Aneta Justyna Jaskólska 

- Dorota Lidia Wołczyńska 

Członek Zarządu, 

Członek Zarządu. 

 

W związku z połączeniem Spółki ze Spółką Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 30 listopada 2018 roku niniejsze sprawozdanie 

finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. tj. Zarząd następcy prawnego Cyfrowy Polsat 

Trade Marks Sp. z o.o. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego skład Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. 

był następujący: 

- Mirosław Błaszczyk  

- Maciej Stec 

- Jacek Felczykowski 

- Aneta Jaskólska 

- Agnieszka Odorowicz 

- Katarzyna Ostap-Tomann 

 

Prezes Zarządu, 

Wiceprezes Zarządu, 

Członek Zarządu, 

Członek Zarządu, 

Członek Zarządu, 

Członek Zarządu. 
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3. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

 

Oświadczenie o zgodności 

 

Niniejsze sprawozdanie finansowe za okres 11 miesięcy zakończony 30 listopada 2018 roku zostało sporządzone zgodnie 

z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską (MSSF UE). Spółka 

zastosowała spójne zasady rachunkowości przy sporządzaniu danych finansowych za okres 11 miesięcy zakończony 

30 listopada 2018 roku z zasadami stosowanymi przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2017 rok opublikowanego 

w raporcie rocznym, za wyjątkiem Standardów i Interpretacji zatwierdzonych przez Unię Europejską, które obowiązują dla 

okresów sprawozdawczych rozpoczynających się począwszy od 1 stycznia 2018 roku. 

W okresie 11 miesięcy zakończonym 30 listopada 2018 roku weszły w życie: 

 

(i) nowy standard MSSF 15 Przychody z umów z klientami 

(ii) nowy standard MSSF 9 Instrumenty finansowe 

(iii) objaśnienia do MSSF 15 Przychody z umów z klientami 

(iv) zmiany do MSSF 2 „Płatności oparte na akcjach – klasyfikacja i wycena transakcji opartych na akcjach 

(v) zmiany do MSSF 4 Zastosowanie MSSF 9 Instrumenty finansowe wraz z MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe 

(vi) KIMSF 22 Transakcje w walutach obcych oraz płatności zaliczkowe 

(vii) zmiany do MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne 

(viii) roczny program poprawek 2014-2016 

 Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy – usunięcie krótkoterminowych zwolnień 

 Zmiany do MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych – wycena jednostek stowarzyszonych lub 

wspólnych przedsięwzięć do wartości godziwej 

 

Opublikowane standardy i interpretacje, które jeszcze nie obowiązują: 

 

(i) nowy standard MSSF 16 Leasing 

(ii) zmiany do MSSF 9 Instrumenty finansowe – prawo wcześniejszej spłaty z negatywnym wynagrodzeniem 

(iii) KIMSF 23 Niepewność w zakresie sposobów ujmowania podatku dochodowego 

 

Przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania finansowego Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie 

któregokolwiek ze standardów. 

 

4. Stosowane zasady rachunkowości  

 

Zasady polityki rachunkowości przedstawione poniżej stosowane były w odniesieniu do wszystkich okresów 

zaprezentowanych w sprawozdaniu. 

 

a) Podstawa wyceny 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego. 
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b) Założenie kontynuacji działalności 

 

W dniu 30 listopada 2018 roku dokonane zostało połączenie Spółki z Cyfrowy Polsat S.A. w wyniku którego Cyfrowy Polsat 

S.A. stał się następcą prawnym Spółki, a Spółka została rozwiązana bez przeprowadzania jej likwidacji. Działalność Spółki 

jest, po połączeniu, kontynuowana w ramach działalności spółki Cyfrowy Polsat S.A.   

 

c) Waluta funkcjonalna i prezentacyjna 

 

Dane w niniejszym sprawozdaniu finansowym zostały zaprezentowane w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych 

tysięcy. Złoty polski jest walutą funkcjonalną Spółki.  

 

d) Porównawcze informacje finansowe 

 

Dane porównawcze lub dane prezentowane w poprzednio opublikowanych sprawozdaniach finansowych zostały w razie 

potrzeby zmienione, w celu uwzględnienia zmian prezentacyjnych wprowadzonych w bieżącym okresie. Żadna 

z wprowadzonych zmian nie wpłynęła na uprzednio prezentowane kwoty zysku netto ani kapitału własnego.  

Należy zwrócić uwagę, iż dane za okres 11 miesięcy zakończony 30 listopada 2018 roku nie są w pełni porównywalne do 

danych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku (obejmuje okres 12 miesięcy).  

 

e) Waluty obce 

 

Transakcje wyrażone w walutach obcych ujmowane są w złotych przy zastosowaniu kursu z dnia ujęcia transakcji. Pozycje 

pieniężne aktywów i pasywów wyrażone w walucie obcej są przeliczane na dzień bilansowy według średniego kursu NBP dla 

danej waluty obowiązującego na ten dzień. Różnice kursowe, wynikające z rozliczenia transakcji w walutach obcych oraz 

wyceny bilansowej aktywów i pasywów pieniężnych wyrażonych w walutach obcych, ujmowane są w rachunku zysków 

i strat. Niepieniężne pozycje aktywów i zobowiązań wyceniane według kosztu historycznego w walucie obcej są przeliczane 

według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania wyceny. Niepieniężne pozycje bilansowe wyrażone 

w walucie obcej, wyceniane według wartości godziwej, są przeliczane według średniego kursu NBP obowiązującego na 

dzień szacowania wartości godziwej.  

 

f) Instrumenty finansowe 

 

Instrumenty finansowe obejmują należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności, środki pieniężne i ich ekwiwalenty, 

zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania. 

 

Instrumenty finansowe są ujmowane początkowo według wartości godziwej, powiększonej o bezpośrednie koszty związane 

z nabyciem. 

 

Instrument finansowy jest ujmowany, jeśli Spółka staje się stroną umowy danego instrumentu finansowego. Aktywa 

finansowe zostają wyłączone z bilansu, jeśli wynikające z umowy prawa Spółki do przepływów pieniężnych z aktywów 

finansowych wygasną lub, jeśli Spółka przeniesie aktywa finansowe nie zachowując nad nimi (lub związanymi zeń ryzykami 

i korzyściami) kontroli. Zobowiązania finansowe przestają być wykazywane w bilansie, jeśli zobowiązania te wygasną (to 

znaczy, kiedy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł). 

 



Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. 
Sprawozdanie finansowe za okres 11 miesięcy zakończony 30 listopada 2018 roku 

(wszystkie wartości pieniężne podane w tekście przedstawiono w tysiącach, wraz ze wskazaniem waluty, a wszystkie dane liczbowe ujęte 
w tabelach przedstawiono w tysiącach złotych, chyba że zaznaczono inaczej) 

 
 

 

 

F 11 

Zasady ujmowania zysków i strat z działalności inwestycyjnej zostały omówione w punkcie 4 (l). 

