
ORANGEPL PSr / 2014

□ - skorygowany

          (rok)

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według: Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie: zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według: Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie: zł

data przekazania: 27 kwietnia 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE          
 1 kwartał narastająco/2015

okres od 2015-01-01
 do 2015-03-31 

 1 kwartał narastająco/2014
okres od 2014-01-01

 do 2014-03-31 

 1 kwartał narastająco/2015
okres od 2015-01-01

 do 2015-03-31 

 1 kwartał narastająco/2014
okres od 2014-01-01

 do 2014-03-31 

I. Przychody 2 930 000                                         2 995 000                                         706 211                                            714 900                                            

II. Zysk operacyjny 246 000                                            391 000                                            59 293                                              93 331                                              
III. Zysk przed opodatkowaniem 188 000                                            272 000                                            45 313                                              64 926                                              
IV. Skonsolidowany zysk netto 171 000                                            271 000                                            41 216                                              64 687                                              
V. Zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 171 000                                            271 000                                            41 216                                              64 687                                              
VI. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,13                                                   0,21                                                   0,03                                                   0,05                                                   

VII. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) 1 312                                                 1 312                                                 1 312                                                 1 312                                                 
VIII. Całkowite dochody ogółem 158 000                                            279 000                                            38 082                                              66 597                                              
IX. Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. 158 000                                            279 000                                            38 082                                              66 597                                              
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 667 000                                            708 000                                            160 766                                            168 998                                            
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (712 000)                                           (198 000)                                           (171 612)                                           (47 262)                                             
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (3 000)                                               (245 000)                                           (723)                                                  (58 481)                                             
XIII. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (48 000)                                             272 000                                            (11 569)                                             64 926                                              

 stan na 31.03.2015  stan na 31.12.2014  stan na 31.03.2015  stan na 31.12.2014 

XIV. Aktywa obrotowe razem 2 283 000                                         2 078 000                                         558 327                                            487 530                                            

XV. Aktywa trwałe razem 19 572 000                                       20 026 000                                       4 786 501                                         4 698 402                                         
XVI. Suma aktywów 21 855 000                                       22 104 000                                       5 344 828                                         5 185 932                                         
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 5 616 000                                         4 709 000                                         1 373 441                                         1 104 802                                         
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 3 683 000                                         4 997 000                                         900 709                                            1 172 372                                         
XIX. Kapitał własny razem 12 556 000                                       12 398 000                                       3 070 678                                         2 908 758                                         
XX. Kapitał własny przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 12 554 000                                       12 396 000                                       3 070 188                                         2 908 289                                         
XXI. Kapitał zakładowy 3 937 000                                         3 937 000                                         962 827                                            923 680                                            

 1 kwartał narastająco/2015
okres od 2015-01-01

 do 2015-03-31 

 1 kwartał narastająco/2014
okres od 2014-01-01

 do 2014-03-31 

 1 kwartał narastająco/2015
okres od 2015-01-01

 do 2015-03-31 

 1 kwartał narastająco/2014
okres od 2014-01-01

 do 2014-03-31 
I. Przychody 2 864 000                                         2 958 000                                         690 303                                            706 068                                            
II. Zysk operacyjny 225 000                                            353 000                                            54 231                                              84 260                                              
III. Zysk przed opodatkowaniem 213 000                                            331 000                                            51 339                                              79 009                                              
IV. Zysk netto 195 000                                            329 000                                            47 000                                              78 532                                              
V. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,15                                                   0,25                                                   0,04                                                   0,06                                                   

VI. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) 1 312                                                 1 312                                                 1 312                                                 1 312                                                 
VII. Całkowite dochody ogółem 182 000                                            337 000                                            43 867                                              80 441                                              
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 716 000                                            781 000                                            172 576                                            186 423                                            
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (714 000)                                           (554 000)                                           (172 094)                                           (132 239)                                           
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (34 000)                                             31 000                                              (8 195)                                               7 400                                                 
XI. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (32 000)                                             258 000                                            (7 713)                                               61 584                                              

 stan na 31.03.2015  stan na 31.12.2014  stan na 31.03.2015  stan na 31.12.2014 

XII. Aktywa obrotowe razem 2 509 000                                         2 298 000                                         613 598                                            539 145                                            
XIII. Aktywa trwałe razem 21 117 000                                       21 688 000                                       5 164 343                                         5 088 333                                         
XIV. Suma aktywów 23 626 000                                       23 986 000                                       5 777 941                                         5 627 478                                         
XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem 6 107 000                                         5 218 000                                         1 493 519                                         1 224 221                                         
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 5 138 000                                         6 569 000                                         1 256 542                                         1 541 187                                         
XVII. Kapitał własny razem 12 381 000                                       12 199 000                                       3 027 880                                         2 862 070                                         
XVIII. Kapitał zakładowy 3 937 000                                         3 937 000                                         962 827                                            923 680                                            

dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

 w tys. zł w tys. EUR

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 
 
(w milionach złotych, z wyjątkiem zysku na jedną akcję) 3 miesiące 

 do 31 marca 2015 do 31 marca 2014 

   

