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Sp. z o.o. Sp. k. 

dia Biuro 
Sp. z o.o.  
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Oświadczenie Zarządu 

 
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących 

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 

informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. 

reprezentowany przez: 

 

Tobiasa Solorza, Prezesa Zarządu, 

Dariusza Działkowskiego, Członka Zarządu, 

Tomasza Gillner-Gorywodę, Członka Zarządu, 

Anetę Jaskólską, Członka Zarządu, 

Agnieszkę Odorowicz, Członka Zarządu, 

Katarzynę Ostap-Tomann, Członka Zarządu, 

Macieja Steca, Członka Zarządu, 

 

niniejszym oświadcza, że: 

 

- wedle jego najlepszej wiedzy, skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skrócone śródroczne 

sprawozdanie finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku i dane porównywalne sporządzone 

zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 

sytuację majątkową i finansową Grupy oraz jej wynik finansowy, a półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności grupy 

kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Grupy oraz jej sytuacji, w tym opis 

podstawowych ryzyk i zagrożeń; 

 

- podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu skróconego śródrocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres sześciu 

miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegły rewident 

dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do sporządzenia raportu z przeglądu skróconego śródrocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za 

okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz normami 

zawodowymi. 

 

 

Tobias Solorz Dariusz Działkowski Tomasz Gillner-Gorywoda Aneta Jaskólska 

Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 

 

 

 

Agnieszka Odorowicz Katarzyna Ostap-Tomann Maciej Stec  

Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu  

 

Warszawa, 23 sierpnia 2017 roku 
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Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku 

(wszystkie wartości pieniężne podane w tekście przedstawiono w milionach, wraz ze wskazaniem waluty, a wszystkie dane liczbowe 
przedstawiono w milionach złotych, chyba że zaznaczono inaczej) 
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ZATWIERDZENIE SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO 

 

W dniu 23 sierpnia 2017 roku Zarząd Cyfrowy Polsat S.A. zatwierdził skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A., sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 

Śródroczna sprawozdawczość finansowa, który został zatwierdzony przez Unię Europejską, na które składają się: 

 

Śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 

od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku wykazujący zysk netto za okres 
w wysokości: 

553,1 zł  

    
   

Śródroczne zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego za okres 

od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku wykazujące zysk całkowity za okres 
w wysokości: 

 552,2 zł 

  
   

Śródroczny skonsolidowany bilans na dzień 

30 czerwca 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 27.317,5 zł 

  
   

Śródroczny skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 

od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku wykazujący zwiększenie środków 
pieniężnych netto o kwotę: 

29,6 zł 
  

   

  
   

Śródroczne skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 

od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu 
kapitału własnego o kwotę: 

347,5 zł 

  
   

Noty do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w milionach złotych polskich 

z wyjątkiem pozycji, w których wyraźnie wskazano inaczej. 

 

 

 

Tobias Solorz Dariusz Działkowski Tomasz Gillner-Gorywoda Aneta Jaskólska 

Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 

 

 

Agnieszka Odorowicz Katarzyna Ostap-Tomann Maciej Stec 

Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 

 

Warszawa, 23 sierpnia 2017 roku  
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Śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat 
 

   
okres 3 miesięcy zakończony okres 6 miesięcy zakończony 

  
Nota 

30 czerwca 2017 

niebadany  

30 czerwca 2016 

niebadany 

30 czerwca 2017 

niebadany  

30 czerwca 2016 

niebadany 

Działalność kontynuowana 
 

  
  

Przychody ze sprzedaży usług, 

produktów, towarów i materiałów 
8 2.469,9 2.442,9 4.858,5 4.806,9 

Koszty operacyjne 9 (1.962,8) (2.042,0) (3.901,0) (3.990,0) 

Pozostałe przychody operacyjne, netto 
 

9,9 6,6 16,7 13,4 

Zysk z działalności operacyjnej 
 

517,0 407,5 974,2 830,3 

Zyski i straty z działalności inwestycyjnej, 

netto 
10 (14,4) (21,4) 16,1 (56,6) 

Koszty finansowe 11 (113,3) (133,2) (298,8) (315,9) 

Udział w zysku jednostki 

współkontrolowanej wycenianej metodą 

praw własności 
 

- (0,8) - - 

Zysk brutto za okres 
 

389,3 252,1 691,5 457,8 

Podatek dochodowy 
 

(107,6) (21,2) (138,4) (48,4) 

Zysk netto za okres 
 

281,7 230,9 553,1 409,4 

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy 

Jednostki Dominującej  
291,2 237,7 570,6 413,2 

Strata netto przypadająca na 

akcjonariuszy niekontrolujących 
 (9,5) (6,8) (17,5) (3,8) 

Podstawowy i rozwodniony zysk na 

jedną akcję w złotych  
0,44 0,37 0,86 0,64 
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Śródroczne zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego 
 
 

 
 okres 3 miesięcy zakończony okres 6 miesięcy zakończony 

 
Nota 

30 czerwca 2017 

niebadany  

30 czerwca 2016 

niebadany 

30 czerwca 2017 

niebadany  

30 czerwca 2016 

niebadany 

Zysk netto za okres  281,7 230,9 553,1 409,4 

Pozycje, które mogą zostać przeniesione 

do rachunku zysków i strat: 
     

Wycena instrumentów zabezpieczających 13 (0,2) 2,2 (1,1) 4,7 

Podatek dochodowy od wyceny 

instrumentów zabezpieczających 
13 0,0 (0,4) 0,2 (0,9) 

Pozycje, które mogą zostać 

przeniesione do rachunku zysków 

i strat 

 (0,2) 1,8 (0,9) 3,8 

Pozostały zysk/(strata) całkowity po 

opodatkowaniu 
 (0,2) 1,8 (0,9) 3,8 

Zysk całkowity za okres  281,5 232,7 552,2 413,2 

Zysk całkowity przypadający na 

akcjonariuszy Jednostki Dominującej 
 291,0 239,5 569,7 417,0 

Strata całkowita przypadająca na 

akcjonariuszy niekontrolujących 
 (9,5) (6,8) (17,5) (3,8) 
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Śródroczny skonsolidowany bilans - aktywa 

 
 

 
 

30 czerwca 2017 

niebadany 
31 grudnia 2016  

Zestawy odbiorcze  332,9 350,9 

Inne rzeczowe aktywa trwałe  2.904,7 2.964,3 

Wartość firmy  10.975,4 10.975,4 

Relacje z klientami  2.762,8 3.031,2 

Marki  2.044,4 2.056,5 

Inne wartości niematerialne   3.471,1 3.656,2 

Długoterminowe aktywa programowe  167,3 151,8 

Nieruchomości inwestycyjne  5,1 5,1 

Długoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie  82,9 82,8 

Inne aktywa długoterminowe  508,1 452,0 

w tym aktywa z tytułu instrumentów pochodnych  4,9 9,5 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  199,9 232,7 

Aktywa trwałe razem  23.454,6 23.958,9 

 
 

  
Krótkoterminowe aktywa programowe  214,3 192,0 

Zapasy  279,0 278,7 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  1.727,0 1.688,0 

Należności z tytułu podatku dochodowego   17,0 29,1 

Krótkoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie  202,3 207,2 

Pozostałe aktywa obrotowe  60,7 38,7 

w tym aktywa z tytułu instrumentów pochodnych  5,3 6,7 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  1.354,6 1.326,0 

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania  8,0 10,7 

Aktywa obrotowe razem  3.862,9 3.770,4 

 
 

  
Aktywa razem  27.317,5 27.729,3 
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Śródroczny skonsolidowany bilans - pasywa 

 
 

 
Nota 

30 czerwca 2017 

niebadany 
31 grudnia 2016  

Kapitał zakładowy 12 25,6 25,6 

Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej  12 7.174,0 7.174,0 

Pozostałe kapitały  3,6 4,5 

Zyski zatrzymane  4.461,4 4.095,5 

Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej  11.664,6 11.299,6 

Udziały niekontrolujące  60,5 78,0 

Kapitał własny razem  11.725,1 11.377,6 

 
 

  
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 14 8.808,6 9.302,7 

Zobowiązania z tytułu obligacji  15 975,3 1.835,7 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego   21,4 20,9 

Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS  555,4 574,0 

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego   775,7 786,9 

Przychody przyszłych okresów  3,8 20,1 

Inne długoterminowe zobowiązania i rezerwy  122,0 130,2 

w tym zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych  1,7 - 

Zobowiązania długoterminowe razem  11.262,2 12.670,5 

 
 

  
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 14 1.805,9 1.270,0 

Zobowiązania z tytułu obligacji  15 42,5 42,4 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego  7,6 5,0 

Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS  117,6 121,5 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania   1.694,4 1.569,5 

w tym zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych  0,6 - 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  24,9 24,9 

Przychody przyszłych okresów  637,3 647,9 

Zobowiązania krótkoterminowe razem  4.330,2 3.681,2 

Zobowiązania razem  15.592,4 16.351,7 

 
  

 
Pasywa razem  27.317,5 27.729,3 
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Śródroczny skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 
 

 

 
 za okres 6 miesięcy zakończony 

 
Nota 

30 czerwca 2017 

niebadany  

30 czerwca 2016 

niebadany  

Zysk netto  553,1 409,4 

Korekty:  1.062,8 1.140,0 

Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja 9 919,0 951,2 

Płatności za licencje filmowe i sportowe  (94,2) (119,0) 

Amortyzacja licencji filmowych i sportowych  102,7 125,3 

Odsetki   228,7 285,9 

Zmiana stanu zapasów  (0,3) 11,7 

Zmiana stanu należności i innych aktywów  (112,7) (105,3) 

Zmiana stanu zobowiązań, rezerw i przychodów przyszłych okresów  (112,9) (106,7) 

Zmiana stanu produkcji własnej oraz zaliczek na produkcję własną  9,4 1,0 

(Zysk)/strata z tytułu różnic kursowych, netto  (27,4) 276,1 

Podatek dochodowy   138,4 48,4 

Zwiększenie netto wartości zestawów odbiorczych w leasingu 

operacyjnym 
 (65,6) (71,2) 

(Zysk)/strata na instrumentach pochodnych, netto  0,9 (160,2) 

Koszt premii za wcześniejszy wykup obligacji  58,7 - 

Inne korekty  18,1 2,8 

Środki pieniężne z działalności operacyjnej   1.615,9 1.549,4 

Podatek dochodowy zapłacony  (112,5) (186,5) 

Odsetki otrzymane dotyczące działalności operacyjnej  16,0 13,1 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  1.519,4 1.376,0 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych  (268,8) (179,5) 

Nabycie wartości niematerialnych  (114,2) (61,3) 

Nabycie obligacji  - (323,6) 

Płatności z tytułu koncesji  - (147,7) 

Nabycie udziałów w jednostkach zależnych pomniejszone o przejęte 

środki pieniężne 
 - (145,3) 

Wpływy ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  16,0 5,0 

Pożyczki udzielone  - (9,5) 

Pozostałe wypływy  (0,5) (2,8) 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (367,5) (864,7) 
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Zaciągnięcie kredytów 14 600,0 5.500,0 

Wykup obligacji 15 (886,7) (4.483,8) 

Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek 14 (568,0) (1.498,9) 

Spłata odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji, leasingu finansowego 

i zapłacone prowizje* 
 (206,0) (507,9) 

Prowizja za wcześniejszy wykup obligacji  15 (58,7) (262,1) 

Wpływy z tytułu realizacji instrumentów pochodnych - kapitał  - 175,4 

Inne wydatki  (2,9) (2,7) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  (1.122,3) (1.080,0) 

Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  29,6 (568,7) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu  1.336,7** 1.523,7*** 

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  (3,7) 0,4 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu  1.362,6**** 955,4***** 

* Obejmuje wpływ instrumentów IRS/CIRS/forward oraz zapłatę za koszty związane z pozyskaniem finansowania 
** W tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 10,7 zł 
*** W tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 11,7 zł 
**** W tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 8,0 zł 
***** W tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 10,9 zł 
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Śródroczne skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 
za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 

 

 
Kapitał 

zakładowy 

Nadwyżka 
wartości 

emisyjnej 
akcji powyżej 

ich wartości 
nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane* 

Kapitał 
przypadający na 

akcjonariuszy 
Jednostki 

Dominującej 

Udziały 
niekon-

trolujące 

Kapitał 
własny 
razem 

Stan na 1 stycznia 2017 25,6 7.174,0 4,5 4.095,5 11.299,6 78,0 11.377,6 

Dywidenda zatwierdzona - - - (204,7) (204,7) - (204,7) 

Zysk całkowity - - (0,9) 570,6 569,7 (17,5) 552,2 

Wycena instrumentów 
zabezpieczających 

- - (0,9) - (0,9) - (0,9) 

Zysk netto za okres - - - 570,6 570,6 (17,5) 553,1 

Stan na 30 czerwca 2017 
niebadany  

25,6 7.174,0 3,6  4.461,4 11.664,6 60,5 11.725,1 

* obejmuje kapitał tworzony na pokrycie strat zgodnie z artykułem 396 kodeksu spółek handlowych, na który spółki akcyjne są zobowiązane 
przelewać 8% zysku za rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej wysokości kapitału zakładowego. Na dzień 
30 czerwca 2017 roku kapitał nie podlegający dystrybucji wynosił 8,5 zł.  