 
 
Pożyczki i należności oraz zobowiązania finansowe 

 

Pożyczki i należności są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy 

procentowej, po pomniejszeniu o odpisy z tytułu utraty wartości. Zobowiązania finansowe są wyceniane według 

zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. 

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie oraz depozyty bankowe na żądanie. 

 

g) Kapitał własny 

 

Kapitał zakładowy 

 

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w KRS. 

 

Zyski zatrzymane 

 

Pozycja ta obejmuje wynik netto za okres oraz niepodzielone wyniki finansowe z lat ubiegłych. 

 

h) Rzeczowe aktywa trwałe 

 

(i) Własne składniki rzeczowych aktywów trwałych 

 

Składniki rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się w księgach według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, 

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości.  

 

Cena nabycia obejmuje cenę zakupu składnika majątku oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem 

składnika majątku do stanu zdatnego do używania, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku 

i składowania. Rabaty, opusty oraz inne podobne zmniejszenia i odzyski zmniejszają cenę nabycia składnika aktywów.  

 

Koszt wytworzenia składnika rzeczowych aktywów trwałych oraz rzeczowych aktywów trwałych w budowie obejmuje ogół 

kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie jego budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia oraz kosztów 

finansowania, poniesionych do dnia przyjęcia takiego składnika majątkowego do używania (lub do dnia bilansowego, jeśli 

składnik nie został jeszcze oddany do używania). Koszt wytworzenia obejmuje również, w przypadkach, gdy jest to 

wymagane, wstępny szacunek kosztów demontażu i usunięcia składników rzeczowych aktywów trwałych oraz przywrócenia 

do stanu pierwotnego. Zakupione oprogramowanie, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania związanego z nim 

urządzenia, jest aktywowane jako część tego urządzenia. 

W przypadku, gdy określony składnik rzeczowych aktywów trwałych składa się z odrębnych i istotnych części składowych 

o różnym okresie użytkowania, części te są traktowane jako odrębne składniki aktywów. 
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(ii) Nakłady ponoszone w terminie późniejszym 

 

Aktywowaniu podlegają poniesione w późniejszym okresie koszty wymienianych części składnika rzeczowych aktywów 

trwałych, które można wiarygodnie oszacować i jest prawdopodobne, że Spółka osiągnie korzyści ekonomiczne związane 

z wymienianymi składnikami rzeczowych aktywów trwałych. Wymienione części składnika rzeczowych aktywów trwałych są 

spisywane. Pozostałe nakłady są ujmowane na bieżąco w rachunku zysków i strat jako koszty.  

 

 (iii) Amortyzacja 

 

Składniki rzeczowych aktywów trwałych, amortyzowane są metodą liniową przez okres użytkowania a stawki amortyzacyjne 

odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych. Koszt amortyzacji ujmuje się w rachunku zysków i strat jako koszt 

bieżącego okresu. 

 

Spółka zakłada poniższe okresy użytkowania dla poszczególnych kategorii środków trwałych: 

 

Inwestycje w obcym obiekcie 10 lat 

Urządzenia techniczne i maszyny 2-15 lat 

Inne rzeczowe aktywa trwałe 3-10 lat 

 

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania. 

Ulepszenia w obcych obiektach amortyzowane są w okresie 10 lat od dnia oddania do użytkowania, nie dłużej jednak niż do 

końca okresu użytkowania tych obiektów zgodnego z zawartymi umowami. 

 

Poprawność stosowanych okresów użytkowania, metod amortyzacji oraz wartości rezydualnych rzeczowych aktywów 

trwałych (jeśli są istotne) jest przez Spółkę corocznie weryfikowana. 

 
i) Wartości niematerialne  
 
(i) Wartości niematerialne  

 

Wartości niematerialne nabyte przez Spółkę wykazywane są w oparciu o ich cenę nabycia, pomniejszoną o odpisy 

amortyzacyjne oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.  

 

Późniejsze wydatki na składniki istniejących wartości niematerialnych podlegają aktywowaniu tylko wtedy, gdy zwiększają 

przyszłe korzyści ekonomiczne związane z danym składnikiem. Pozostałe nakłady są ujmowane w rachunku zysków i strat 

w momencie poniesienia.  

 

(ii) Amortyzacja 

 

Wartości niematerialne amortyzowane są metodą liniową biorąc pod uwagę okres ich użytkowania. Koszt amortyzacji ujmuje 

się w rachunku zysków i strat jako koszt bieżącego okresu. Wartość firmy i wartości niematerialne z nieokreślonym okresem 

użytkowania nie są amortyzowane i podlegają testom ze względu na utratę wartości na każdy dzień bilansowy. Inne wartości 

niematerialne są amortyzowane od dnia, kiedy są dostępne do użytkowania. Szacunkowy okres użytkowania znaków 
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towarowych wynosi 40 lub 45 lat, a szacunkowy okres użytkowania pozostałych wartości niematerialnych wynosi od 2 do 10 

lat. Na dzień bilansowy Spółka nie posiada wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania. 

 

j) Rezerwy 

 

Rezerwa zostaje ujęta w przypadku, gdy na Spółce ciąży obowiązek wynikający z przeszłych zdarzeń i prawdopodobne jest, 

że wypełnienie tego obowiązku wiązać się będzie z wypływem korzyści ekonomicznych. W przypadku, kiedy efekt wartości 

pieniądza w czasie ma istotne znaczenie, rezerwy są szacowane poprzez dyskontowanie oczekiwanych przyszłych 

przepływów środków pieniężnych w oparciu o stopę przed opodatkowaniem, która odzwierciedla bieżące szacunki rynkowe 

zmian wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko związane z danym składnikiem pasywów.  

 

k) Przychody 

 

(i) Świadczenie usług 

 

Przychody ze świadczenia usług są ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie świadczenia tych usług. 

 

(a) Przychody ze sprzedaży licencji 

 

Przychody ze sprzedaży licencji na znak towarowy są ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, którego zgodnie 

z umową dotyczą. 

 

(b) Przychody z tytułu najmu 

 

Przychody z tytułu najmu powierzchni biurowej oraz wyposażenia ujmowane są w rachunku zysków i strat metodą 

liniową przez okres trwania umowy.  

 

l) Zyski i straty z działalności inwestycyjnej, netto 

 

Zyski i straty z działalności inwestycyjnej obejmują odsetki należne z tytułu zainwestowanych przez Spółkę środków 

pieniężnych, odsetki należne z tytułu leasingu finansowego, różnice kursowe oraz wynagrodzenie za udzielenie gwarancji 

zabezpieczającej spłatę kredytu i spłatę obligacji. Przychody z tytułu odsetek wykazuje się w rachunku zysków i strat według 

zasady memoriałowej, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.  

 

m) Opłaty leasingowe 

 

Opłaty z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są liniowo przez okres leasingu w zysku lub stracie bieżącego okresu. 