Przychody 2.930 2.995 

   

Usługi obce  (1.476) (1.452) 

Koszty świadczeń pracowniczych  (430) (522) 
Pozostałe koszty operacyjne (185) (161) 
Pozostałe przychody operacyjne 115 82 
Zyski ze sprzedaży aktywów 5 9 
Zysk ze sprzedaży Wirtualnej Polski S.A. - 191 

Amortyzacja  (710) (750) 
Utrata wartości aktywów trwałych (3) (1) 
   

Zysk operacyjny 246 391 

   

Przychody odsetkowe 3 3 

Koszty odsetkowe i pozostałe koszty finansowe (53) (93) 

Koszty dyskonta (8) (29) 

Koszty finansowe, netto (58) (119) 

   

Podatek dochodowy (17) (1) 

   

Skonsolidowany zysk netto  171 271 

   
Zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 171 271 

Zysk netto przypisany udziałom nie dającym kontroli - - 

   

   

Zysk na jedną akcję (w złotych) (podstawowy i rozwodniony) 0,13 0,21 

   

Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) 1.312 1.312 

   

 
 
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
 
 
(w milionach złotych) 3 miesiące 

 do 31 marca 2015 do 31 marca 2014  

Skonsolidowany zysk netto 171 271 

   

Pozycje, które mogą być przeniesione do wyniku   

Zyski/(straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (16) 10 

Podatek dochodowy dotyczący pozycji, które mogą być przeniesione  3 (2) 

   

Inne całkowite dochody/(straty), netto (13) 8 

   

Całkowite dochody ogółem 158 279 

   
Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. 158 279 

Całkowite dochody ogółem przypisane udziałom nie dającym kontroli - - 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 
 
(w milionach złotych) Na dzień  

31 marca 
2015 

Na dzień  
31 grudnia 

2014 
AKTYWA   

   

Wartość firmy 3.940 3.940 

Pozostałe wartości niematerialne 3.132 3.215 

Środki trwałe 11.434 11.715 

Należności handlowe 147 138 

Instrumenty pochodne - 70 

Pozostałe aktywa finansowe 14 14 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 905 934 

Aktywa trwałe razem 19.572 20.026 

   

Zapasy 192 198 
Należności handlowe 1.387 1.372 
Instrumenty pochodne 3 21 
Pozostałe aktywa finansowe 10 10 

Należności z tytułu podatku dochodowego 37 4 

Pozostałe aktywa 331 154 
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów  123 71 
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 200 248 
Aktywa obrotowe razem 2.283 2.078 

   

SUMA AKTYWÓW 21.855 22.104 

   
PASYWA   

   

Kapitał zakładowy 3.937 3.937 
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 832 832 
Pozostałe kapitały rezerwowe (132) (119) 
Zyski zatrzymane 7.917 7.746 
Kapitał własny przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 12.554 12.396 

   

Udziały nie dające kontroli 2 2 

Kapitał własny razem 12.556 12.398 

   

Zobowiązania handlowe 843 866 

Pożyczki od jednostki powiązanej 1.956 3.229 
Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 60 59 
Instrumenty pochodne 190 148 
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 290 345 
Rezerwy  295 303 
Przychody przyszłych okresów 49 47 
Zobowiązania długoterminowe razem 3.683 4.997 

   

Zobowiązania handlowe 1.621 2.006 

Pożyczki od jednostki powiązanej 2.228 1.078 
Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 69 65 
Instrumenty pochodne 91 - 
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 198 179 
Rezerwy 777 790 
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 24 58 
Pozostałe zobowiązania 176 131 
Przychody przyszłych okresów 432 402 
Zobowiązania krótkoterminowe razem 5.616 4.709 

   

SUMA PASYWÓW 21.855 22.104 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
 
 
(w milionach złotych) 
 
 
 
 

Kapitał 
zakładowy 

Kapitał z 
emisji akcji 
powyżej ich 

wartości 
nominalnej 

Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski 
zatrzymane 

Kapitał 
własny 

przypisany 
właścicielom 

OPL S.A. 