 
 

Śródroczne skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 
za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 

 

 
Kapitał 

zakładowy 

Nadwyżka 
wartości 

emisyjnej 
akcji powyżej 

ich wartości 
nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane* 

Kapitał 
przypadający na 

akcjonariuszy 
Jednostki 

Dominującej 

Udziały 
niekon-

trolujące 

Kapitał 
własny 
razem 

Stan na 1 stycznia 2016 25,6 7.174,0 (3,7)  3.054,2 10.250,1 - 10.250,1 

Efekt nabycia Litenite - - - - - 98,3 98,3 

Zysk całkowity - - 3,8 413,2 417,0 (3,8) 413,2 

Wycena instrumentów 
zabezpieczających 

- - 3,8 - 3,8 - 3,8 

Zysk netto za okres - - - 413,2 413,2 (3,8) 409,4 

Stan na 30 czerwca 2016 
niebadany  

25,6 7.174,0 0,1  3.467,4 10.667,1 94,5 10.761,6 

* obejmuje kapitał tworzony na pokrycie strat zgodnie z artykułem 396 kodeksu spółek handlowych, na który spółki akcyjne są zobowiązane 
przelewać 8% zysku za rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej wysokości kapitału zakładowego. Na dzień 
30 czerwca 2016 roku kapitał nie podlegający dystrybucji wynosił 8,5 zł. 
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Noty do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
 

Informacje ogólne 
 

1. Działalność Jednostki Dominującej 
 

Cyfrowy Polsat S.A. (‘Spółka’, ‘Cyfrowy Polsat’, ‘Jednostka Dominująca’, ‘Podmiot Dominujący’, ‘Spółka Dominująca’) jest spółką 

akcyjną zarejestrowaną w Polsce, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Siedziba 

Jednostki Dominującej mieści się w Warszawie, przy ul. Łubinowej 4a. 

 

Podmiot dominujący jest operatorem płatnej cyfrowej platformy satelitarnej ‘Cyfrowy Polsat’ świadczącym usługi na terytorium 

Polski, operatorem płatnej cyfrowej telewizji naziemnej oraz dostawcą usług telekomunikacyjnych. 

 

Spółka została utworzona aktem notarialnym z dnia 30 października 1996 roku. 

 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdania finansowe Spółki Dominującej oraz jej jednostek 

zależnych (zwanych łącznie ‘Grupą’) i wspólne przedsięwzięcia. Grupa prowadzi działalność w dwóch segmentach: 

(1) w segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym obejmującym usługi telewizji cyfrowej, usługi 

dostępu do Internetu, usługi telewizji mobilnej, usługi telewizji internetowej, usługi telefonii komórkowej, produkcję dekoderów, 

oraz (2) w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej, który obejmuje głównie produkcję, zakup i emisję audycji 

informacyjnych i rozrywkowych oraz seriali i filmów fabularnych nadawanych w kanałach telewizyjnych w Polsce.  

 

 

2. Skład Zarządu Jednostki Dominującej 

 

- Tobias Solorz  

- Dariusz Działkowski 

- Tomasz Gillner-Gorywoda 

- Aneta Jaskólska 

- Agnieszka Odorowicz 

- Katarzyna Ostap-Tomann 

- Maciej Stec 

 

Prezes Zarządu,  

Członek Zarządu, 

Członek Zarządu, 

Członek Zarządu, 

Członek Zarządu, 

Członek Zarządu, 

Członek Zarządu. 
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3. Skład Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej 
 

- Marek Kapuściński 

- Józef Birka 

- Robert Gwiazdowski 

- Aleksander Myszka 

- Leszek Reksa 

- Heronim Ruta 

- Tomasz Szeląg 

Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Członek Rady Nadzorczej, 

Członek Rady Nadzorczej, 

Członek Rady Nadzorczej, 

Członek Rady Nadzorczej, 

Członek Rady Nadzorczej, 

Członek Rady Nadzorczej. 

 
4. Podstawa sporządzenia skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego 
 

Oświadczenie o zgodności 
 

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku 

zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (‘MSR’) 34 Śródroczna sprawozdawczość 

finansowa. Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe powinno być czytane łącznie z rocznym 

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2016, które zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.  

 

Grupa zastosowała spójne zasady rachunkowości przy sporządzaniu danych finansowych za okres 6 miesięcy zakończony 

30 czerwca 2017 roku z zasadami stosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2016 rok 

opublikowanych w skonsolidowanym raporcie rocznym, za wyjątkiem Standardów, zmian do Standardów i Interpretacji 

zatwierdzonych przez Unię Europejską, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się począwszy od 

1 stycznia 2017 roku. Standardy, zmiany do Standardów i Interpretacje, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych 

rozpoczynających się począwszy od 1 stycznia 2017 roku nie mają istotnego wpływu na skrócone śródroczne skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe Grupy. 

 

Grupa obecnie analizuje wpływ opublikowanych standardów, które nie weszły w życie i ocenia, że MSSF 15 będzie miał istotny 

wpływ na sprawozdanie finansowe ze względu na fakt, iż zmienia się model ujmowania przychodów z umów z klientami. Obecnie 

w Grupie trwa projekt wdrożenia nowego standardu.  
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5. Struktura Grupy 

 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku obejmuje następujące 

jednostki: 

        Udział w ogólnej liczbie głosów (%) 

    Siedziba spółki Przedmiot działalności 30 czerwca 2017 31 grudnia 2016 

Jednostka Dominująca         

Cyfrowy Polsat S.A. 
ul. Łubinowa 4a, 

Warszawa 

działalność radiowa  

i telewizyjna, 

telekomunikacja 

n/d n/d 

Jednostki zależne konsolidowane metodą pełną: 

Cyfrowy Polsat Trade Marks 

Sp. z o.o. 

ul. Łubinowa 4a, 

Warszawa 

zarządzanie majątkiem 

trwałym i prawami 

własności intelektualnej 

100% 100% 

Telewizja Polsat Sp. z o.o. 
ul. Ostrobramska 77, 

Warszawa 

nadawanie i produkcja 

telewizyjna  
100% 100% 

Polsat Media Biuro Reklamy 

Sp. z o.o. Sp. k.  

ul. Ostrobramska 77, 

Warszawa 
reklama 100% 100% 

Polsat License Ltd. 
Alte Landstrasse 17, 8863 

Buttikon, Szwajcaria 

obrót licencjami 

programowymi 
100% 100% 

Telewizja Polsat Holdings 

Sp. z o.o.(a) 

ul. Ostrobramska 77, 

Warszawa 

działalność holdingowa, 

nadawanie i produkcja 

telewizyjna 

- 100% 

Polsat Media Biuro Reklamy 
Sp. z o.o. 

ul. Ostrobramska 77, 

Warszawa 
media 100% 100% 

PL 2014 Sp. z o.o. 
ul. Ostrobramska 77, 

Warszawa 

pozostała działalność 
związana ze sportem 

100% 100% 
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Udział w ogólnej liczbie głosów (%) 

  

Siedziba spółki Przedmiot działalności 30 czerwca 2017 31 grudnia 2016 

Jednostki zależne konsolidowane metodą pełną (c.d.) 

Polsat Brands AG (dawniej 
Polsat Brands (einfache 
Gesellschaft)) 

Alte Landstrasse 17, 8863 

Buttikon, Szwajcaria 

zarządzanie prawami 
własności intelektualnej 

100% 100% 

Polsat Ltd. 

238A King Street,  

W6 0RF Londyn, 

Wielka Brytania 

nadawanie telewizyjne 100% 100% 

Muzo.fm Sp. z o.o. (dawniej 

Radio PIN S.A.)  

ul. Ostrobramska 77, 

Warszawa 

nadawanie i produkcja 

radiowa 
100% 100% 

INFO-TV-FM Sp. z o.o. 
ul. Łubinowa 4a, 

Warszawa 

działalność 

radiowa 

i telewizyjna 

100% 100% 

CPSPV1 Sp. z o.o. 
ul. Łubinowa 4a, 

Warszawa usługi techniczne 100% 100% 

CPSPV2 Sp. z o.o. 
ul. Łubinowa 4a, 

Warszawa usługi techniczne 100% 100% 

Metelem Holding Company 

Limited(b) 

Chrysanthou Mylona 3 

Office no. 102 

CY 3030 Limassol  

Cypr 

działalność holdingowa 

i finansowa 
- 100% 

Eileme 1 AB (publ) 

Stureplan 4C                  

114 35 Sztokholm     

Szwecja 

działalność holdingowa 

i finansowa 
100% 100% 

Eileme 2 AB (publ) 

Stureplan 4C                  

114 35 Sztokholm     

Szwecja 

działalność holdingowa 

i finansowa 
100% 100% 

Eileme 3 AB (publ)  

Stureplan 4C                  

114 35 Sztokholm     

Szwecja 

działalność holdingowa 

i finansowa 
100% 100% 
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Udział w ogólnej liczbie głosów (%) 

  

Siedziba spółki Przedmiot działalności 30 czerwca 2017 31 grudnia 2016 

Jednostki zależne konsolidowane metodą pełną (c.d.) 

Eileme 4 AB (publ)  

Stureplan 4C                  

114 35 Sztokholm     

Szwecja 

działalność holdingowa 

i finansowa 
100% 100% 

Polkomtel Sp. z o.o.  
               Konstruktorska 4, 

Warszawa 

działalność 

telekomunikacyjna 
100% 100% 

Nordisk Polska Sp. z o.o. 
Al. Stanów Zjednoczonych 

61A, Warszawa 

działalność 

telekomunikacyjna 
100% 100% 

Polkomtel Finance AB (publ) 

(w likwidacji) (c) 

Norrlandsgatan 18     

111 43 Sztokholm    

Szwecja 

działalność finansowa - 100% 

Liberty Poland S.A. 
Katowicka 47                     

Chorzów            

działalność 

telekomunikacyjna  
100% 100% 

Polkomtel Business 

Development Sp. z o.o.  

Konstruktorska 4, 

Warszawa 

pozostała działalność 

wspierająca usługi 

finansowe, handel 

paliwami gazowymi 

100% 100% 

Plus TM Management 

Sp. z o.o.  

Konstruktorska 4, 

Warszawa 

zarządzanie i dzierżawa 

własności intelektualnej 
100% 100% 

LTE Holdings Limited (d) 

Kostaki Pantelidi 1                   

1010, Nikozja                   

Cypr 

działalność holdingowa - 100% 

TM Rental Sp. z o.o.  
Konstruktorska 4, 

Warszawa 

dzierżawa własności 

intelektualnej 
100% 100% 

IT Polpager S.A.(e) 
Al. Stanów Zjednoczonych 

61 A, Warszawa 

utrzymanie sieci 

telekomunikacyjnych 
- 100% 

Orsen Holding Ltd. 

Level 2 West, Mercury 

Tower, Elia Zammit Street, 

St. Julian’s STJ 3155, 

Malta 

działalność holdingowa 100% 100% 
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Udział w ogólnej liczbie głosów (%) 

  

Siedziba spółki Przedmiot działalności 30 czerwca 2017 31 grudnia 2016 

Jednostki zależne konsolidowane metodą pełną (c.d.) 

Orsen Ltd.  

Level 2 West, Mercury 

Tower, Elia Zammit Street, 

St. Julian’s STJ 3155, 

Malta 

działalność holdingowa 100% 100% 

Dwa Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 81, 

Warszawa 
działalność holdingowa 100% 100% 

Interphone Service Sp. z o.o.  ul. Inwestorów 8, Mielec produkcja dekoderów 100% 100% 

Teleaudio Dwa Sp. z o.o. sp.k. 
Al. Jerozolimskie 81, 

Warszawa 

świadczenie usług 

premium rate  
100% 100% 

IB 1 FIZAN 
Al. Stanów Zjednoczonych 

61A, Warszawa 
działalność finansowa * * 

Grab Sarl (f) 

6, rue Eugène Ruppert, L-

2453 Luxembourg, Grand 

Duchy of Luxembourg 

działalność holdingowa 100% 100% 

Grab Investment SCSp (g) 

6, rue Eugène Ruppert, L-

2453 Luxembourg, Grand 

Duchy of Luxembourg 

działalność holdingowa - 100% 

Litenite Ltd. 

Kostaki Pantelidi 1                   

1010, Nikozja                   

Cypr 

działalność holdingowa 100% 100% 

Aero 2 Sp. z o.o. 
Al. Stanów Zjednoczonych 

61A, Warszawa 

działalność 

telekomunikacyjna 
100% 100% 

Sferia S.A. 
Al. Stanów Zjednoczonych 

61A, Warszawa 

działalność 

telekomunikacyjna 
51% 51% 

Altalog Sp. z o.o. 
Al. Stanów Zjednoczonych 

61A, Warszawa 
oprogramowanie 66% 66% 

* Cyfrowy Polsat S.A. pośrednio posiada 100% certyfikatów 

(a) W dniu 28 kwietnia 2017 roku zostało zarejestrowane połączenie spółki Telewizja Polsat Sp. z o.o. ze spółką Telewizja Polsat Holdings 

Sp. z o.o. 

(b) W dniu 7 kwietnia 2017 roku zostało zarejestrowane połączenie transgraniczne Cyfrowy Polsat ze spółką zależną Metelem Holding 

Company Limited. 

(c) W dniu 29 czerwca 2017 roku została zarejestrowana likwidacja spółki Polkomtel Finance AB (publ). 

(d) W dniu 19 czerwca 2017 roku nastąpiło zbycie udziałów w spółce LTE Holdings Limited. 

(e) W dniu 31 marca 2017 roku zostało zarejestrowane połączenie spółki Polkomtel Sp. z o.o. ze spółką IT Polpager S.A. 

(f) W dniu 20 lipca 2017 roku została zarejestrowana likwidacja spółki Grab Sarl. 