 

Minimalne opłaty leasingowe uzyskiwane w związku z leasingiem finansowym są rozdzielane na część stanowiącą 

przychody finansowe oraz część zmniejszającą należności. Część stanowiąca przychód finansowy jest przypisywana do 

poszczególnych okresów w czasie trwania umowy leasingu w taki sposób, aby uzyskać stałą okresową stopę procentową 

w stosunku do stanu należności. 
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n) Świadczenia pracownicze 

 

Zobowiązania z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych są wycenianie bez uwzględnienia dyskonta i są 

odnoszone w koszty w momencie wykonania świadczenia. 

Spółka tworzy rezerwę w ciężar kosztów w wysokości przewidzianych płatności dla pracowników z tytułu krótkoterminowych 

premii pieniężnych, jeśli Spółka jest prawnie lub zwyczajowo zobowiązana do takich wypłat na podstawie usług 

świadczonych przez pracowników w przeszłości, a zobowiązanie to może zostać rzetelnie oszacowane. 

 

o) Podatek dochodowy 

 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Podatek dochodowy 

ujmowany jest w rachunku zysków i strat. 

Podatek bieżący stanowi zobowiązanie podatkowe z tytułu dochodu do opodatkowania za dany rok, ustalone przy 

zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy oraz korekty podatku dotyczącego lat ubiegłych.  

 

Podatek odroczony wyliczany jest przy zastosowaniu metody zobowiązania bilansowego, w oparciu o różnice przejściowe 

pomiędzy wartością aktywów i zobowiązań ustalaną dla celów księgowych, a ich wartością ustalaną dla celów podatkowych. 

Ujęta kwota podatku odroczonego opiera się na oczekiwaniach, co do sposobu realizacji wartości bilansowej aktywów 

i pasywów, przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących lub uchwalonych na dzień bilansowy. 

 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego są ujmowane do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągnięty zostanie 

dochód do opodatkowania, który pozwoli na realizację różnic przejściowych. Aktywa z tytułu podatku odroczonego obniża się 

w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub 

całkowitego zrealizowania różnic przejściowych. Gdy nierozpoznane aktywa z tytułu podatku odroczonego okazują się być 

możliwe do odzyskania, są one rozpoznawane w zakresie, w jakim uzyskanie wystarczającego dochodu do opodatkowania 

staje się prawdopodobne. 

 

Spółka dokonuje kompensaty zobowiązań i aktywów z tytułu podatku odroczonego gdy spełnione są kryteria MSR 12.  

 

p) Ujęcie księgowe transakcji wniesienia aportu od spółki pozostającej pod wspólną kontrolą 

 

Nabyte przez Spółkę w wyniku transakcji wniesienia aportu wartości niematerialne oraz rzeczowe aktywa trwałe zostały ujęte 

początkowo według ich wartości godziwej. W tej samej wartości wyceniono wydane w zamian udziały. Wartość godziwa 

wartości niematerialnych została oszacowana według metody dochodowej na podstawie rynkowych opłat licencyjnych. 

Wartość godziwa rzeczowych aktywów trwałych została oszacowana przy zastosowaniu metody zamortyzowanego kosztu 

odtworzenia. 

 

r) Rachunek przepływów pieniężnych 

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w rachunku przepływów pieniężnych są zgodne ze środkami pieniężnymi i ich 

ekwiwalentami prezentowanymi w bilansie. 

 

Wydatki na nabycie innych rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych są prezentowane w kwotach netto 

(bez podatku od towarów i usług).  
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5. Ustalenie wartości godziwej 

 

Określenie wartości godziwej finansowych aktywów i zobowiązań jest wymagane dla potrzeb zasad rachunkowości 

i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Poniżej zostały opisane metody ustalania wartości godziwej.  

 

Spółka stosuje następującą hierarchię ustalania i ujawniania wartości godziwej instrumentów finansowych, w zależności od 

wybranej metody wyceny: 

Poziom 1: ceny kwotowane (nieskorygowane) na aktywnych rynkach dla takich samych aktywów i zobowiązań, 

Poziom 2: dane wejściowe, które są obserwowane dla danych aktywów i zobowiązań, zarówno bezpośrednio (np. jako ceny) 

lub pośrednio, 

Poziom 3: dane wejściowe nie bazujące na obserwowalnych cenach rynkowych (dane wejściowe nieobserwowalne). 

 

(i) Aktywa finansowe 

 

Wartość godziwa aktywów finansowych, szacowana dla celów ujawnienia, jest szacowana jako bieżąca wartość przyszłych 

przepływów pieniężnych zdyskontowanych za pomocą rynkowej stopy procentowej na dzień bilansowy. 

 

(ii) Zobowiązania finansowe  

 

Wartość godziwa, szacowana dla celów ujawniania, jest obliczana na podstawie wartości bieżącej przyszłych przepływów 

pieniężnych z tytułu zwrotu kapitału i odsetek, zdyskontowanych za pomocą rynkowej stopy procentowej na dzień bilansowy.  

 

6. Przychody ze sprzedaży usług 

 

  
za okres 11 miesięcy 

zakończony 
30 listopada 2018 

 

za rok zakończony 
31 grudnia 2017 

Przychody z najmu 14.861 
 

16.208 
Przychody z udzielania licencji (znaki towarowe) 64.329 

 
68.406 

Razem 79.190 
 

84.614 

 

7. Koszty operacyjne 

 

a) Usługi obce 

 

  
za okres 11 miesięcy 

zakończony 
30 listopada 2018 

 

za rok zakończony 
31 grudnia 2017 

Koszty czynszu i dzierżawy                                    2.330                                       2.369  
Usługi konsultingowe i doradztwo podatkowe                                       325                                          247  
Pozostałe usługi obce                                    1.087                                          977  

Razem                                    3.742                                       3.593  
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b) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 

 

  
za okres 11 miesięcy 

zakończony 
30 listopada 2018 

 

za rok zakończony 
31 grudnia 2017 

Wynagrodzenia                                       847                                          429  
Ubezpieczenia społeczne                                       124                                            66  
Pozostałe świadczenia pracownicze                                           6                                             -    

Razem                                       977                                          495  

Spółka na dzień 30 listopada 2018 roku zatrudniała 9 osób, na dzień 31 grudnia 2017 roku zatrudniała 4 osoby na umowę 

o pracę po wyłączeniu pracowników, którzy w raportowanym okresie nie świadczyli pracy z uwagi na długotrwałe 

nieobecności. 

 

8. Zyski i straty z działalności inwestycyjnej, netto 

 

  
za okres 11 miesięcy 

zakończony 
30 listopada 2018 

 

za rok zakończony 
31 grudnia 2017 

Odsetki od lokat i rachunków bankowych                                    4.698                                       5.089  
Przychody z tytułu gwarancji kredytu                                    1.789                                       2.090  
Odsetki od pożyczek udzielonych                                       180                                            21  
Inne                                         41                                          (96) 

Razem                                    6.708                                       7.104  

 

W latach 2018 oraz 2017 przychody z tytułu gwarancji obejmują przychody z tytułu udzielenia gwarancji zabezpieczającej 

spłatę umów kredytowych spółek Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o., a w 2018 roku także Netia S.A.  