Udziały 
nie dające 

kontroli 

Kapitał 
własny 
razem 

   Straty z wyceny 
instrumentów 

zabezpieczających 
przepływy 
pieniężne 

Straty 
aktuarialne 
dotyczące 
świadczeń 

pracowniczych 
po okresie 

zatrudnienia 

Podatek 
odroczony 

Płatności 
w formie 

akcji 

    

Saldo na 1 stycznia 2015 roku 3.937 832 (106) (137) 45 79 7.746 12.396 2 12.398 

           

Całkowite dochody ogółem za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku - - (16) - 3 - 171 158 - 158 

           

Saldo na 31 marca 2015 roku 3.937 832 (122) (137) 48 79 7.917 12.554 2 12.556 

           

Saldo na 1 stycznia 2014 roku 3.937 832 (16) (89) 19 79 7.867 12.629 2 12.631 

           

Całkowite dochody ogółem za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2014 roku - - 10 - (2) - 271 279 - 279 

           

Saldo na 31 marca 2014 roku 3.937 832 (6) (89) 17 79 8.138 12.908 2 12.910 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 

(w milionach złotych) 3 miesiące 

 do 31 marca 2015 do 31 marca 2014  

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA   

Skonsolidowany zysk netto 171 271 

   

Korekty uzgadniające zysk netto do środków pieniężnych z działalności operacyjnej   

Zyski ze sprzedaży aktywów  (5) (9) 

Zysk ze sprzedaży Wirtualnej Polski S.A. - (191) 

Amortyzacja 710 750 

Utrata wartości aktywów trwałych 3 1 

Koszty finansowe, netto  58 119 

Podatek dochodowy 17 1 

Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących (90) (50) 

Zyski operacyjne z tytułu różnic kursowych i wyceny instrumentów pochodnych, netto (1) (1) 

   

Zmiana kapitału obrotowego   

(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów, brutto  1 (8) 

(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności handlowych, brutto (27) 97 

Zmniejszenie stanu zobowiązań handlowych (156) (134) 

Zwiększenie stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i pozostałych należności (59) (17) 

Zwiększenie stanu przychodów przyszłych okresów i pozostałych zobowiązań 120 5 

   

Otrzymane odsetki 4 2 

Odsetki zapłacone i przepływy odsetkowe z instrumentów pochodnych, netto (28) (65) 

Różnice kursowe otrzymane z instrumentów pochodnych, netto - 3 

Podatek dochodowy zapłacony (51) (66) 

   

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 667 708 

   

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA   

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych (321) (374) 

Zmniejszenie stanu zobowiązań wobec dostawców środków trwałych i wartości niematerialnych (416) (194) 

Różnice kursowe otrzymane z instrumentów pochodnych ekonomicznie zabezpieczających 
nakłady inwestycyjne, netto 7 3 

Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych 15 14 

   

Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych pomniejszone o środki pieniężne tych jednostek 
i koszty transakcyjne - 347 

Wydatki z tytułu nabycia jednostek zależnych pomniejszone o środki pieniężne tych jednostek - (2) 

Zmniejszenie stanu należności dotyczących środków trwałych będących przedmiotem leasingu 3 2 

Zmniejszenie stanu pozostałych aktywów finansowych - 6 

   

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (712) (198) 

   

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA   

Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek  (5) (4) 

Zmniejszenie stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych  (1) (239) 

Różnice kursowe otrzymane/(zapłacone) z instrumentów pochodnych, netto 3 (2) 

   

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (3) (245) 

   

Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (48) 265 

   

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu 248 205 
(1)

 

   

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu 200 470
 

(1)
 Zawiera 7 milionów złotych zaklasyfikowanych do aktywów przeznaczonych do sprzedaży. 
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Noty do Skróconego Kwartalnego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego 
 

1. Grupa Kapitałowa Orange Polska 
 

Orange Polska S.A. („Orange Polska” lub „Spółka” lub „OPL S.A.”), spółka akcyjna, powstała i rozpoczęła 

działalność 4 grudnia 1991 roku. Grupa Kapitałowa Orange Polska („Grupa”) składa się z Orange Polska  

i jej spółek zależnych. Akcje Orange Polska są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

 

Grupa jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce. Grupa dostarcza komórkowe i stacjonarne 

usługi telekomunikacyjne, w tym połączenia głosowe, usługi przesyłu wiadomości i treści, dostęp do Internetu oraz 

telewizję. Ponadto, Grupa świadczy usługi ICT (Information and Communications Technology), usługi w zakresie 

dzierżawy łączy oraz inne usługi telekomunikacyjne o wartości dodanej, prowadzi sprzedaż sprzętu 

telekomunikacyjnego, świadczy usługi w zakresie transmisji danych, budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, 

prowadzi działalność obrotu energią elektryczną oraz sprzedaje usługi finansowe. Orange Polska wykonuje 

działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu numer 1 do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 

prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej („UKE”), który jest krajowym organem 

regulacyjnym w zakresie rynku usług telekomunikacyjnych. 