(g) W dniu 8 czerwca 2017 roku została zarejestrowana likwidacja spółki Grab Investment SCSp. 



Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat S.A. 
Noty do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku 

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

 
 

F 17 

Udziały wyceniane metodą praw własności w następujących jednostkach: 

 

    

Udział w ogólnej liczbie głosów (%) 

  

Siedziba spółki Przedmiot działalności 30 czerwca 2017 31 grudnia 2016 

Polsat JimJam Ltd. 

105-109 Salusbury 

Road 

Londyn NW6 6RG 

Wielka Brytania 

działalność telewizyjna 50% 50% 

Polski Operator 

Telewizyjny Sp. z o.o. 

Wiertnicza 159, 

Warszawa 

telekomunikacja oraz 

radiodyfuzja 
50% 50% 

New Media Ventures Sp. z o.o. 
Wołoska 18,                                  

Warszawa     

obsługa programów 

lojalnościowych 
49,97% 49,97% 

Paszport Korzyści Sp. z o.o.  

 

Konstruktorska 4, 

Warszawa 

obsługa programów 

lojalnościowych 
49% 49% 

 

Dodatkowo w niniejszym skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 6 miesięcy zakończony 

30 czerwca 2017 roku wykazano udziały w poniższych jednostkach: 

 

        Udział w ogólnej liczbie głosów (%) 

    Siedziba spółki Przedmiot działalności 30 czerwca 2017 31 grudnia 2016 

Karpacka Telewizja Kablowa 

Sp. z o.o.* 

Warszawska 220,  

Radom 
nie prowadzi działalności 99% 99% 

Polskie Badania Internetu 

Sp. z o.o. 

Aleje Jerozolimskie 

65/79, Warszawa 

działalność portali 

internetowych 
4,55% 4,55% 

InPlus Sp. z o.o. 
ul. Wilczyńskiego 25E 

lok. 216, Olsztyn 

kompleksowa obsługa 

procesu inwestycyjnego 
1,5%** 1,5%** 

* Udziały wyceniane po koszcie zakupu z uwzględnieniem utraty wartości 

** Altalog Sp. z o.o. posiada 2,3% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce InPlus Sp. z o.o. 
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6. Zatwierdzenie do publikacji skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego 

 

Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 23 sierpnia 2017 

roku. 

 

 
Noty objaśniające 

 

7. Objaśnienia dotyczące sezonowości 

 

Przychody hurtowe obejmują m.in. przychody z reklam oraz sponsoringu, które podlegają sezonowym zmianom i zazwyczaj są 

najniższe w trzecim kwartale roku kalendarzowego ze względu na okres wakacyjny i najwyższe w drugim i czwartym kwartale 

roku kalendarzowego ze względu na wprowadzenie w tych okresach nowej oferty programowej.  

 

W ramach przychodów detalicznych nieznacznym wahaniom w trakcie roku podlegają przychody z telefonii mobilnej, które 

zazwyczaj są nieco niższe w pierwszym kwartale z powodu mniejszej liczby dni kalendarzowych i biznesowych. 

 

 

8. Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów 
 

 

okres 3 miesięcy zakończony okres 6 miesięcy zakończony 

 

30 czerwca 2017 

niebadany  

30 czerwca 2016 

niebadany  

30 czerwca 2017 

niebadany  

30 czerwca 2016 

niebadany  

Przychody detaliczne od klientów 

indywidualnych i biznesowych 
1.533,3 1.586,9 3.076,0 3.152,6 

Przychody hurtowe 652,3 645,0 1.214,4 1.244,8 

Przychody ze sprzedaży sprzętu 243,3 191,1 491,9 363,9 

Pozostałe przychody ze sprzedaży 41,0 19,9 76,2 45,6 

Razem 2.469,9 2.442,9 4.858,5 4.806,9 

 

Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych obejmują głównie przychody z opłat abonamentowych z tytułu 

płatnej cyfrowej telewizji, usług telekomunikacyjnych, przychody z dzierżawy zestawów odbiorczych oraz kary umowne z tytułu 

rozwiązania umów. 

 

Przychody hurtowe obejmują głównie przychody z reklamy i sponsoringu, przychody z połączeń międzyoperatorskich, przychody 

z dzierżawy infrastruktury, przychody z roamingu, przychody od operatorów kablowych i satelitarnych, przychody ze sprzedaży 

usług emisji i transmisji sygnału oraz przychody ze sprzedaży licencji, sublicencji i praw majątkowych. 
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9. Koszty operacyjne 
 

 
 okres 3 miesięcy zakończony okres 6 miesięcy zakończony 

 

Nota 30 czerwca 2017 

niebadany  

30 czerwca 2016 

niebadany  

30 czerwca 2017 

niebadany  

30 czerwca 2016 

niebadany  

Koszty techniczne i rozliczeń 

międzyoperatorskich 

 
483,5 456,6 951,7 1.006,9 

Amortyzacja, utrata wartości 

i likwidacja 

 
446,7 527,5 919,0 951,2 

Koszt własny sprzedanego sprzętu  318,8 317,3 642,4 644,1 

Koszty kontentu  298,4 316,3 562,7 564,8 

Koszty dystrybucji, marketingu, 

obsługi i utrzymania klienta 

 
215,9 202,2 427,0 402,7 

Wynagrodzenia i świadczenia na 

rzecz pracowników 
a 133,7 138,2 261,5 276,1 

Koszty windykacji, odpisów 

aktualizujących wartość należności 

i koszt spisanych należności 

 

16,3 16,3 35,6 25,9 

Inne koszty  49,5 67,6 101,1 118,3 

Razem  1.962,8 2.042,0 3.901,0 3.990,0 

 

a) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 

 

 

okres 3 miesięcy zakończony okres 6 miesięcy zakończony 

 

30 czerwca 2017 

niebadany  

30 czerwca 2016 

niebadany  

30 czerwca 2017 

niebadany  

30 czerwca 2016 

niebadany  

Wynagrodzenia 111,5 115,8 216,8 230,5 

Ubezpieczenia społeczne 18,6 18,8 37,3 38,7 

Pozostałe świadczenia pracownicze 3,6 3,6 7,4 6,9 

Razem 133,7 138,2 261,5 276,1 

 

 

10. Zyski/(straty) z działalności inwestycyjnej, netto 
 

 

okres 3 miesięcy zakończony okres 6 miesięcy zakończony 

 

30 czerwca 2017 

niebadany  

30 czerwca 2016 

niebadany  

30 czerwca 2017 

niebadany  

30 czerwca 2016 

niebadany  

Odsetki, netto  6,1 6,4 15,8 14,8 

Pozostałe różnice kursowe, netto (0,8) (28,3) 32,2 (56,8) 

Inne koszty (19,7) 0,5 (31,9) (14,6) 

Razem (14,4) (21,4) 16,1 (56,6) 
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11. Koszty finansowe 
 

 

okres 3 miesięcy zakończony okres 6 miesięcy zakończony 

 

30 czerwca 2017 

niebadany  

30 czerwca 2016 

niebadany  

30 czerwca 2017 

niebadany  

30 czerwca 2016 

niebadany  

Odsetki od kredytów i pożyczek 93,5 106,9 184,5 202,3 

Odsetki od wyemitowanych obligacji 16,9 32,7 48,0 83,2 

Różnice kursowe z tytułu wyceny 

wyemitowanych obligacji 
- - - 244,8 

Realizacja i wycena instrumentów 

zabezpieczających 
(0,1) 2,0 (0,2) 3,9 

Realizacja i wycena instrumentów, dla 

których nie zastosowano rachunkowości 

zabezpieczeń – zabezpieczenie odsetek 

1,9 (1,9) 5,3 (8,9) 

Realizacja i wycena instrumentów, dla 

których nie zastosowano rachunkowości 

zabezpieczeń – zabezpieczenie kapitału 

- - - (203,8) 

Prowizja za wcześniejszy wykup obligacji - - 58,7 - 

Pozostałe 1,1 (6,5) 2,5 (5,6) 

Razem 113,3 133,2 298,8 315,9 

 
 

12. Kapitały 
 

(i) Kapitał zakładowy 
 
Na dzień 30 czerwca 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku kapitał zakładowy Spółki przedstawiał się następująco: 
 

Seria Liczba akcji Wartość nominalna akcji   Rodzaj akcji 

A 2.500.000 0,1   Uprzywilejowane co do głosu, 2 głosy na akcję 

B 2.500.000 0,1   Uprzywilejowane co do głosu, 2 głosy na akcję 

C 7.500.000 0,3   Uprzywilejowane co do głosu, 2 głosy na akcję 

D 166.917.501 6,7   Uprzywilejowane co do głosu, 2 głosy na akcję 

D 8.082.499 0,3   Zwykłe, na okaziciela 

E 75.000.000 3,0   Zwykłe, na okaziciela 

F 5.825.000 0,2   Zwykłe, na okaziciela 

H 80.027.836 3,2 
 

Zwykłe, na okaziciela 

I 47.260.690 1,9 
 

Zwykłe, na okaziciela 

J 243.932.490 9,8 
 

Zwykłe, na okaziciela 

Ogółem 639.546.016 25,6 
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Struktura akcjonariatu na dzień 30 czerwca 2017 oraz 31 grudnia 2016 roku kształtowała się następująco: 

 

  
Liczba akcji 

Wartość 

nominalna 

akcji 

Udział 

w kapitale 

Liczba 

głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Karswell Ltd. 1 157.988.268 6,3 24,70% 157.988.268 19,29% 

Reddev Investments Ltd. 2 154.204.296 6,2 24,11% 306.709.172 37,45% 

Sensor Overseas Ltd. 3 54.921.546 2,2 8,59% 81.662.921 9,97% 

Embud 2 Sp. z o.o. S.K.A. (dawniej 

Embud Sp. z o.o.) 1 
58.063.948 2,3 9,08% 58.063.948 7,09% 

Pozostali 214.367.958 8,6 33,52% 214.539.208 26,20% 

Razem 639.546.016 25,6 100% 818.963.517 100% 
1 Podmiot jest kontrolowany przez Pana Zygmunta Solorza 
2 Reddev Investments Ltd. jest podmiotem pośrednio zależnym od Pana Zygmunta Solorza 
3 Sensor Overseas Ltd. jest kontrolowany przez EVO Foundation 

 

(ii) Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej 
 

Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej obejmuje nadwyżkę ceny nabycia nad wartością nominalną 

pomniejszoną o koszty emisji akcji. 

 

 

13. Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających na pozostałe kapitały 

 

Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających na pozostałe kapitały 

 

 
2017 2016 

Stan na 1 stycznia 1,2 (6,7) 

Wycena zawartych instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (1,1) 4,7 

Podatek odroczony 0,2 (0,9) 

Zmiana za okres (0,9) 3,8 

Stan na 30 czerwca niebadany  0,3 (2,9) 

 

 

14. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 

 

Zobowiązania z tytułu kredytów 
 

30 czerwca 2017 

niebadany 
31 grudnia 2016  

Zobowiązania krótkoterminowe  
 

1.805,9 1.270,0 

Zobowiązania długoterminowe 
 

8.808,6 9.302,7 

Razem 
 

10.614,5 10.572,7 
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Zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: 

 2017  2016 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 1 stycznia 10.572,7 6.610,7 

Zobowiązania z tytułu kredytów przejęte w wyniku nabycia Litenite - 380,1 

Zaciągnięcie kredytu terminowego - 4.800,0 

Zaciągnięcie kredytu rewolwingowego 600,0 700,0 

Spłata kapitału  (568,0) (1.498,9) 

Spłata odsetek i prowizji (174,7) (190,9) 

Naliczone koszty odsetek  184,5 202,3 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca niebadany 10.614,5 11.003,3 

 

 

15. Zobowiązania z tytułu obligacji 

 

  

30 czerwca 2017 

niebadany 
31 grudnia 2016  

Zobowiązania krótkoterminowe  
 

42,5 42,4 

Zobowiązania długoterminowe  
 

975,3 1.835,7 

Razem 
 

1.017,8 1.878,1 

 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu obligacji:  

 2017  2016  

Zobowiązania z tytułu obligacji na dzień 1 stycznia 1.878,1 5.752,0 

Zobowiązania z tytułu obligacji przejętych w ramach nabycia Litenite - 1.123,2 

Wykup obligacji (886,7) (4.483,8) 

Wykup własnych obligacji przez spółki z Grupy - (328,8) 

Koszty z tytułu różnic kursowych - 244,8 

Spłata odsetek i prowizji (21,6) (285,0) 

Koszt prowizji za wcześniejszy wykup obligacji 58,7 - 

Prowizja za wcześniejszy wykup obligacji (płatność) (58,7) (262,1) 

Naliczone koszty odsetek  48,0 77,1 

Zobowiązania z tytułu obligacji na dzień 30 czerwca niebadany 1.017,8 1.837,4 

 

Wcześniejszy wykup obligacji 

 

W dniu 26 kwietnia 2017 roku spółka Litenite Limited dokonała przedterminowego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji 

zerokuponowych w wysokości 945,4 zł (łącznie z premią za wcześniejszy wykup). 
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Pozostałe informacje 

 

16. Segmenty działalności 

 

Grupa prowadzi działalność w dwóch segmentach:  

1) w segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym obejmującym usługi telewizji cyfrowej, usługi 

telefonii komórkowej, usługi dostępu do Internetu, usługi telewizji mobilnej, usługi telewizji internetowej oraz produkcję 

dekoderów, oraz  

2) w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej. 