 

9. Podatek dochodowy 

 

(i) Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 

 

  
za okres 11 miesięcy 

zakończony 
30 listopada 2018 

 

za rok zakończony 
31 grudnia 2017 

Bieżący podatek dochodowy od osób prawnych 1.817 
 

635 
Zmiana odroczonego podatku dochodowego w rachunku 
zysków i strat 10.918 

 
13.099 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 12.735 
 

13.734 

 
 
 
Zmiana odroczonego podatku dochodowego  

 

  
za okres 11 miesięcy 

zakończony 
30 listopada 2018 

 

za rok zakończony 
31 grudnia 2017 

Zobowiązania 1 
 

56 
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 10.831 

 
11.805 

Należności i inne aktywa 86 
 

(26) 
Straty podatkowe - 

 
1.264 

Zmiana odroczonego podatku dochodowego – razem 10.918 
 

13.099 
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(ii) Efektywna stopa podatkowa 

 

  

za okres 11 miesięcy 
zakończony 

30 listopada 2018 
 

za rok zakończony 
31 grudnia 2017 

Zysk przed opodatkowaniem 67.010 
 

72.260 
Podatek w oparciu o obowiązującą stawkę podatkową - 19% 12.732 

 
13.729 

Dezaktywowane/(aktywowane) straty podatkowe z lat ubiegłych - 
 

- 
Inne 3 

 
5 

Podatek dochodowy za rok obrotowy 12.735 
 

13.734 

Efektywna stopa podatkowa 19,0% 
 

19,0% 

 

(iii) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

 
   30 listopada 2018     31 grudnia 2017  

Zobowiązania 56 
 

57 
Należności i inne aktywa 8 

 
17 

Straty podatkowe - 
 

- 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – 
razem 64 

 
74 

Kompensata aktywów ze zobowiązaniami z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego (64) 

 
(74) 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
wykazywane w bilansie - 

 
- 

 
 
(iv) Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

  30 listopada 2018 
 

31 grudnia 2017 

Należności i inne aktywa 218 
 

141 
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 83.295 

 
72.464 

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
– razem 83.513 

 
72.605 

Kompensata aktywów ze zobowiązaniami z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego (64) 

 
(74) 

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
wykazywane w bilansie 83.449 

 
72.531 

 

Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, straty podatkowe poniesione 

w danym roku mogą być wykorzystane w ciągu następnych pięciu lat podatkowych. Strata podatkowa wykorzystana 

w danym roku podatkowym nie może przekraczać 50% straty podatkowej za dany rok podatkowy, w którym powstała strata. 

 

Organy skarbowe mogą dokonać kontroli ksiąg i ewidencji rachunkowej w każdej chwili, w ciągu pięciu lat od końca roku, 

w którym złożono deklarację podatkową i nałożyć dodatkowe obciążenia podatkowe, wraz z odsetkami karnymi i innymi 

karami. Ponadto od 15 lipca 2016 roku obowiązują postanowienia Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom („GAAR”), 

która ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty 

podatku w Polsce. Częste zmiany w regulacjach prawnych oraz częste różnice w interpretacji przepisów podatkowych przez 

organy administracji skarbowej, powodują brak stabilności systemu podatkowego oraz trudności w precyzyjnym 

przewidywaniu skutków podatkowych w dłuższej perspektywie czasu. 
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10. Rzeczowe aktywa trwałe 

 
 

Za okres 11 miesięcy zakończony dnia 30 listopada 2018 roku 

 

  
Inwestycje w obcym 

obiekcie 
Urządzenia techniczne 

i maszyny 
Inne rzeczowe aktywa 

trwałe Razem 

Wartość brutto 
    Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2018 roku 3.692 3.725 2.200 9.617 

Zwiększenia - 5 - 5 
zakup rzeczowych aktywów trwałych - 5 - 5 

Wartość na dzień 30 listopada 2018 roku 3.692 3.730 2.200 9.622 

Umorzenie 
    Umorzenie na dzień 1 stycznia 2018 roku 1.517 2.299 1.727 5.543 

Zwiększenia 499 330 267 1.096 
amortyzacja za okres 499 330 267 1.096 

Umorzenie na dzień 30 listopada 2018 roku 2.016 2.629 1.994 6.639 

  
    Wartość netto 
    Stan na dzień 1 stycznia 2018 roku 2.175 1.426 473 4.074 

Stan na dzień 30 listopada 2018 roku 1.676 1.101 206 2.983 
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Rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku 

 

  
Inwestycje w obcym 

obiekcie 
Urządzenia techniczne 

i maszyny 
Inne rzeczowe aktywa 

trwałe Razem 

Wartość brutto         

Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2017 roku                      3.692                       3.715                       2.200                       9.607  

Zwiększenia                            -                              15                             -                              15  
Zakup rzeczowych aktywów trwałych                            -                              15                             -                              15  
Zmniejszenia                            -                               (5)                            -                               (5) 
Likwidacja                            -                               (5)                            -                               (5) 

Wartość na dzień 31 grudnia 2017 roku                      3.692                       3.725                       2.200                       9.617  

Umorzenie         

Umorzenie na dzień 1 stycznia 2017 roku                         973                       1.829                       1.416                       4.218  

Zwiększenia                         544                          472                          311                       1.327  
Amortyzacja za okres                         544                          472                          311                       1.327  
Zmniejszenia                            -                               (2)                            -                               (2) 
Likwidacja                            -                               (2)                            -                               (2) 

Umorzenie na dzień 31 grudnia 2017 roku                      1.517                       2.299                       1.727                       5.543  

Wartość netto         

Stan na dzień 1 stycznia 2017 roku                      2.719                       1.886                          784                       5.389  

Stan na dzień 31 grudnia 2017 roku                      2.175                       1.426                          473                       4.074  
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11. Wartości niematerialne 

 

Za okres 11 miesięcy zakończony dnia 30 listopada 2018 roku 

 

  Znaki towarowe i 
licencje 

Wartości 
niematerialne w 

realizacji Razem 

Wartość brutto       

Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2018 roku 624 408 - 624 408 

Zwiększenia 13 - 13 
zakup 13 - 13 
Przeniesienie ze środków trwałych w budowie - - - 

Wartość na dzień 30 listopada 2018 roku 624 421 - 624 421 

Umorzenie 
   Umorzenie na dzień 1 stycznia 2018 roku 153 683 - 153 683 

Zwiększenia 12 592 - 12 592 
amortyzacja za okres 12 592 - 12 592 

Umorzenie na dzień 30 listopada 2018 roku 166 275 - 166 275 

  
   Wartość netto 
   Stan na dzień 1 stycznia 2018 roku 470 725 - 470 725 

Stan na dzień 30 listopada 2018 roku 458 146 - 458 146 

 

 
Rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku 

 

  Znaki towarowe i 
licencje 

Wartości 
niematerialne w 

realizacji Razem 

Wartość brutto 
   Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2017 roku 624.361 2 624.363 

Zwiększenia 47 (2) 45 
Zakup 45 - 45 
Przeniesienie z wartości niematerialnych w realizacji 2 (2) - 

Wartość na dzień 31 grudnia 2017 roku 624.408 - 624.408 

Umorzenie 
   Umorzenie na dzień 1 stycznia 2017 roku 139.944 - 139.944 

Zwiększenia 13.739 - 13.739 
Amortyzacja za okres 13.739 - 13.739 

Umorzenie na dzień 31 grudnia 2017 roku 153.683 - 153.683 

Wartość netto 
   Stan na dzień 1 stycznia 2017 roku 484.417 2 484.419 

Stan na dzień 31 grudnia 2017 roku 470.725 - 470.725 

 

W skład znaków towarowych i licencji wchodzą znaki towarowe o wartości netto 458.098 złotych na dzień 30 listopada 2018 roku 

(wartość netto na dzień 31 grudnia 2017 roku – 470.644 złotych). Pozostały okres amortyzacji dla większości znaków 

towarowych wynosi 33 lata. 
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12. Inne aktywa długoterminowe 

 

   30 listopada 2018     31 grudnia 2017  

Udziały 4.591 
 

81 

Razem 4.591 
 

81 

 

Spółka posiada udziały w spółkach CPSPV1 Sp. z o.o. i CPSPV2 Sp. z o.o. (po 100%), które zakupiła w latach 2013-2014 oraz 

udziały w spółkach Orsen Holding Limited (0,01%) i Orsen Limited (0,02%), które zakupiła 1 kwietnia 2015 roku. Spółki CPSPV1 

Sp. z o.o. i CPSPV2 Sp. z o.o. nie prowadziły działalności w 2018 i 2017 roku. W 2018 roku spółka zakupiła udziały w TV Okazje 

Spółka z o.o. 

 

13. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

 
   30 listopada 2018     31 grudnia 2017  

Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności od 
jednostek powiązanych (patrz nota 21) 7.458 

 
8.315 

Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności od 
pozostałych jednostek 1.671 

 
1.669 

Pożyczki udzielone podmiotom niepowiązanym 3.201 
 

2.021 

Razem 12.330 
 

12.005 

 

Wszystkie należności z tytułu dostaw i usług wymagalne są w polskich złotych. 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności. 

 

14. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

 
   30 listopada 2018     31 grudnia 2017  

Środki pieniężne w kasie                                           1                                              1  
Środki pieniężne na rachunkach bieżących                                    1.528                                       1.676  
Depozyty i lokaty                                300.313                                   285.151  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                                301.842                                   286.828  

 

 

Waluta   30 listopada 2018     31 grudnia 2017  

PLN                                300.317                                   285.346  
EUR                                    1.525                                       1.482  

Razem                                301.842                                   286.828  

 

 

Z uwagi na współpracę Spółki z renomowanymi polskimi i międzynarodowymi bankami ryzyko związane z lokowaniem środków 

pieniężnych jest znacząco ograniczone. 
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15. Kapitał własny 

 

(i) Kapitał zakładowy 

 

Zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym, kapitał zakładowy Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. na dzień 30 listopada 

2018 roku wynosi 615.445 złotych. Podzielony jest on na 1.230.890 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych (nie w tysiącach) 

każdy. Wysokość kapitału zakładowego Spółki nie uległa zmianie w stosunku do końca roku ubiegłego. 

Struktura własnościowa udziałów przedstawia się analogicznie jak w roku ubiegłym. 100% udziałów w kapitale zakładowym 

Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego posiada Cyfrowy Polsat S.A.  

 

(ii) Zyski zatrzymane 

 

Wynik netto za okres objęty sprawozdaniem finansowym został zaprezentowany w zyskach zatrzymanych. 

 

W dniu 26 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok 

obrotowy 2017. Zgodnie z postanowieniami uchwały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 58.526 złotych został 

przeznaczony na wypłatę dywidendy na rzecz jedynego wspólnika, Cyfrowego Polsatu S.A. 

 

16. Spółka jako leasingodawca 

  

Leasing operacyjny 

 

Spółka jest stroną umów, które ze względu na ich treść ekonomiczną kwalifikowane są jako umowy leasingu operacyjnego. 

Umowy te obejmują wynajem powierzchni biurowej oraz wynajem stanowisk. Wyposażenie będące przedmiotem tych umów jest 

prezentowane jako rzeczowe aktywa trwałe. Powierzchnia biurowa jest przedmiotem leasingu operacyjnego (nota 17). 

 

Poniżej przedstawiono zestawienie przyszłych minimalnych opłat z tytułu leasingu operacyjnego. 

 

   30 listopada 2018     31 grudnia 2017  

do jednego roku                                       4.048                                         4.048  

Razem                                      4.048                                         4.048  

 

17. Spółka jako leasingobiorca 

 

Leasing operacyjny 

 

Spółka jest stroną umów, zawartych m.in. z Cyfrowym Polsatem S.A., które ze względu na ich treść ekonomiczną kwalifikowane 

są jako umowy leasingu operacyjnego. Spółka nie ujmuje w sprawozdaniu finansowym aktywów będących przedmiotem tych 

umów. Umowy leasingu operacyjnego obejmują najem powierzchni biurowej. 
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Tabela poniżej przedstawia termin realizowania płatności z tego tytułu: 

 

   30 listopada 2018     31 grudnia 2017  

do jednego roku  1.294                                         1.294  
1-5 lat                                      3.745                                         3.824  
powyżej 5 lat                                          -                                            797  

Razem  5.039                                         5.915  

 

W okresie 11 miesięcy zakończonych 30 listopada 2018 roku Spółka poniosła koszty z tytułu umów leasingu operacyjnego 

w wysokości 2.264 złotych, w okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku była to wartość 2.322 złotych. 

 

18. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 

 
   30 listopada 2018     31 grudnia 2017  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek 
powiązanych (patrz nota 21)                                         24                                          192  
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych 
jednostek                                         55                                            27  
Zobowiązania publiczno-prawne                                    1.545                                       1.685  
Rozliczenia międzyokresowe kosztów                                       293                                          302  

Razem                                    1.917                                       2.206  

 

Walutą wszystkich zobowiązań jak również rezerw na zobowiązania jest polski złoty. 

 

19. Instrumenty finansowe i zarządzanie kapitałem 

 

Wprowadzenie 

Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności operacyjnej narażona jest na szereg ryzyk 

finansowych, do których należą: 

- ryzyko kredytowe, 

- ryzyko płynności, 

- ryzyko rynkowe: 

(i) ryzyko walutowe, 

(ii) ryzyko stopy procentowej. 

 

Zarządzanie ryzykiem prowadzone przez Spółkę ma na celu ograniczenie wpływu niekorzystnych czynników na wyniki 

finansowe. 