 

Grupa prowadzi działalność operacyjną głównie na terytorium Polski. 

 

Działalność Grupy Kapitałowej grupuje się według kryterium branżowego, tj. według dającego się wyodrębnić obszaru 

działalności, w ramach którego następuje świadczenie usług i dostarczanie towarów w określonym środowisku gospodarczym. 

Działalność poszczególnych segmentów charakteryzuje się różnym ryzykiem i poziomem zwrotu z poniesionych nakładów 

inwestycyjnych. Segmenty operacyjne zidentyfikowane przez Grupę są równe segmentom sprawozdawczym. 

 
Segment usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym obejmuje:  

 usługi cyfrowej płatnej telewizji dotyczącej głównie bezpośredniej dystrybucji technologicznie zaawansowanych usług 

płatnej telewizji, a przychody pochodzą głównie z opłat abonamentowych, 

 usługi telefonii komórkowej w ofercie abonamentowej (postpaid i mix), które generują przychody głównie z rozliczeń 

międzyoperatorskich, zrealizowanego ruchu i opłat abonamentowych, 

 usługi telefonii komórkowej w ofercie przedpłaconej, które generują przychody głównie ze zrealizowanego ruchu 

i rozliczeń międzyoperatorskich, 

 usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu, które generują przychody głównie ze zrealizowanego ruchu i opłat 

abonamentowych, 

 telekomunikacyjne usługi hurtowe, w tym usługi hurtowego roamingu międzynarodowego i krajowego oraz usługi 

współdzielenia elementów sieci telekomunikacyjnej, 

 usługi telewizji internetowej (IPLA) dostępne na komputerach, smartfonach, tabletach, telewizorach typu SmartTV, 

konsolach do gier i urządzeniach telewizyjnych, a przychody pochodzą głównie z opłat abonamentowych oraz 

przychodów z emisji reklam w Internecie, 

 usługi Premium Rate oparte o technologie SMS/IVR/MMS/WAP, 

 produkcję dekoderów, 

 sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego. 

 

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej obejmuje głównie produkcję, zakup i emisję audycji informacyjnych i rozrywkowych 

oraz seriali i filmów fabularnych nadawanych w kanałach telewizyjnych i radiowych w Polsce. Przychody segmentu nadawania 

i produkcji telewizyjnej pochodzą głównie z emisji reklam, sponsoringu oraz przychodów od operatorów sieci kablowych i platform 

cyfrowych.  

 

Zarząd ocenia wyniki segmentów działalności poprzez analizę EBITDA. Poziom EBITDA jest odzwierciedleniem możliwości 

generowania gotówki przez Grupę w warunkach powtarzalnych. Grupa definiuje EBITDA jako zysk z działalności operacyjnej 
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powiększony o amortyzację, utratę wartości i likwidację. EBITDA nie jest definiowana przez MSSF UE i może być wyliczana 

inaczej przez inne podmioty. 

 

Poniższa tabela prezentuje podział przychodów, kosztów, nabycie rzeczowych aktywów trwałych, zestawów odbiorczych i innych 

wartości niematerialnych oraz aktywa Grupy według segmentów działalności za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 

roku: 

 

okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 (niebadany) 

Usługi dla 

klientów 

indywidualnych 

i biznesowych 

Nadawanie 

i produkcja 

telewizyjna 

Wyłączenia 

i korekty 

konsolidacyjne 

Razem 

Sprzedaż do stron trzecich 4.249,3 609,2 - 4.858,5 

Sprzedaż pomiędzy segmentami 21,0 84,8 (105,8) - 

Przychody ze sprzedaży 4.270,3 694,0 (105,8) 4.858,5 

EBITDA (niebadana) 1.629,7 263,5 - 1.893,2 

Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja 899,8 19,2 - 919,0 

Zysk z działalności operacyjnej 729,9 244,3 - 974,2 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, zestawów odbiorczych 

i innych wartości niematerialnych  
433,8* 15,1 - 448,9 

Na dzień 30 czerwca 2017 (niebadany) 
  

  

Aktywa segmentu, w tym: 22.975,4 4.656,0** (313,9) 27.317,5 

Inwestycje we wspólne przedsięwzięcie - 5,8 - 5,8 

* Pozycja ta obejmuje także nabycie zestawów odbiorczych w leasingu operacyjnym. 

** Pozycja ta obejmuje także aktywa trwałe zlokalizowane poza granicami Polski w wysokości 12,5 zł. 

 

Wszystkie istotne przychody generowane są w Polsce. 

 

Należy zwrócić uwagę, iż dane za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku nie są w pełni porównywalne do danych 

za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 roku ze względu na nabycie Litenite Limited w dniu 29 lutego 2016 roku 

(alokowane do segmentu „Usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych”) oraz nabycie spółki IT Polpager S.A. w dniu 

30 września 2016 roku (alokowane do segmentu „Usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych”). 
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Poniższa tabela prezentuje podział przychodów, kosztów, nabycie rzeczowych aktywów trwałych, zestawów odbiorczych i innych 

wartości niematerialnych oraz aktywa Grupy według segmentów działalności za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 

roku: 

 

okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 (niebadany) 

Usługi dla 

klientów 

indywidualnych 

i biznesowych 

Nadawanie 

i produkcja 

telewizyjna 

Wyłączenia 

i korekty 

konsolidacyjne 

Razem 

Sprzedaż do stron trzecich 4.162,7 644,2 - 4.806,9 

Sprzedaż pomiędzy segmentami 15,3 105,2 (120,5) - 

Przychody ze sprzedaży 4.178,0 749,4 (120,5) 4.806,9 

EBITDA (niebadana) 1.499,7 281,8 - 1.781,5 

Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja 931,0 20,2 - 951,2 

Zysk z działalności operacyjnej 568,7 261,6 - 830,3 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, zestawów odbiorczych 

i innych wartości niematerialnych  
298,0* 14,6 - 312,6 

Na dzień 30 czerwca 2016 (niebadany) 
  

  

Aktywa segmentu, w tym: 23.221,1 4.434,3** (74,3) 27.581,1 

Inwestycje we wspólne przedsięwzięcie - 5,8 - 5,8 

* Pozycja ta obejmuje także nabycie zestawów odbiorczych w leasingu operacyjnym. 

** Pozycja ta obejmuje także aktywa trwałe zlokalizowane poza granicami Polski w wysokości 17,0 zł. 

 

Uzgodnienie EBITDA do zysku netto za okres: 

 

 
okres 6 miesięcy zakończony 

 

30 czerwca 2017 

niebadany  

30 czerwca 2016 

niebadany  

EBITDA (niebadana) 1.893,2 1.781,5 

Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja (nota 9)  (919,0) (951,2) 

Zysk z działalności operacyjnej 974,2 830,3 

Różnice kursowe netto (nota 10) 32,2 (56,8) 

Koszty odsetkowe, netto (nota 10 i 11) (221,8) (265,7) 

Różnice kursowe z wyceny obligacji (nota 11) - (244,8) 

Realizacja i wycena instrumentów, dla których nie zastosowano rachunkowości 

zabezpieczeń – zabezpieczenie kapitału (nota 11) 
- 203,8 

Koszt premii za wcześniejszy wykup obligacji (nota 11) (58,7) - 

Pozostałe (34,4) (9,0) 

Zysk brutto za okres 691,5 457,8 

Podatek dochodowy (138,4) (48,4) 

Zysk netto za okres 553,1 409,4 
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17. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

 

Należności   

 
30 czerwca 2017 

niebadany 
31 grudnia 2016  

Wspólne przedsięwzięcia 0,8 1,3 

Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, 

wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A. 
6,3 11,2 

Razem* 7,1 12,5 

* Wartości nie obejmują zapłaconych kaucji (30 czerwca 2017 roku – 3,4 zł, 31 grudnia 2016 roku – 3,4 zł) 

 

Należności od jednostek powiązanych nie są przedmiotem zabezpieczeń. 

 

Pozostałe aktywa    

 
30 czerwca 2017 

niebadany 
31 grudnia 2016  

Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, 

wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A. 
1,1 0,1 

Razem 1,1 0,1 

 

Zobowiązania   

 
30 czerwca 2017 

niebadany 
31 grudnia 2016  

Wspólne przedsięwzięcia 0,6 1,5 

Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, 

wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A.  
23,3 27,3 

Razem 23,9 28,8 

 

Pożyczki udzielone   

 
30 czerwca 2017 

niebadany 
31 grudnia 2016  

Wspólne przedsięwzięcia 39,8 48,3 

Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, 

wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A. 
2,1 3,1 

Razem 41,9 51,4 
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Zobowiązania z tytułu obligacji   

 
30 czerwca 2017 

niebadany 
31 grudnia 2016  

Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny) i osoby, które 

kontrolują, wspólnie kontrolują lub wywierają znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A. 
- 792,2 

Razem - 792,2 

 
W dniu 26 kwietnia 2017 roku spółka Litenite Limited dokonała przedterminowego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji. 

 
Przychody operacyjne 

 
za okres 6 miesięcy zakończony 

 

30 czerwca 2017 

niebadany  

30 czerwca 2016 

niebadany  

Jednostki zależne* - 84,6 

Wspólne przedsięwzięcia 0,2 0,6 

Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, 

wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A.  
7,3 6,5 

Razem 7,5 91,7 

*Dotyczy transakcji z jednostkami zależnymi zawartych przed ich nabyciem. 

 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016 najistotniejsze transakcje obejmują przychody z tytułu współdzielenia stacji 

bazowych, modułu radiowego i usług dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnej, przychody ze sprzedaży reklam oraz 

przychody z tytułu świadczonych usług audiotekstowych. 

 

Koszty operacyjne i zakupy aktywów programowych 

 

za okres 6 miesięcy zakończony 

 

30 czerwca 2017 

niebadany  

30 czerwca 2016 

niebadany  

Jednostki zależne* - 120,2 

Wspólne przedsięwzięcia 1,3 2,1 

Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, 

wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A.  
118,9 109,4 

Razem 120,2 231,7 

*Dotyczy transakcji z jednostkami zależnymi zawartych przed ich nabyciem. 
 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2017 roku najistotniejsze transakcje obejmują koszty energii elektrycznej, 

wynajem nieruchomości, koszty związane z nabyciem aktywów programowych i usługi reklamowe.  

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016 roku najistotniejsze transakcje obejmują usługi transmisji danych, wynajem 

nieruchomości, koszty zakupu energii elektrycznej, koszty związane z nabyciem aktywów programowych i usługi reklamowe.  
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Zyski z działalności inwestycyjnej, netto 

 
za okres 6 miesięcy zakończony 

 

30 czerwca 2017 

niebadany  

30 czerwca 2016 

niebadany  

Wspólne przedsięwzięcia 1,4 1,4 

Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, 

wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A. 
0,1 0,6 

Razem 1,5 2,0 

 
 
Koszty finansowe 

 
za okres 6 miesięcy zakończony 

 

30 czerwca 2017 

niebadany  

30 czerwca 2016 

niebadany  

Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny) i osoby, które 

kontrolują, wspólnie kontrolują lub wywierają znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A. 
78,4 24,0 

Razem 78,4 24,0 

 

 

18. Zobowiązania warunkowe 

 

W opinii Zarządu, poziom rezerw na 30 czerwca 2017 roku jest wystarczający do pokrycia ewentualnych przyszłych wypływów, 

a niekorzystne rozwiązanie kwestii spornych nie będzie miało istotnie negatywnego wpływu na sytuację finansową Grupy. 

 

Postępowania wszczęte przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) 

 

W dniu 24 lutego 2011 roku Prezes UOKiK nałożył na Polkomtel (jednostkę pośrednio zależną od Spółki) karę pieniężną 

w wysokości 130,7 zł w związku ze stwierdzeniem rzekomego braku współdziałania w toku kontroli prowadzonej przez Prezesa 

UOKiK w Polkomtel. Polkomtel odwołał się od decyzji Prezesa UOKiK do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („SOKiK”). 

Zdaniem Zarządu, w trakcie kontroli Polkomtel w pełni i przez cały czas współpracował z UOKiK w zakresie przewidzianym 

prawem. W dniu 18 czerwca 2014 roku SOKiK zmienił decyzję Prezesa UOKiK, obniżając kwotę kary do wysokości 4,0 zł (tj. 

równowartość 1,0 euro). Wyrokiem z dnia 20 października 2015 roku sąd uchylił wyrok SOKiK w przedmiotowej sprawie 

i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2017 roku, SOKiK zmienił decyzję Prezesa UOKiK, 

zmniejszając karę nałożoną na Polkomtel do kwoty 1,3 zł. Polkomtel i Prezes UOKiK wnieśli apelację od wyroku do Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie. 