 

Zarząd ponosi odpowiedzialność za nadzór i zarządzanie poszczególnymi rodzajami ryzyk, na które narażona jest Spółka. 

W związku z powyższym Zarząd przyjął ogólne zasady zarządzania ryzykiem oraz politykę dotyczącą ryzyka rynkowego, 

kredytowego i płynności. 

 

Niniejsza nota prezentuje informacje dotyczące ekspozycji Spółki na poszczególne ryzyka, cele, politykę i procesy zmierzające do 

mierzenia i zarządzania ryzykiem oraz zarządzanie kapitałem. Ujawnienia dotyczące wielkości narażenia Spółki na te ryzyka 
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prezentowane są także w pozostałych notach niniejszego sprawozdania finansowego. 

Do głównych instrumentów finansowych występujących w Spółce należą środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Głównym celem tych 

instrumentów finansowych jest zabezpieczenie środków do finansowania działalności Spółki. Spółka posiada też inne instrumenty 

finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz należności z tytułu leasingu finansowego, które 

powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności. 

 

Aktywa finansowe Wartość bilansowa 

  30 listopada 2018   31 grudnia 2017 

Pożyczki i należności, w tym: 12.330 
 

12.005 
Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności od 
jednostek powiązanych 7.458 

 
8.315 

Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności od 
jednostek niepowiązanych 1.671 

 
1.669 

Pożyczki udzielone podmiotom niepowiązanym 3.201 
 

2.021 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 301.842 

 
286.828 

Razem 314.172 
 

298.833 

 

 

Zobowiązania finansowe Wartość bilansowa 

  30 listopada 2018   31 grudnia 2017 

Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego 
kosztu, w tym:                                       372                                          521  
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania 
wobec jednostek niepowiązanych oraz kaucje                                         55                                            27  
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek 
powiązanych                                         24                                          192  
Rozliczenia międzyokresowe kosztów                                       293                                          302  

Razem                                       372                                          521  

 

Informacje na temat udzielonych poręczeń przedstawiono w nocie 20. 

 

Ryzyko kredytowe 

 

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako ryzyko, iż kontrahenci Spółki nie będą w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań 

wynikających z umowy, co spowoduje poniesienie przez drugą stronę straty finansowej. Spółka jest narażona na ryzyko 

kredytowe związane ze zdolnością kredytową klientów, z którymi prowadzone są transakcje sprzedaży. 

 

Ryzyko kredytowe Spółki dotyczy przede wszystkim środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, jak również związane jest 

z należnościami z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu udzielonych pożyczek. W okresie 11 miesięcy zakończonym 30 listopada 

2018 roku Spółka nie była narażona na istotne ryzyko z tytułu zwiększonej sprzedaży kredytowej, na co wskazuje fakt, iż 

należności nie są znacznie przeterminowane, a ponadto, przeważająca część należności pochodzi od spółki powiązanej Cyfrowy 

Polsat S.A. 
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Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe równa jest wartości bilansowej tych instrumentów. Na dzień bilansowy była ona 

następująca: 

Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe 
  Wartość księgowa 

  30 listopada 2018   31 grudnia 2017 

Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności od 
jednostek powiązanych 7.458 

 
8.315 

Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek 
niepowiązanych 1.671 

 
1.669 

Pożyczki udzielone podmiotom niepowiązanym 3.201 
 

2.021 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 301.842 

 
286.828 

Razem 314.172 
 

298.833 

 

Tabela poniżej przedstawia wiekowanie należności z tytułu dostaw i innych należności: 

 

  30 listopada 2018   31 grudnia 2017 

  
Wartość 

brutto   
Utrata 

wartości   
Wartość 

netto   
Wartość 

brutto   
Utrata 

wartości   
Wartość 

netto 

Należności bieżące 9.129 
 

- 
 

9.129 
 

9.984 
 

- 
 

9.984 
Należności przeterminowane do 30 dni - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Należności przeterminowane od 31 do 60 dni - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
Należności przeterminowane powyżej 60 dni - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Razem 9.129 
 

- 
 

9.129 
 

9.984 
 

- 
 

9.984 
 

Spółka nie tworzyła odpisu na należności przeterminowane, które pochodzą od spółek powiązanych i co do których ustalono 

termin spłaty. 

 

Ryzyko płynności 

 

Podstawowym założeniem w zakresie utrzymania płynności Spółki jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków 

pieniężnych, niezbędnego do bieżącej obsługi zobowiązań. Wszelkie nadwyżki są lokowane na depozytach bankowych.  

 

Spółka na bieżąco przygotowuje analizy i prognozy w zakresie środków płynnych na podstawie przepływów pieniężnych. 
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Poniższa tabela zawiera analizę zobowiązań finansowych Spółki, które zostaną rozliczone w kwocie netto w odpowiednich 

przedziałach wiekowych, na podstawie pozostałego okresu do upływu umownego terminu zapadalności na dzień bilansowy.  

 30 listopada 2018 

  Wartość 
księgowa 

Przepływy 
wynikające z 

umów 
Poniżej 6 m-

cy 6-12 m-cy 1-2 lata 2-5 lat 
Powyżej 5 

lat 

Zobowiązania z tytułu dostaw 
i usług i inne zobowiązania wobec 
jednostek niepowiązanych oraz 
kaucje 55 55 55 - - - - 
Zobowiązania z tytułu dostaw 
i usług wobec jednostek 
powiązanych 24 24 24 - - - - 
Rozliczenia międzyokresowe 
kosztów 293 293 293 - - - - 

Razem 372 372 372 - - - - 

  31 grudnia 2017 

  Wartość 
księgowa 

Przepływy 
wynikające z 

umów 
Poniżej 6 m-

cy 6-12 m-cy 1-2 lata 2-5 lat 
Powyżej 5 

lat 

Zobowiązania z tytułu dostaw 
i usług i inne zobowiązania wobec 
jednostek niepowiązanych oraz 
kaucje 27 27 27 - - - - 
Zobowiązania z tytułu dostaw 
i usług wobec jednostek 
powiązanych 192 192 192 - - - - 
Rozliczenia międzyokresowe 
kosztów 302 302 302 - - - - 

Razem 521 521 521 - - - - 

 

Ryzyka rynkowe 

 

Spółka aktywnie zarządza ryzykiem rynkowym. Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest: 

 Ograniczanie wahań zysku/straty brutto, 

 Zwiększanie prawdopodobieństwa realizacji założeń budżetowych, 

 Utrzymanie dobrej kondycji finansowej, oraz 

 Wspieranie procesu podejmowania decyzji strategicznych dotyczących działalności inwestycyjnej, z uwzględnieniem 

źródeł kapitału.  

 

Wszystkie cele zarządzania ryzykiem rynkowym powinny być traktowane jako całość, a ich realizacja zależy przede wszystkim od 

sytuacji wewnętrznej i warunków rynkowych. 

 

Spółka stosuje zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem rynkowym, co oznacza kompleksowe podejście do całego 

spektrum zidentyfikowanych ryzyk rynkowych, a nie do każdego z nich indywidualnie. Spółka stosuje spójne podejście do 

zarządzania ryzykiem rynkowym.  
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Ryzyko walutowe 

 

Do głównych ryzyk, na które narażona jest Spółka, należy zaliczyć ryzyko walutowe związane z wahaniami kursów wymiany 

walut pomiędzy polskim złotym i innymi walutami. Przychody generowane przez Spółkę są wyrażone głównie w złotych, a także 

w euro. Przychody i koszty denominowane są głównie w złotych. 

 

Tabela poniżej przedstawia ekspozycję Spółki na ryzyko walutowe oparte na kwotach w walutach: 

 

  30 listopada 2018   31 grudnia 2017 

  PLN   PLN 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w EUR                                    1.525                                       1.482  

Ekspozycja bilansowa netto                                   1.525                                      1.482  

 

 

W prezentowanych okresach miały zastosowanie następujące kursy walut: 

 

  Kurs na dzień bilansowy 

  30 listopada 2018   31 grudnia 2017 

1 EUR                                  4,2904                                     4,1709  

 

W celu przeprowadzenia analizy wrażliwości Spółki na zmiany kursów walut na dzień 30 listopada 2018 roku oraz 31 grudnia 

2017 roku przyjęto założenie, iż przedział wahań kursów walutowych może kształtować się na poziomie +/- 5%. Analiza zakłada, 

że wszelkie inne zmienne, w tym zwłaszcza stopy procentowe, pozostają na niezmienionym poziomie.  
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  2018 2017 

  Stan na 
30 listopada 2018 

Szacowana 
zmiana 
kursu  
w % 

Skutki 
zmiany 
kursów 
walut w 

PLN 

Szacowana 
zmiana w 

zestawieniu 
pozostałego 

zysku 
całkowitego 

w PLN 

Stan na 
31 grudnia 2017 

Szacowana 
zmiana 
kursu  
w % 

Skutki 
zmiany 
kursów 
walut w 

PLN 

Szacowana 
zmiana w 

zestawieniu 
pozostałego 

zysku 
całkowitego 

w PLN   w walucie w PLN 
w 
walucie w PLN 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
          

EUR 355 1.525 5% 76 - 355 1.482 5% 74 - 

Razem wpływ na wynik operacyjny okresu 
   

76 - 
   

74 - 

Podatek dochodowy 
   

(14) - 
   

(14) - 

Razem wpływ na wynik netto okresu 
   

62 - 
   

60 - 

 

 

 

  2018 2017 

  Stan na 
30 listopada 2018 

Szacowana 
zmiana 
kursu  
w % 

Skutki 
zmiany 
kursów 
walut w 

PLN 

Szacowana 
zmiana w 

zestawieniu 
pozostałego 

zysku 
całkowitego 

w PLN 

Stan na 
31 grudnia 2017 

Szacowana 
zmiana 
kursu  
w % 

Skutki 
zmiany 
kursów 
walut w 

PLN 

Szacowana 
zmiana w 

zestawieniu 
pozostałego 

zysku 
całkowitego 

w PLN   w walucie w PLN 
w 
walucie w PLN 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                     
EUR 355 1.525 -5% (76) - 355 1.482 -5% (74) - 

Razem wpływ na wynik operacyjny okresu 
   

(76) - 
   

(74) - 

Podatek dochodowy 
   

14 - 
   

14 - 

Razem wpływ na wynik netto okresu 
   

(62) - 
   

(60) - 
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Gdyby na dzień 30 listopada 2018 roku oraz 31 grudnia 2017 roku kurs złotego polskiego w stosunku do koszyka walut był 

niższy o 5%, wówczas wynik netto Spółki byłby odpowiednio wyższy o 62 złote oraz o 60 złotych. Wzmocnienie wartości 

złotego polskiego o 5% miałoby efekt przeciwny. Obowiązuje założenie, że wszelkie inne zmienne pozostają niezmienione. 

Nie bierze się również pod uwagę szacunków dotyczących przyszłych przychodów i kosztów denominowanych w walutach. 

 

Ryzyko stopy procentowej 

 

Zmiany rynkowych stóp procentowych nie wpływają bezpośrednio na przychody Spółki, wpływają natomiast na przepływy 

pieniężne z działalności operacyjnej poprzez wysokość odsetek od rachunków bieżących i lokat overnight. 

 

Spółka systematycznie analizuje poziom ryzyka zmian stóp procentowych, w tym scenariusze refinansowania 

i zabezpieczenia przed tym ryzykiem. Na podstawie tych scenariuszy szacowany jest wpływ określonych zmian stóp 

procentowych na wynik finansowy.  

 

Poniższa tabela przedstawia profil ryzyka stopy procentowej na dzień bilansowy dla instrumentów finansowych 

posiadających stopy procentowe. 

 

  Wartość na dzień 

  30 listopada 2018   31 grudnia 2017 

Instrumenty oparte na stałej stopie procentowej       
Aktywa finansowe                                    3.201                                       2.021  
Instrumenty wrażliwe na zmianę stopy procentowej       
Aktywa finansowe                                301.841                                   286.827  

Ekspozycja netto                                 305.042                                   288.848  

 

Analiza wrażliwości przepływów pieniężnych na instrumenty o zmiennej stopie procentowej 

 

  Rachunek zysków i strat 

  Wzrost o 100 pb   Spadek o 100 pb 

Na dzień 30 listopada 2018       

Instrumenty finansowe o zmiennej stopie procentowej                                    3.018                                     (3.018) 

Wrażliwość przepływów pieniężnych (netto)                                    3.018                                     (3.018) 

Na dzień 31 grudnia 2017       

Instrumenty finansowe o zmiennej stopie procentowej                                    2.868                                     (2.868) 

Wrażliwość przepływów pieniężnych (netto)                                    2.868                                     (2.868) 
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Porównanie wartości godziwej i wartości księgowej 

Tabela poniżej przedstawia wartości godziwe aktywów i zobowiązań finansowych wraz z ich wartościami księgowymi. 

 

  
  

30 listopada 2018 31 grudnia 2017 

  

 Poziom 
hierarchii 
wartości 
godziwej 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
księgowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
księgowa 

Kategoria 
wg  

MSSF 9 
Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności A * 9.129 9.129 9.984 9.984 
Udzielone pożyczki A 2 3.201 3.201 2.021 2.021 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty A * 301.842 301.842 286.828 286.828 
Rozliczenia międzyokresowe kosztów B * (293) (293) (302) (302) 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania B * (79) (79) (219) (219) 

Razem     313.800 313.800 298.312 298.312 
A – aktywa wyceniane po początkowym ujęciu w zamortyzowanym koszcie 
B – zobowiązania wyceniane po początkowym ujęciu w zamortyzowanym koszcie 
* - przyjmuje się, że wartość godziwa jest zbliżona do wartości bilansowej, dlatego nie zastosowano żadnych technik do wyceny tych 
pozycji bilansowych 

 

Na dzień 30 listopada 2018 roku i 31 grudnia 2017 roku Spółka nie posiadała instrumentów finansowych wycenianych 

w wartości godziwej. 