 

W dniu 23 listopada 2011 roku do Polkomtel (jednostki pośrednio zależnej od Spółki) doręczono decyzję Prezesa UOKiK, którą 

uznaje rzekome zawarcie porozumienia przez Polkomtel, PTK Centertel Sp. z o.o., PTC S.A. oraz P4 Sp. z o.o. za praktykę 

ograniczającą konkurencję na krajowym detalicznym rynku telefonii komórkowej oraz na krajowym hurtowym rynku usług telewizji 

mobilnej świadczonych w technologii DVB-H. Decyzją tą Prezes UOKiK nałożył na Polkomtel karę w wysokości 33,5 zł. Zdaniem 

Zarządu przedmiotowe porozumienie nie miało miejsca. Polkomtel złożył odwołanie od ww. decyzji Prezesa UOKiK nakładającą 

karę do SOKiK. Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2015 r. SOKiK uchylił karę w całości. Wyrokiem z dnia 15 marca 2017 roku Sąd 

Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa UOKiK od wyroku SOKiK. Ww. wyroki są prawomocne. 
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W dniu 15 grudnia 2014 roku Polkomtel (jednostka pośrednio zależna od Spółki) otrzymała za pośrednictwem Sądu pozew od 

Orange o zapłatę kwoty 21,0 zł z tytułu działań rzekomo sprzecznych ze zobowiązaniami wynikającymi z umowy o przeniesienie 

praw do dysponowania częstotliwościami radiowymi. W dniu 13 stycznia 2015 roku spółka złożyła odpowiedź na pozew. Sąd 

Okręgowy w Warszawie obniżył wysokość kary umownej do poziomu 9,0 zł. Wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2017 roku Sąd 

Apelacyjny utrzymał karę w wysokości 9,0 zł. W dniu 12 maja 2017 roku Polkomtel zapłacił karę w wysokości 9,0 zł. Spółce 

przysługuje skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego. Polkomtel uznaje zgłoszone przez Orange roszczenia za 

bezpodstawne. 

 

Spór prawny dotyczący rezerwacji częstotliwości 

 

Zwracamy uwagę, że toczy się spór prawny dotyczący postępowania selekcyjnego na częstotliwości w paśmie 1800 MHz 

przeprowadzonego przez Prezesa UKE w 2007 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłonione 

zostały oferty złożone przez Mobyland Sp. z o.o. (obecnie Aero 2 Sp. z o.o.) oraz Centernet S.A. (obecnie Aero 2 Sp. z o.o.). Na 

wnioski T-Mobile i Orange wszczęte zostało postępowanie o unieważnienie samego przetargu na częstotliwość 1800 MHz. 

Wyrokiem z dnia 8 maja 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji i uchylił decyzję 

Prezesa UKE z dnia 23 września 2011 roku dotyczącą częściowego unieważnienia wspomnianego przetargu. Po decyzji 

Naczelnego Sądu Administracyjnego UKE poinformowało, iż „decyzje co do powtórzenia przetargu zostaną podjęte przez Urząd 

po szczegółowym przeanalizowaniu pisemnego uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazań Sądu co do 

dalszego postępowania oraz analizie stanu prawnego” oraz że „decyzje rezerwacyjne Prezesa UKE pozostają w mocy, 

a operatorzy mogą nadal świadczyć usługi przy wykorzystaniu tych częstotliwości”. Pismem z dnia 23 grudnia 2016 roku Prezes 

UKE zawiadomił strony o podjęciu z urzędu postępowania o unieważnienie przetargu na częstotliwość 1800 MHz. Decyzją z dnia 

7 sierpnia 2017 roku Prezes UKE unieważnił przetarg z 2007 roku. Wydana decyzja jest decyzją I instancji i stronom przysługują 

wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wydana decyzja nie wpływa na decyzje rezerwacyjne wydane w odrębnym od  

przetargu postępowaniu. Zgodnie z komunikatem Prezesa UKE, decyzje rezerwacyjne pozostają ważne i w oparciu o nie mogą 

być świadczone usługi telekomunikacyjne. Zarząd Spółki jest zdania, iż powyższa kwestia nie powinna negatywnie wpłynąć na 

wyniki oraz sytuację finansową Grupy. W związku z powyższym niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera 

żadnych korekt związanych z wyceną wartości koncesji, które mogłyby okazać się konieczne w wyniku negatywnych 

rozstrzygnięć powyższej kwestii dla Aero 2 Sp. z o.o. 

 

Ponadto toczą się również inne postępowania, w których stroną jest Grupa, na które utworzono rezerwy zgodnie z najlepszą 

oceną Zarządu wartości ewentualnych przyszłych wypływów korzyści ekonomicznych związanych z uregulowaniem tych spraw. 

Informacje dotyczące wartości utworzonych rezerw na poszczególne tytuły nie zostały ujawnione, gdyż zdaniem Zarządu, takie 

ujawnienie mogłoby wpłynąć na rozstrzygnięcie toczących się spraw. Stan pozostałych istotnych spraw spornych opisanych 

w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku nie uległ zmianie.  
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19. Ryzyko i wartość godziwa 

 

Działalność prowadzona przez Grupę narażona jest na wiele różnych ryzyk finansowych: ryzyko rynkowe (w tym ryzyko 

walutowe, ryzyko zmiany wartości godziwej związane ze stopą procentową, ryzyko zmiany przepływów pieniężnych związane ze 

stopą procentową oraz ryzyko cenowe), ryzyko kredytowe oraz ryzyko utraty płynności. 

 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji odnośnie zarządzania 

ryzykiem finansowym oraz ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Niniejsze skrócone 

śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe powinno być czytane łącznie z rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem 

finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku. Grupa nie wprowadziła istotnych zmian w procedurach 

zarządzania ryzykiem do końca roku 2016. 

 

Ryzyko płynności 

 

W porównaniu do 31 grudnia 2016 nie wystąpiły istotne zmiany w zakresie niezdyskontowanych płatności zobowiązań 

finansowych za wyjątkiem spłaty obligacji Litenite i zaciągnięcia kredytu rewolwingowego. 

 

Wartość godziwa 

 

Grupa 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 obserwowalne dla danych aktywów i zobowiązań, zarówno bezpośrednio (np. jako ceny) lub 

pośrednio,  

Poziom 3: dane wejściowe niebazujące na obserwowalnych cenach rynkowych (dane wejściowe nieobserwowalne). 
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Tabela poniżej przedstawia wartości godziwe instrumentów finansowych niewycenianych w wartości godziwej wraz z ich 

wartościami księgowymi. 

 

   
30 czerwca 2017 

niebadany 
31 grudnia 2016 

 

Kategoria 

wg 

MSR 39 

Poziom 

hierarchii 

wartości 

godziwej 

Wartość 

godziwa 

Wartość 

księgowa 

Wartość 

godziwa 

Wartość 

księgowa 

Pożyczki udzielone A 2 42,2 42,2 53,0 51,8 

Należności z tytułu dostaw i usług 

i inne należności 
A * 2.116,8 2.116,8 2.008,9 2.008,9 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty A * 1.354,6 1.354,6 1.326,0 1.326,0 

Środki pieniężne o ograniczonej 

możliwości dysponowania 
A * 8,0 8,0 10,7 10,7 

Zobowiązania z tytułu kredytów 

i pożyczek 
C 2 (10.683,5) (10.614,5) (10.651,7) (10.572,7) 

Zobowiązania z tytułu obligacji C 1,2** (1.053,5) (1.017,8) (2.076,3) (1.878,1) 

Zobowiązania z tytułu koncesji 

UTMS 
C 2 (720,5) (673,0) (755,4) (695,5) 

Zobowiązania z tytułu leasingu 

finansowego 
C 2 (29,0) (29,0) (25,8) (25,9) 

Rozliczenia międzyokresowe 

kosztów 
C * (664,8) (664,8) (706,4) (706,4) 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

oraz pozostałe zobowiązania i kaucje 
C * (773,4) (773,4) (586,0) (586,0) 

Razem   (10.403,1) (10.250,9) (11.403,0) (11.067,2) 

Nierozpoznana strata    (152,2)  (335,8) 

A – Pożyczki i należności 

B – Instrumenty zabezpieczające 

C – Inne zobowiązania 

* przyjmuje się, że wartość godziwa jest zbliżona do wartości bilansowej, dlatego nie zastosowano żadnych technik do wyceny tych pozycji 

bilansowych 

** na dzień 30 czerwca 2017 i na dzień 31 grudnia 2016 obejmuje zobowiązania z tytułu obligacji wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat – 

poziom hierarchii wartości godziwej 1, a na dzień 31 grudnia 2016 obejmuje także obligacje wyemitowane przez Litenite – poziom hierarchii 

wartości godziwej 2.  

 

Ustalając wartość godziwą zobowiązań z tytułu leasingu finansowego przyjęto przewidywane przepływy od daty bilansowej do 

przewidywanych dat zakończenia poszczególnych umów leasingu. Stopa dyskontowa dla każdej płatności została obliczona jako 

suma stopy procentowej WIBOR i marży związanej z ryzykiem kredytowym Grupy. 

 

Na należności z tytułu dostaw i usług i inne należności, a także zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

i kaucje składają się w przeważającej mierze należności i zobowiązania, które zostaną uregulowane nie później niż do końca 

miesiąca następującego po dniu bilansowym, dlatego przyjęto, że ich wycena z uwzględnieniem wartości pieniądza w czasie 

byłaby zbliżona do wartości nominalnej. 
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Do ustalenia wartości godziwej zobowiązań z tytułu koncesji UMTS przyjęto przewidywane przepływy od daty bilansowej do 

września 2022 roku, dyskontując je za pomocą odpowiednich stóp rynkowych EURIBOR. 

 

Do wyceny udzielonych pożyczek analizowano prognozowane przepływy pieniężne od dnia bilansowego do przewidywanych dat 

spłaty pożyczek. Stopa dyskontowa dla każdej płatności została obliczona jako suma stopy procentowej WIBOR i marży 

związanej z ryzykiem kredytowym. 

 

Na dzień 30 czerwca 2017 roku kredyty i pożyczki obejmowały kredyty terminowe oraz kredyt rewolwingowy, a na dzień 

31 grudnia 2016 roku kredyty terminowe. Stopa dyskontowa dla każdej płatności została obliczona jako suma stopy procentowej 

WIBOR i marży związanej z ryzykiem kredytowym Grupy. Do wyceny kredytów terminowych na 30 czerwca 2017 roku oraz 

31 grudnia 2016 roku analizowano prognozowane przepływy pieniężne od dnia bilansowego do 21 września 2020 roku 

(przewidywana data spłaty kredytów). Do wyceny kredytu rewolwingowego na 30 czerwca 2017 roku analizowano prognozowane 

przepływy pieniężne od dnia bilansowego do dnia 28 maja 2018 roku (przewidywana data spłaty kredytu). 

 

Wartość godziwa obligacji na 30 czerwca 2017 oraz 31 grudnia 2016 roku została obliczona jako ostatnia cena zakupu na dzień 

bilansowy wg kwotowań GPW Catalyst dla obligacji wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat S.A. Wartość godziwa obligacji Litenite 

na 31 grudnia 2016 roku została określona zgodnie z ogólnie przyjętymi modelami wyceny w oparciu o analizę zdyskontowanych 

przepływów pieniężnych natomiast najbardziej znaczącymi danymi wsadowymi jest stopa dyskontowa odzwierciedlająca ryzyka 

kredytowe kontrahentów.  

 

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Grupa posiadała następujące instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej: 

 

Aktywa wyceniane w wartości godziwej     

 
30 czerwca 2017 

niebadany 
 Poziom 1  Poziom 2  Poziom 3 

Instrumenty pochodne inne niż zabezpieczające:        

Kontrakty forward   -  0,2  - 

IRS   -  9,1  - 

Instrumenty pochodne zabezpieczające:        

IRS   -  0,9  - 

Razem   -  10,2  - 

 

Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej     

 
30 czerwca 2017 

niebadany 
 Poziom 1  Poziom 2  Poziom 3 

Instrumenty pochodne inne niż zabezpieczające:        

Kontrakty forward   -  (0,1)  - 

IRS   -  (1,7)  - 

Instrumenty pochodne zabezpieczające:        

IRS   -  (0,5)  - 

Razem   -  (2,3)  - 
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Wartość godziwa transakcji forward oraz IRS została określona przy zastosowaniu modeli wyceny instrumentów finansowych, 

wykorzystując ogólnie dostępne kursy walutowe, stopy procentowe, krzywe kursów terminowych i zmienności dla walut 

pochodzące z aktywnych rynków. Wartość godziwa instrumentów pochodnych ustalana jest w oparciu o zdyskontowane przyszłe 

przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę między ceną terminową a transakcyjną. 

 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa posiadała następujące instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej: 

 

Aktywa wyceniane w wartości godziwej     

 31 grudnia 2016   Poziom 1  Poziom 2  Poziom 3 

Instrumenty pochodne inne niż zabezpieczające:        

IRS   -  14,7  - 

Instrumenty pochodne zabezpieczające:        

IRS   -  1,5  - 

Razem   -  16,2  - 

 
 

20. Istotne umowy i wydarzenia 

 

Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej 

 

W dniu 31 marca 2017 roku zostało zarejestrowane połączenie spółki Polkomtel Sp. z o.o. ze spółką IT Polpager S.A. Spółką 

która pozostała po połączeniu jest Polkomtel Sp. z o.o. 

 

W dniu 7 kwietnia 2017 roku zostało zarejestrowane przez polski sąd połączenie transgraniczne Cyfrowy Polsat ze spółką 

zależną Metelem Holding Company Limited. Spółką, która pozostała po połączeniu jest Cyfrowy Polsat. 

 

W dniu 28 kwietnia 2017 roku zostało zarejestrowane połączenie spółki Telewizja Polsat Sp. z o.o. ze spółką Telewizja Polsat 

Holdings Sp. z o.o. Spółką która pozostała po połączeniu jest Telewizja Polsat Sp. z o.o. 

 

W dniu 8 czerwca 2017 roku została zarejestrowana likwidacja spółki Grab Investment SCSp. 

 

W dniu 19 czerwca 2017 roku nastąpiło zbycie udziałów w spółce LTE Holdings Limited za cenę 1,0 euro (nie w milionach). 

 

W dniu 29 czerwca 2017 roku została zarejestrowana likwidacja spółki Polkomtel Finance AB (publ). 