 

Zarządzanie kapitałem 

 

Zarządzanie kapitałem Spółki ma na celu ochronę zdolności Spółki do kontynuowania działalności. W rozumieniu Spółki 

kapitał jest równy kapitałowi własnemu. W 2018 roku nie miały miejsca zmiany w zarządzaniu kapitałem przez Spółkę. 

 

20. Zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń 
 

Ustanowienie zabezpieczeń kredytów 

 

W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z umowy kredytów z dnia 21 września 2015 roku oraz 2 marca 

2018 roku zawartych przez Cyfrowy Polsat S.A. Spółka ustanowiła następujące zabezpieczenia: 

(i) zastaw rejestrowy na zbiorach rzeczy i praw o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, 

(ii) zastaw finansowy i rejestrowy na udziałach Spółki, 

(iii) zastaw finansowy i rejestrowy na wierzytelnościach z tytułu umów rachunków bankowych Spółki,  

(iv) pełnomocnictwa do rachunków bankowych Spółki,  

(v) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego, dla którego prawem właściwym jest prawo polskie. 
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21. Transakcje z jednostkami powiązanymi 

 

Należności 
 

  30 listopada 2018   31 grudnia 2017 

Cyfrowy Polsat S.A.                                    7.182                                       7.833  
Polkomtel Sp. z o.o.                                       267                                          480  
Netia S.A.                                           9                                             -    
Interphone Service Sp. z o.o.                                          -                                                2  

Razem                                    7.458                                       8.315  

 

Na należności od Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 30 listopada 2018 jak i na dzień 31 grudnia 2017 roku składały się głównie 

należności z tytułu opłat licencyjnych za wykorzystanie znaków towarowych.  

 

Należności od jednostek powiązanych i zobowiązania wobec jednostek powiązanych nie są przedmiotem zabezpieczeń. 

 

Zobowiązania 

 
  30 listopada 2018   31 grudnia 2017 

Polkomtel Sp.z o.o.                                          -                                            171  
Cyfrowy Polsat S.A.                                         16                                            13  
CPE Sp. z o.o.                                           8                                              8  

Razem                                         24                                          192  

 

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych obejmują głównie zobowiązanie wobec Polkomtel Sp. z o.o. z tytułu wsparcia 

informatycznego Call Center. 

  

Przychody operacyjne 

  
za okres 11 miesięcy 

zakończony 
30 listopada 2018 

 

za rok zakończony 
31 grudnia 2017 

Cyfrowy Polsat S.A.                   64.329                           68.406  

Razem                  64.329              68.406  

 

Przychody Spółka uzyskuje głównie z tytułu udzielania licencji na wykorzystanie znaków towarowych przez Cyfrowy Polsat 

S.A. 

 

Koszty operacyjne 

 

  
za okres 11 miesięcy 

zakończony 
30 listopada 2018 

 

za rok zakończony 
31 grudnia 2017 

Cyfrowy Polsat S.A.                   1.388                    1.477  
Polkomtel Sp. z o.o.             450                   474  
CPE Sp. z o.o.                72                   45  
Inwestycje Polskie Trzy Sp. z o.o. S.K.           137                       -    

Razem              2.047               1.996  
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Koszty operacyjne Cyfrowy Polsat Trade Marks ponosi w głównej mierze z tytułu najmu powierzchni od jednostki 

powiązanej. 

 

Zyski i straty z działalności inwestycyjnej, netto 

 

  
za okres 11 miesięcy 

zakończony 
30 listopada 2018 

 

za rok zakończony 
31 grudnia 2017 

Polkomtel Sp. z o.o.                        1.604                                       1.875  
Cyfrowy Polsat S.A.                   161                                          183  
Aero2 Sp. z o.o.                  -                                              26  
Interphone Service Sp. z o.o.        4                                              5  
Liberty Poland S.A.                        1                                             -    
Netia S.A.               19                                             -    
Teleaudio Dwa Sp. z o.o. S.k                                -                                                1  

Razem                1.789                                       2.090  

 

22. Wynagrodzenia Członków Zarządu 

 

Tabela poniżej przedstawia łączne kwoty wynagrodzenia podstawowego Członków Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji 

zarządczych należne od Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. 

 

Imię i nazwisko 
Funkcja 

za okres 11 miesięcy 
zakończony 

30 listopada 2018 
 

za rok zakończony 
31 grudnia 2017 

Aneta Jaskólska Członek Zarządu 6 
 

6 
Dorota Wołczyńska Członek Zarządu 6 

 
6 

Razem   12 
 

12 

 

 

23. Wydarzenia po dniu bilansowym 

 

Nie wystąpiły istotne wydarzenia po dniu bilansowym. 

 

24. Szacunki księgowe i założenia 

 

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu osądów, szacunków i założeń, które 

mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki 

oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane 

za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę osądu co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, 

która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacowanej. 

 

Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, 

w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy 

zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych. 

 

Profesjonalny osąd, szacunki i założenia, które mają najbardziej istotny wpływ na wartości ujęte w tym sprawozdaniu 

finansowym mają zastosowane w odniesieniu do następujących kluczowych obszarów: 
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 Klasyfikacja umów leasingowych  

Spółka dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko 

i pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta 

opiera się na treści ekonomicznej każdej transakcji. Więcej informacji na ten temat zawiera nota 16 i 17. 

 Stawki amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych o określonym okresie użytkowania 

Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności 

składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Spółka corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych 

okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków.  

Okresy ekonomicznej użyteczności pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych o określonym okresie 

użytkowania ujawnione są w notach 4h i 4i. Informacje na temat wysokości kosztu amortyzacji w podziale na poszczególne 

kategorie środków trwałych i wartości niematerialnych o określonym okresie użytkowania zawierają noty 10 i 11. 

 Podatek odroczony 

Kluczowym założeniem w odniesieniu do kalkulacji podatku odroczonego jest ocena okresu oraz sposobu rozliczenia 

wartości bilansowej aktywów i pasywów na dzień bilansowy. W szczególności, ocenie podlega prawdopodobieństwo 

wystąpienia przyszłych zysków podlegających opodatkowaniu, od których będzie możliwe odliczenie strat podatkowych z lat 

ubiegłych. Dalsze informacje w tym zakresie zawarte są w notach 4o oraz 9. 

 Wartość godziwa instrumentów finansowych 

Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek ustala się wykorzystując odpowiednie 

techniki wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i założeń Spółka kieruje się profesjonalnym osądem. Sposób ustalenia 

wartości godziwej poszczególnych instrumentów finansowych oraz przyjęte założenia zostały przedstawione w nocie 4f. 
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