 

Decyzja Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie  

 

W dniu 25 maja 2017 roku Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie („Organ”) wydał decyzję 

określającą zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011 w kwocie wyższej od 

zadeklarowanej o wartość 40,6 zł plus odsetki od zaległości podatkowych. 

W wydanej decyzji Organ zakwestionował prawo Spółki do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów niektórych 

wydatków poniesionych w 2011 roku. Decyzja została wydana pomimo przedstawienia przez Spółkę szeregu argumentów 
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wskazujących, że ustalenia Organu są błędne i nie mają żadnych podstaw prawnych. W szczególności Organ pominął, że 

w zakresie objętym ustaleniami Organu Spółka uzyskała potwierdzenie prawidłowości swojego działania w formie indywidualnej 

interpretacji przepisów prawa podatkowego. 

Przedmiotowa decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. Spółka będzie odwoływać się od decyzji Organu do Dyrektora 

Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. 

Spółka nie zamierza na ten moment zawiązywać żadnych rezerw obciążających jej bieżący wynik finansowy. 

 

Podział zysku 

 

W dniu 27 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 

rok zakończony 31 grudnia 2016 roku w wysokości 578,0 zł w następujący sposób: 

(i) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 204,7 zł, tj. 0,32 zł (nie w milionach) na jedną akcję, 

(ii) na kapitał zapasowy w wysokości 373,3 zł. 

Dzień dywidendy został wyznaczony na dzień 20 lipca 2017 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2017 

roku. 

 

 

21. Wydarzenia po dacie bilansowej 

 

W dniu 20 lipca 2017 roku została zarejestrowana likwidacja spółki Grab Sarl. 

 

 

22. Inne ujawnienia 
 
Zabezpieczenia kredytów i pożyczek  

 

Ustanowienie zabezpieczeń kredytów 

 

Grupa zawarła szereg umów ustanawiających zabezpieczenia wynikające z Umowy kredytów SFA. Szczegółowe informacje 

dotyczące umów zawarte są w Sprawozdaniu z działalności Zarządu w punkcie 4.3.6.  

 

Zobowiązania umowne z tytułu nabycia aktywów programowych 

 

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Grupa posiadała przyszłe zobowiązania z tytułu nabycia aktywów programowych. Tabela poniżej 

przedstawia termin realizowania przyszłych płatności z tego tytułu (ogółem): 

 

 
30 czerwca 2017 

niebadany 
31 grudnia 2016 

do roku 119,6 139,4 

1 do 5 lat 539,9 83,3 

powyżej 5 lat 22,5 20,0 

Razem 682,0 242,7 
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Poniższa tabela przedstawia przyszłe zobowiązania z tytułu nabycia aktywów programowych od jednostek powiązanych 

nieobjętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym: 

 

 
30 czerwca 2017 

niebadany 
31 grudnia 2016 

do roku 2,7 14,6 

Razem 2,7 14,6 

 
 
Zobowiązania umowne z tytułu zakupu składników majątku trwałego 

 

Kwota zobowiązań umownych na dzień 30 czerwca 2017 roku z tytułu umów na wytworzenie i zakup rzeczowych aktywów 

trwałych wyniosła 158,1 zł (118,3 zł na dzień 31 grudnia 2016). Kwota przyszłych zobowiązań wynikających z umów na zakup 

wartości niematerialnych wyniosła 255,7 zł na dzień 30 czerwca 2017 roku (115,3 zł na dzień 31 grudnia 2016). 

 

Pozostałe ujawnienia 

 

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. 

 

 

23. Profesjonalny osąd, szacunki księgowe i założenia 
 

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu osądów, szacunków 

i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, 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.  

 

Główne szacunki i założenia księgowe stosowane w niniejszym skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym były takie same jak te przyjęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2016. 
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ZATWIERDZENIE SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

W dniu 23 sierpnia 2017 roku Zarząd Cyfrowy Polsat S.A. zatwierdził skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe spółki 

Cyfrowy Polsat S.A., sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna 

sprawozdawczość finansowa, który został zatwierdzony przez Unię Europejską, na które składają się: 

 

Śródroczny rachunek zysków i strat za okres 

od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku wykazujący zysk netto za okres 
w wysokości: 

506,3 zł  

    
   

Śródroczne zestawienie zysku całkowitego za okres 

od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku wykazujące zysk całkowity za okres 
w wysokości: 

505,4 zł  

  
   

Śródroczny bilans na dzień 

30 czerwca 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 13.566,1 zł 

  
   

Śródroczny rachunek przepływów pieniężnych za okres 

od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku wykazujący zwiększenie środków 
pieniężnych netto o kwotę: 

61,6 zł 
  

   

  
   

Śródroczne zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 

od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu 
kapitału własnego o kwotę: 

300,7 zł 

  
   

  
   Noty do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego 

 
Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w milionach złotych polskich z wyjątkiem pozycji, 
w których wyraźnie wskazano inaczej. 
 

 
 
 

Tobias Solorz Dariusz Działkowski Tomasz Gillner-Gorywoda Aneta Jaskólska  

Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu  

 

 

 

Agnieszka Odorowicz Katarzyna Ostap-Tomann Maciej Stec Agnieszka Szatan     

Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Główna Księgowa     

 

 

Warszawa, 23 sierpnia 2017 roku 
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Śródroczny rachunek zysków i strat 

 

 
 okres 3 miesięcy zakończony okres 6 miesięcy zakończony 

 

Nota 30 czerwca 

2017 

niebadany  

30 czerwca 

2016 

niebadany  

30 czerwca 

2017 

niebadany  

30 czerwca 

2016 

niebadany  

Przychody ze sprzedaży usług, produktów, 

towarów i materiałów 
7 565,1 557,8 1.122,9 1.080,2 

Koszty operacyjne 8 (487,7) (483,8) (968,7) (922,1) 

Pozostałe przychody operacyjne, netto  0,7 3,0 3,1 8,0 

Zysk z działalności operacyjnej  78,1 77,0 157,3 166,1 

Zyski z działalności inwestycyjnej, netto 9 407,3 45,2 419,0 257,3 

Koszty finansowe 10 (21,3) (26,2) (42,8) (52,4) 

Zysk brutto za okres  464,1 96,0 533,5 371,0 

Podatek dochodowy  (14,4) (12,0) (27,2) (25,6) 

Zysk netto za okres  449,7 84,0 506,3 345,4 

Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję 

w złotych 

 
0,70 0,13 0,79 0,54 

 
 
 

 

Śródroczne zestawienie zysku całkowitego 

 

 
okres 3 miesięcy zakończony okres 6 miesięcy zakończony 

 

30 czerwca 

2017 

niebadany  

30 czerwca 

2016 

niebadany  

30 czerwca 

2017 

niebadany  

30 czerwca 

2016 

niebadany  

Zysk netto za okres 449,7 84,0 506,3 345,4 

Pozycje, które mogą zostać przeniesione do rachunku 

zysków i strat: 
    

Wycena instrumentów zabezpieczających (0,2) 2,2 (1,1) 4,7 

Podatek dochodowy od wyceny instrumentów 

zabezpieczających 
0,0 (0,4) 0,2 (0,9) 

Pozycje, które mogą zostać przeniesione do 

rachunku zysków i strat 
(0,2) 1,8 (0,9) 3,8 

Pozostały zysk/(strata) całkowity po opodatkowaniu (0,2) 1,8 (0,9) 3,8 

Zysk całkowity za okres 449,5 85,8 505,4 349,2 
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Śródroczny bilans - aktywa 

 
 

 

 
Nota 

30 czerwca 2017 

niebadany  
31 grudnia 2016  

Zestawy odbiorcze  361,5 372,2 

Inne rzeczowe aktywa trwałe  122,1 131,4 

Wartość firmy  197,0 197,0 

Inne wartości niematerialne   69,3 73,7 

Nieruchomości inwestycyjne  30,4 31,2 

Udziały w jednostkach zależnych 18 11.414,8 11.469,3 

Długoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie  28,2 28,3 

Inne aktywa długoterminowe  31,6 38,0 

     w tym aktywa z tytułu instrumentów pochodnych IRS  0,3 0,9 

Aktywa trwałe razem  12.254,9 12.341,1 

 
 

  
Zapasy  100,4 84,9 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 9 604,8 279,3 

Należności z tytułu podatku dochodowego  0,8 - 

Krótkoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie  71,9 76,2 

Pozostałe aktywa obrotowe  193,0 223,5 

     w tym aktywa z tytułu instrumentów pochodnych IRS  0,6 0,6 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  340,3 278,8 

Aktywa obrotowe razem  1.311,2 942,7 

 
 

 
  

Aktywa razem  13.566,1 13.283,8 
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Śródroczny bilans - pasywa 

 
 

 

 
Nota 

30 czerwca 2017 

niebadany  
31 grudnia 2016  

Kapitał zakładowy 11 25,6 25,6 

Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej 11 7.174,0 7.174,0 

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających 12 0,3 1,2 

Zyski zatrzymane  3.613,0 3.311,4 

Kapitał własny razem  10.812,9 10.512,2 

 
 

  
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 13 663,9 782,0 

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji 14 975,3 975,5 

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego   93,8 91,0 

Przychody przyszłych okresów  3,8 4,2 

Inne długoterminowe zobowiązania i rezerwy  1,2 10,0 

Zobowiązania długoterminowe razem  1.738,0 1.862,7 

 
 

  
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 13 258,0 239,1 

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji 14 42,5 42,4 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania   462,5 385,2 

w tym zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych IRS  0,5 - 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  7,3 8,0 

Kaucje otrzymane za wydany sprzęt  2,1 1,9 

Przychody przyszłych okresów  242,8 232,3 

Zobowiązania krótkoterminowe razem  1.015,2 908,9 

Zobowiązania razem  2.753,2 2.771,6 

 
 

 
  

Pasywa razem  13.566,1 13.283,8 
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Śródroczny rachunek przepływów pieniężnych 

 

 
 za okres 6 miesięcy zakończony 

 
Nota 

30 czerwca 2017 

niebadany 

30 czerwca 2016 

niebadany 

Zysk netto  506,3 345,4 

Korekty:  (345,2) (192,1) 

Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja 8 109,2 114,2 

Odsetki   36,9 46,9 

Zmiana stanu zapasów  (15,5) (12,5) 

Zmiana stanu należności i innych aktywów  59,1 (65,2) 

Zmiana stanu zobowiązań, rezerw i przychodów przyszłych okresów  (65,6) 26,7 

Podatek dochodowy   27,2 25,6 

Zwiększenie netto wartości zestawów odbiorczych w leasingu 

operacyjnym 

 
(75,9) (79,3) 

Przychody z tytułu dywidend i udziały w zyskach spółek osobowych 9 (417,5) (251,8) 

Inne korekty  (3,1) 3,3 

Środki pieniężne z działalności operacyjnej  161,1 153,3 

Podatek dochodowy zapłacony  (25,6) (25,1) 

Odsetki otrzymane z działalności operacyjnej  2,7 0,6 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  138,2 128,8 

Otrzymane dywidendy i udziały w zyskach spółek osobowych  15,3 224,9 

Efekt połączenia z jednostkami zależnymi  53,8 - 

Pożyczki udzielone  - (12,2) 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych  (6,6) (14,9) 

Nabycie wartości niematerialnych  (6,4) (6,4) 

Wpływ ze zbycia udziałów   - 0,1 

Wpływy ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  6,1 3,5 

Spłata udzielonych pożyczek  - 5,6 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  62,2 200,6 

Zmiana stanu salda wynikającego z umowy zarządzania środkami 

z limitem salda ujemnego wraz ze spłaconymi odsetkami 

 
- (284,9) 

Spłata odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji i zapłacone prowizje*  (37,8) (45,7) 

Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek 13 (101,0) (80,0) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  (138,8) (410,6) 

Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  61,6 (81,2) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu  278,8 136,4 

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  (0,1) - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu  340,3 55,2 

* Obejmuje wpływ instrumentów IRS  



 
Cyfrowy Polsat S.A. 

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku 
(wszystkie wartości pieniężne podane w tekście przedstawiono w milionach, wraz ze wskazaniem waluty, a wszystkie dane liczbowe 

przedstawiono w milionach złotych, chyba że zaznaczono inaczej) 

 

 

F 8 

 

Śródroczne zestawienie zmian w kapitale własnym 

za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 
 

 
 

Kapitał 

zakładowy 

Nadwyżka 

wartości 

emisyjnej akcji 

powyżej ich 

wartości 

nominalnej 

Kapitał 

z aktualizacji 

wyceny 

instrumentów 

zabezpieczających 

Zyski 

zatrzymane* 

Kapitał 

własny 

razem 

Stan na 1 stycznia 2017  25,6 7.174,0 1,2 3.311,4 10.512,2 

Dywidenda zatwierdzona  - - - (204,7) (204,7) 

Zysk całkowity  - - (0,9) 506,3 505,4 

Wycena instrumentów 

zabezpieczających 
 - - (0,9) - (0,9) 

Zysk netto za okres  - - - 506,3 506,3 

Stan na 30 czerwca 2017 

niebadany 
 25,6 7.174,0 0,3 3.613,0 10.812,9 

* Obejmuje kapitał tworzony na pokrycie strat zgodnie z artykułem 396 kodeksu spółek handlowych, na który spółki akcyjne są 

zobowiązane przelewać 8% zysku za rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej wysokości kapitału 

zakładowego. Na dzień 30 czerwca 2017 roku kapitał nie podlegający dystrybucji wynosił 8,5 zł. 

 
 

Śródroczne zestawienie zmian w kapitale własnym 
za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 

 

 
 

Kapitał 

zakładowy 

Nadwyżka 

wartości 

emisyjnej akcji 

powyżej ich 

wartości 

nominalnej 

Kapitał 

z aktualizacji 

wyceny 

instrumentów 

zabezpieczających 

Zyski 

zatrzymane* 

Kapitał 

własny 

razem 

Stan na 1 stycznia 2016  25,6 7.174,0 (6,7) 2.751,3 9.944,2 

Zysk całkowity  - - 3,8 345,4 349,2 

Wycena instrumentów 

zabezpieczających 
 - - 3,8 - 3,8 

Zysk netto za okres  - - - 345,4 345,4 

Stan na 30 czerwca 2016 niebadany  25,6 7.174,0 (2,9) 3.096,7 10.293,4 

* Obejmuje kapitał tworzony na pokrycie strat zgodnie z artykułem 396 kodeksu spółek handlowych, na który spółki akcyjne są 

zobowiązane przelewać 8% zysku za rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej wysokości kapitału 

zakładowego. Na dzień 30 czerwca 2016 roku kapitał nie podlegający dystrybucji wynosił 8,5 zł. 
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Noty do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego  

 

Informacje ogólne 
 

1. Spółka 

 

Cyfrowy Polsat S.A. (‘Spółka’, ‘Cyfrowy Polsat’) jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce, której akcje są notowane na 

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

 

Spółka jest operatorem płatnej cyfrowej platformy satelitarnej „Cyfrowy Polsat” świadczącym usługi na terytorium Polski, 

operatorem płatnej telewizji naziemnej oraz dostawcą usług telekomunikacyjnych. 

 

Spółka została utworzona aktem notarialnym z dnia 30 października 1996 roku. 

 

Spółka jest Spółką Dominującą w Grupie Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. (‘Grupa’). W dniu 7 kwietnia 2017 roku spółka 

Cyfrowy Polsat połączyła się ze swoją spółką zależną Metelem Holding Company Limited. Na dzień 30 czerwca 2017 roku 

Grupa obejmuje Spółkę, Eileme 1 AB (publ) (‘Eileme 1’) i jej spółki zależne i wspólne przedsięwzięcia, Telewizję Polsat 

Sp. z o.o. i jej spółki zależne i wspólne przedsięwzięcia, Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. i jej spółki zależne, INFO-TV-

FM Sp. z o.o., Interphone Service Sp. z o.o., Teleaudio Dwa Sp. z o.o.Sp.k. oraz Orsen Holding Limited i jej spółki zależne. 

 
 

2. Skład Zarządu Jednostki  

 

- Tobias Solorz 

- Dariusz Działkowski 

- Tomasz Gillner-Gorywoda 

- Aneta Jaskólska 

- Agnieszka Odorowicz 

- Katarzyna Ostap-Tomann 

- Maciej Stec 

Prezes Zarządu, 

Członek Zarządu, 

Członek Zarządu, 

Członek Zarządu, 

Członek Zarządu, 

Członek Zarządu, 

Członek Zarządu. 

  

 

 

 
 

3. Skład Rady Nadzorczej Jednostki  

 

- Marek Kapuściński 

- Józef Birka 

- Robert Gwiazdowski 

- Aleksander Myszka 

- Leszek Reksa 

- Heronim Ruta 

- Tomasz Szeląg 

Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Członek Rady Nadzorczej, 

Członek Rady Nadzorczej, 

Członek Rady Nadzorczej,  

Członek Rady Nadzorczej, 

Członek Rady Nadzorczej, 

Członek Rady Nadzorczej. 
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4. Podstawa sporządzenia skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego 

 

Oświadczenie o zgodności 
 

Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku zostało 

sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (‘MSR’) 34 Śródroczna sprawozdawczość 

finansowa. Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe powinno być czytane łącznie z rocznym sprawozdaniem 

finansowym za rok 2016, które zostało sporządzane zgodnie z  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską (MSSF UE).  

 

Spółka jako jednostka dominująca sporządziła skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, które zostało 

zatwierdzone 23 sierpnia 2017 roku. Niniejsze sprawozdanie finansowe powinno być czytane łącznie ze skróconym 

śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. 

 

Spółka zastosowała spójne zasady rachunkowości przy sporządzaniu danych finansowych za okres 6 miesięcy zakończony 

30 czerwca 2017 roku z zasadami stosowanymi przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2016 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 2017. Standardy, zmiany do Standardów 

i Interpretacje, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się począwszy od 1 stycznia 2017 roku 

nie mają istotnego wpływu na skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Spółki. 

 

Spółka obecnie analizuje wpływ opublikowanych standardów, które nie weszły w życie i ocenia, że MSSF 15 będzie miał 

istotny wpływ na sprawozdanie finansowe ze względu na fakt, iż zmienia się model ujmowania przychodów z umów 

z klientami. Obecnie w Spółce trwa projekt wdrożenia nowego standardu.  

 

 

5. Zatwierdzenie do publikacji skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego 

 

Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 23 sierpnia 

2017 roku. 

 

 

Noty objaśniające 

 

6. Objaśnienia dotyczące sezonowości 

 

Przychody nie podlegają wprost trendom sezonowości. 
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7. Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów 

 

 
okres 3 miesięcy zakończony za okres 6 miesięcy zakończony 

 

30 czerwca 2017 

niebadany 

30 czerwca 2016 

niebadany 

30 czerwca 2017 

niebadany 

30 czerwca 2016 

niebadany 

Przychody detaliczne od klientów 

indywidualnych i biznesowych 
533,7 516,3 1.057,1 1.011,8 

Przychody hurtowe 17,4 24,1 31,6 35,8 

Przychody ze sprzedaży sprzętu 3,4 10,9 12,4 19,2 

Pozostałe przychody ze sprzedaży 10,6 6,5 21,8 13,4 

Razem 565,1 557,8 1.122,9 1.080,2 

 

Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych obejmują głównie przychody z opłat abonamentowych 

z tytułu płatnej cyfrowej telewizji, usług telekomunikacyjnych, przychody z dzierżawy zestawów odbiorczych oraz kary 

umowne z tytułu rozwiązania umów. 

 

 

8. Koszty operacyjne 

 

 
 okres 3 miesięcy zakończony za okres 6 miesięcy zakończony 

 

Nota 30 czerwca 2017 

niebadany  

30 czerwca 2016 

niebadany  

30 czerwca 2017 

niebadany  

30 czerwca 2016 

niebadany  

Koszty kontentu  151,2 169,4 294,5 299,2 

Koszty techniczne i rozliczeń 

międzyoperatorskich 

 
138,1 113,0 272,9 218,7 

Koszty dystrybucji, marketingu, 

obsługi i utrzymania klienta 

 
78,2 76,7 157,4 153,1 

Amortyzacja, utrata wartości 

i likwidacja 

 
54,4 56,3 109,2 114,2 

Wynagrodzenia i świadczenia na 

rzecz pracowników 
a 26,7 23,0 50,7 47,9 

Koszt własny sprzedanego sprzętu  4,9 10,9 13,1 20,9 

Koszty windykacji, odpisów 

aktualizujących wartość należności 

i koszt spisanych należności 

 

3,4 4,1 6,2 7,5 

Inne koszty  30,8 30,4 64,7 60,6 

Razem  487,7 483,8 968,7 922,1 

 

a) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 

 

 
okres 3 miesięcy zakończony za okres 6 miesięcy zakończony 

 

30 czerwca 2017 

niebadany 

30 czerwca 2016 

niebadany 

30 czerwca 2017 

niebadany 

30 czerwca 2016 

niebadany 

Wynagrodzenia 22,4 19,6 41,7 40,4 

Ubezpieczenia społeczne 3,6 3,0 7,6 6,6 

Pozostałe świadczenia pracownicze 0,7 0,4 1,4 0,9 

Razem 26,7 23,0 50,7 47,9 
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9. Zyski z działalności inwestycyjnej, netto 

 

 
okres 3 miesięcy zakończony za okres 6 miesięcy zakończony 

 

30 czerwca 2017 

niebadany 

30 czerwca 2016 

niebadany 

30 czerwca 2017 

niebadany 

30 czerwca 2016 

niebadany 

Dywidendy 387,4 30,0 387,4* 233,6 

Udział w zyskach spółek osobowych 17,9 10,8 30,1 18,2 

Inne 2,0 4,4 1,5 5,5 

Razem 407,3 45,2 419,0 257,3 

* Wartość ta obejmuje 327,4 zł należnych dywidend, które w głównej mierze odpowiadają za wzrost stanu należności na 

dzień 30 czerwca 2017 roku. 

 

 

10. Koszty finansowe 

 

 
okres 3 miesięcy zakończony za okres 6 miesięcy zakończony 

 

30 czerwca 2017 

niebadany 

30 czerwca 2016 

niebadany 

30 czerwca 2017 

niebadany 

30 czerwca 2016 

niebadany 

Odsetki od kredytów i pożyczek 8,9 10,9 18,1 22,7 

Odsetki od wyemitowanych obligacji 10,9 10,7 21,5 21,3 

Koszt realizacji i wyceny instrumentów 

zabezpieczających 
(0,1) 2,0 (0,2) 3,9 

Koszty z tytułu gwarancji 1,3 1,5 2,6 2,7 

Koszty opłat i prowizji bankowych 0,3 1,1 0,8 1,8 

Razem 21,3 26,2 42,8 52,4 

 

 

11. Kapitały 

 

(i) Kapitał zakładowy 
 
Na dzień 30 czerwca 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku kapitał zakładowy Spółki przedstawiał się następująco: 
 

Seria Liczba akcji Wartość nominalna akcji   Rodzaj akcji 

A 2.500.000 0,1   Uprzywilejowane co do głosu, 2 głosy na akcję 

B 2.500.000 0,1   Uprzywilejowane co do głosu, 2 głosy na akcję 

C 7.500.000 0,3   Uprzywilejowane co do głosu, 2 głosy na akcję 

D 166.917.501 6,7   Uprzywilejowane co do głosu, 2 głosy na akcję 

D 8.082.499 0,3   Zwykłe, na okaziciela 

E 75.000.000 3,0   Zwykłe, na okaziciela 

F 5.825.000 0,2   Zwykłe, na okaziciela 

H 80.027.836 3,2 
 

Zwykłe, na okaziciela 

I 47.260.690 1,9 
 

Zwykłe, na okaziciela 

J 243.932.490 9,8 
 

Zwykłe, na okaziciela 

Ogółem 639.546.016 25,6 
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Struktura akcjonariatu na dzień 30 czerwca 2017 i 31 grudnia 2016 roku kształtowała się następująco: 

 

  
Liczba akcji 

Wartość 

nominalna 

akcji 

Udział 

w kapitale 

Liczba 

głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Karswell Ltd. 1 157.988.268 6,3 24,70% 157.988.268 19,29% 

Reddev Investments Ltd. 2 154.204.296 6,2 24,11% 306.709.172 37,45% 

Sensor Overseas Ltd. 3 54.921.546 2,2 8,59% 81.662.921 9,97% 

Embud 2 Sp. z o.o. S.K.A. (dawniej 

Embud Sp. z o.o.) 1 
58.063.948 2,3 9,08% 58.063.948 7,09% 

Pozostali 214.367.958 8,6 33,52% 214.539.208 26,20% 

Razem 639.546.016 25,6 100% 818.963.517 100% 
1 Podmiot jest kontrolowany przez Pana Zygmunta Solorza 
2 Reddev Investments Ltd. jest podmiotem pośrednio zależnym od Pana Zygmunta Solorza 
3 Sensor Overseas Ltd. jest kontrolowany przez EVO Foundation 

 

(ii) Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej 

 

Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej obejmuje nadwyżkę ceny nabycia nad wartością 

nominalną pomniejszoną o koszty emisji akcji. 

 

 

12. Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających 

 

Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających na kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających 

 

 
2017 2016 

Stan na 1 stycznia 1,2 (6,7) 

Wycena zawartych instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (1,1) 4,7 

Podatek odroczony 0,2 (0,9) 

Zmiana za okres (0,9) 3,8 

Stan na 30 czerwca niebadany  0,3 (2,9) 

 

 

13. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek  

 

 

 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 
30 czerwca 2017 

niebadany 
31 grudnia 2016 

Zobowiązania krótkoterminowe 258,0 239,1 

Zobowiązania długoterminowe  663,9 782,0 

Razem 921,9 1.021,1 
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Zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: 

 

 
2017 2016 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 1 stycznia 1.021,1 1.486,7 

Spłata kapitału (101,0) (80,0) 

Spłata odsetek i prowizji (16,3) (20,6) 

Zmiana stanu salda wynikającego z umowy zarządzania środkami z limitem 

salda ujemnego 
- (284,4) 

Naliczone koszty odsetek 18,1 22,7 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 

niebadany 
921,9 1.124,4 

 

 

14. Zobowiązania z tytułu obligacji  

 

  

30 czerwca 2017 

niebadany  
31 grudnia 2016  

Zobowiązania krótkoterminowe  
 

42,5 42,4 

Zobowiązania długoterminowe 
 

975,3 975,5 

Razem 
 

1.017,8 1.017,9 

 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji: 

 
2017 2016 

Zobowiązania z tytułu obligacji na dzień 1 stycznia 1.017,9 1.017,7 

Spłata odsetek i prowizji (21,6) (21,7) 

Naliczone koszty odsetek 21,5 21,3 

Zobowiązania z tytułu obligacji na dzień 30 czerwca niebadany 1.017,8 1.017,3 

 

 

15. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

 

Należności   

 
30 czerwca 2017 

niebadany 
31 grudnia 2016 

Jednostki zależne 371,5 42,6 

Wspólne przedsięwzięcia 0,7 1,0 

Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, 

wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A. 
0,5 1,1 

Razem 372,7 44,7 

 

Istotną pozycją należności są m. in. należności z tytułu dywidendy, udziału w zyskach spółek osobowych i rozliczeń 

związanych ze sprzedażą usług Polkomtelu Sp. z o.o. (‘Polkomtel’). 

 



Cyfrowy Polsat S.A. 
Noty do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku 

(wszystkie wartości pieniężne podane w tekście przedstawiono w milionach, wraz ze wskazaniem waluty, a wszystkie dane liczbowe 
przedstawiono w milionach złotych, chyba że zaznaczono inaczej) 
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Pozostałe aktywa   

 
30 czerwca 2017 

niebadany 
31 grudnia 2016  

Jednostki zależne 186,4 219,9 

Razem 186,4 219,9 

 

Pozostałe aktywa składają się głównie z rozliczeń międzyokresowych czynnych związanych z umową z Polkomtelem 

dotyczącą świadczenia usług transmisji danych. 

 

Zobowiązania   

 
30 czerwca 2017 

niebadany 
31 grudnia 2016  

Jednostki zależne 79,0 158,0 

Wspólne przedsięwzięcia 0,2 0,5 

Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, 

wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A. 
1,6 2,5 

Razem 80,8 161,0 

 

Istotną pozycją zobowiązań są m. in. zobowiązania z tytułu opłat za licencje programowe, za korzystanie ze znaku 

towarowego "Cyfrowy Polsat", z tytułu zakupu dekoderów oraz usług świadczonych przez Polkomtel. 

 

Pożyczki udzielone   

 
30 czerwca 2017 

niebadany 
31 grudnia 2016 

Jednostki zależne 2,3 1,4 

Wspólne przedsięwzięcia 11,4 11,2 

Razem 13,7 12,6 

 

Przychody operacyjne 

 
za okres 6 miesięcy zakończony 

 

30 czerwca 2017 

niebadany 

30 czerwca 2016 

niebadany 

Jednostki zależne 40,9 33,5 

Wspólne przedsięwzięcia 0,1 0,3 

Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, 

wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A. 
0,4 0,7 

Razem 41,4 34,5 

 

Najistotniejsze transakcje obejmują przychody od jednostek zależnych z usług księgowych, usług reklamowych, emisji 

sygnału, licencji programowych oraz wynajmu powierzchni. 
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Koszty operacyjne 

 
za okres 6 miesięcy zakończony 

 

30 czerwca 2017 

niebadany 

30 czerwca 2016 

niebadany 

Jednostki zależne 405,2 327,9 

Wspólne przedsięwzięcia - 0,3 

Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, 

wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A. 
11,1 9,5 

Razem 416,3 337,7 

 

Najistotniejsze transakcje obejmują usługi transmisji danych. 

 

Spółka ponosi również koszty opłat licencyjnych z tytułu reemisji programów z grupy Telewizji Polsat, a także koszty 

korzystania ze znaku towarowego „Cyfrowy Polsat”, czasu reklamowego, usług związanych z telefoniczną obsługą klienta 

oraz produkcji reklam.  

 

Zyski z działalności inwestycyjnej, netto 

 
za okres 6 miesięcy zakończony 

 

30 czerwca 2017 

niebadany 

30 czerwca 2016 

niebadany 

Jednostki zależne 420,8 254,7 

Wspólne przedsięwzięcia 0,3 0,2 

Razem 421,1 254,9 

 

Zyski i straty z działalności inwestycyjnej składają się z przychodów z dywidendy, z przychodów z udziału w zyskach spółek 

osobowych oraz z udzielonych gwarancji dotyczących kredytu terminowego zaciągniętego przez Polkomtel. 

 

Koszty finansowe 

 

za okres 6 miesięcy zakończony 

 

30 czerwca 2017 

niebadany 

30 czerwca 2016 

niebadany 

Jednostki zależne 2,6 2,7 

Razem 2,6 2,7 

 

Koszty finansowe składają się głównie z kosztów gwarancji udzielonych przez spółki zależne celem zabezpieczenia kredytu 

terminowego. 

 

 

Pozostałe informacje 

 

16. Sprawy sądowe  

 

W opinii Zarządu, poziom rezerw na sprawy sądowe na 30 czerwca 2017 roku jest wystarczający do pokrycia ewentualnych 

przyszłych wypływów, a niekorzystne rozwiązanie kwestii spornych nie będzie miało istotnie negatywnego wpływu na 

sytuację finansową Spółki. Informacje dotyczące wartości utworzonych rezerw na poszczególne tytuły nie zostały ujawnione, 

gdyż zdaniem Zarządu, takie ujawnienie mogłoby wpłynąć na rozstrzygnięcie toczących się spraw. 
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Stan istotnych spraw spornych opisanych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku 

nie uległ zmianie. 

 

 

17. Ryzyko i wartość godziwa  

 

Działalność prowadzona przez Spółkę narażona jest na wiele różnych ryzyk finansowych: ryzyko rynkowe (w tym ryzyko 

walutowe, ryzyko zmiany wartości godziwej związane ze stopą procentową, ryzyko zmiany przepływów pieniężnych 

związane ze stopą procentową oraz ryzyko cenowe), ryzyko kredytowe oraz ryzyko utraty płynności. 

 

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji odnośnie zarządzania ryzykiem 

finansowym oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym. Niniejsze skrócone śródroczne 

sprawozdanie finansowe powinno być czytane łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 

31 grudnia 2016 roku. Spółka nie wprowadziła istotnych zmian w procedurach zarządzania ryzykiem w porównaniu do końca 

roku 2016. 

 

Ryzyko płynności 

 

W porównaniu do 31 grudnia 2016 nie wystąpiły istotne zmiany w zakresie niezdyskontowanych płatności zobowiązań 

finansowych. 

 

Wartość godziwa 

 

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 obserwowalne 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). 
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Tabela poniżej przedstawia wartości godziwe instrumentów finansowych nie wycenianych w wartości godziwej wraz z ich 

wartościami księgowymi. 

 

 
 

 
30 czerwca 2017 

niebadany 
31 grudnia 2016 

 

Kategoria 

wg 

MSR 39 

Poziom 

hierarchii 

wartości 

godziwej 

Wartość 

godziwa 

Wartość 

księgowa 

Wartość 

godziwa 

Wartość 

księgowa 

Pożyczki udzielone A 2 13,9 13,9 12,3 12,8 

Należności z tytułu dostaw i usług i inne 

należności 
A * 598,3 598,3 289,9 289,9 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty A * 340,3 340,3 278,8 278,8 

Zobowiązania z tytułu kredytów 

i pożyczek 
C 2 (926,0) (921,9) (1.024,2) (1.021,1) 

Wyemitowane obligacje C 1 (1.053,5) (1.017,8) (1.045,2) (1.017,9) 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów C * (134,2) (134,2) (161,6) (161,6) 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

oraz pozostałe zobowiązania i kaucje 
C * (299,7) (299,7) (201,5) (201,5) 

Razem   (1.460,9) (1.421,1) (1.851,5) (1.820,6) 

Nierozpoznana strata    (39,8)  (30,9) 

A – pożyczki i należności 

B – instrumenty zabezpieczające 

C – inne 

* przyjmuje się, że wartość godziwa jest zbliżona do wartości bilansowej, dlatego nie zastosowano żadnych technik do wyceny tych pozycji 

bilansowych 

 

Do wyceny udzielonych pożyczek analizowano prognozowane przepływy pieniężne od dnia bilansowego do przewidywanych 

dat spłaty pożyczek. Stopa dyskontowa dla każdej płatności została obliczona jako suma stopy procentowej 

WIBOR/EURIBOR i marży związanej z ryzykiem kredytowym. 

 

Na należności z tytułu dostaw i usług, rozliczenia międzyokresowe kosztów, inne należności, zobowiązania z tytułu dostaw 

i usług, pozostałe zobowiązania oraz kaucje składają się w przeważającej mierze należności i zobowiązania, które zostaną 

uregulowane nie później niż do końca miesiąca następującego po dniu bilansowym, dlatego przyjęto, że ich wycena 

z uwzględnieniem wartości pieniądza w czasie byłaby zbliżona do wartości nominalnej. 

 

Na dzień 30 czerwca 2017 roku, podobnie jak na dzień 31 grudnia 2016 roku, kredyty i pożyczki obejmowały kredyt 

terminowy. Stopa dyskontowa dla każdej płatności została obliczona jako suma stopy procentowej WIBOR i marży związanej 

z ryzykiem kredytowym Spółki. Do wyceny kredytu bankowego na 30 czerwca 2017 roku i na 31 grudnia 2016 roku 

analizowano prognozowane przepływy pieniężne od dnia bilansowego do 21 września 2020 roku (przewidywana data spłaty 

kredytu). 

 

Wartość godziwa obligacji na 30 czerwca 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku została obliczona jako ostatnia cena zakupu na 

dzień bilansowy wg kwotowań GPW Catalyst.  
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Na dzień 30 czerwca 2017 roku Spółka posiadała następujące instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej: 

Aktywa wyceniane w wartości godziwej 

 
30 czerwca 2017 

niebadany 
Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 

IRS  - 0,9 - 

Razem  - 0,9 - 

 

Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej 

 
30 czerwca 2017 

niebadany 
Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 

IRS  - (0,5) - 

Razem  - (0,5) - 

 

Wartość godziwa transakcji IRS została określona przy zastosowaniu modeli wyceny instrumentów finansowych, 

wykorzystując ogólnie dostępne kursy walutowe, stopy procentowe, krzywe kursów terminowych i zmienności dla walut 

pochodzące z aktywnych rynków. Wartość godziwa instrumentów pochodnych ustalana jest w oparciu o zdyskontowane 

przyszłe przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę między ceną terminową a transakcyjną. 

 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Spółka posiadała następujące instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej:  

 

Aktywa wyceniane w wartości godziwej 

 31 grudnia 2016 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 

IRS  - 1,5 - 

Razem  - 1,5 - 

 

 

18. Istotne umowy i wydarzenia 

 

Połączenie 

 

W dniu 7 kwietnia 2017 roku spółka Cyfrowy Polsat połączyła się ze swoją spółką zależną Metelem Holding Company 

Limited. W wyniku połączenia Spółka stała się bezpośrednim udziałowcem spółki Eileme 1. 

 

Decyzja Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie  

 

W dniu 25 maja 2017 roku Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie („Organ”) wydał decyzję 

określającą zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011 w kwocie wyższej od 

zadeklarowanej o wartość 40,6 zł plus odsetki od zaległości podatkowych. 

W wydanej decyzji Organ zakwestionował prawo Spółki do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów niektórych 

wydatków poniesionych w 2011 roku. Decyzja została wydana pomimo przedstawienia przez Spółkę szeregu argumentów 

wskazujących, że ustalenia Organu są błędne i nie mają żadnych podstaw prawnych. W szczególności Organ pominął, że 
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w zakresie objętym ustaleniami Organu Spółka uzyskała potwierdzenie prawidłowości swojego działania w formie 

indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. 

Przedmiotowa decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. Spółka będzie odwoływać się od decyzji Organu do 

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. 

Spółka nie zamierza na ten moment zawiązywać żadnych rezerw obciążających jej bieżący wynik finansowy. 

 

Podział zysku 

 

W dniu 27 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto 

Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku w wysokości 578,0 zł w następujący sposób: 

(i) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 204,7 zł, tj. 0,32 zł (nie w milionach) na jedną akcję, 

(ii) na kapitał zapasowy w wysokości 373,3 zł. 

Dzień dywidendy został wyznaczony na dzień 20 lipca 2017 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 

2017 roku. 

 

 

19. Inne ujawnienia 

 
Zabezpieczenia kredytów i pożyczek  

 

Ustanowienie zabezpieczeń kredytów 

 

Spółka zawarła szereg umów ustanawiających zabezpieczenia wynikające z umowy kredytów. Szczegółowe informacje 

dotyczące umów zawarte są w Sprawozdaniu z działalności Zarządu w punkcie 4.3.6. 

 

Inne zabezpieczenia 

 

Spółka udzieliła spółkom zależnym gwarancji z tytułu wykonania kontraktów. Informacje dotyczące wartości udzielonych 

gwarancji nie zostały ujawnione, gdyż zdaniem Zarządu, takie ujawnienie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na relacje 

z kontrahentami. 

 

Zobowiązania umowne z tytułu zakupu składników majątku trwałego 

 

Kwota zobowiązań umownych na dzień 30 czerwca 2017 roku z tytułu rozbudowy i modernizacji nieruchomości wyniosła 

2,0 zł (na dzień 31 grudnia 2016 nie występowały). Kwota niezafakturowanych dostaw i usług w ramach umowy na zakup 

licencji i oprogramowania wyniosła 0,3 zł na dzień 30 czerwca 2017 roku (0,3 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku). 

 

Pozostałe ujawnienia 

 

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

przewidywaniu skutków podatkowych w dłuższej perspektywie czasu. 

 

 

20. Wydarzenia po dniu bilansowym 

 

Nie wystąpiły istotne wydarzenia po dniu bilansowym. 

 

 

21. Profesjonalny osąd, szacunki księgowe i założenia 

 

Sporządzenie skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu osądów, 

szacunków i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, 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. 

 

Główne szacunki i założenia księgowe stosowane w niniejszym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym były 

takie same jak te przyjęte w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2016. 
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