 

Siedziba Orange Polska mieści się w Warszawie przy ulicy Aleje Jerozolimskie 160. 
 
Lista spółek ujętych w Skróconym Kwartalnym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy według 

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) („Skrócone Kwartalne Skonsolidowane 

Sprawozdanie Finansowe”) na dzień i za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku została 

zaprezentowana w Nocie 1.2 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za 

rok zakończony 31 grudnia 2014 roku sporządzonego według MSSF, zawierającego noty objaśniające 

(„Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe sporządzone według MSSF”).  

 
Przychody i wyniki segmentu 
 
Grupa raportuje jeden segment operacyjny. Ocena wyników segmentu dokonywana jest przez Zarząd głównie  

na podstawie skonsolidowanych przychodów, skonsolidowanego wskaźnika EBITDA, skonsolidowanego zysku 

netto, skonsolidowanych organicznych przepływów pieniężnych, skonsolidowanych nakładów inwestycyjnych, 

skonsolidowanego wskaźnika dźwigni finansowej netto i skonsolidowanego wskaźnika dług finansowy  

netto / EBITDA w oparciu o skumulowany wskaźnik EBITDA za ostatnie cztery kwartały. EBITDA odpowiada 

zyskowi operacyjnemu przed amortyzacją i utratą wartości aktywów trwałych. Organiczne przepływy pieniężne 

odpowiadają przepływom pieniężnym netto z działalności operacyjnej pomniejszonym o zakupy środków trwałych  

i wartości niematerialnych, zmiany stanu zobowiązań wobec dostawców środków trwałych i wartości 

niematerialnych, wpływ różnic kursowych netto zapłaconych/otrzymanych z instrumentów pochodnych 

ekonomicznie zabezpieczających nakłady inwestycyjne i powiększonym o przychody ze sprzedaży środków 

trwałych i wartości niematerialnych. Dźwignia finansowa netto to udział długu finansowego netto w sumie długu 

finansowego netto i kapitału własnego. 

W celu usprawnienia oceny wyników, w przypadkach istotnych dla analizy trendów, powyższe informacje 

finansowe mogą zostać skorygowane głównie przez wyłączenie wpływu znaczących nadzwyczajnych transakcji 

 lub innych zdarzeń niezwiązanych ze zwykłą działalnością oraz zmian zakresu konsolidacji.  
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Poniżej zostały przedstawione podstawowe informacje finansowe dotyczące segmentu operacyjnego: 
 

(w milionach złotych) 3 miesiące 3 miesiące 

 do 31 marca 2015 do 31 marca 2014 

Skorygowane przychody 
 

2.930 2.980 

Skorygowana EBITDA  960 947 

Zysk netto w skonsolidowanym rachunku zysków i strat 171 271 

Skorygowane organiczne przepływy pieniężne 152 157 

Skorygowane nakłady inwestycyjne  321 373 

   

 Na dzień  Na dzień  

 31 marca 2015 31 grudnia 2014 

Dźwignia finansowa netto 25% 25% 

Wskaźnik długu finansowego netto / skorygowana EBITDA 1,1 1,1 
 

 
Poniżej zaprezentowano korekty wprowadzone do informacji finansowych dotyczących segmentu operacyjnego: 
 

(w milionach złotych) 3 miesiące 3 miesiące 

 do 31 marca 2015 do 31 marca 2014 

Przychody
 

2.930 2.995 

   - korekta dotycząca danych Wirtualnej Polski S.A. 
(1)

 - (15) 

Skorygowane przychody 2.930 2.980 

   

EBITDA 959 1.142 

   - korekta dotycząca zysku ze sprzedaży Wirtualnej Polski S.A. - (191) 

   - korekta dotycząca danych Wirtualnej Polski S.A. 
(1)

 - (4) 

   - korekta dotycząca kosztów rozwiązania stosunku pracy  1 - 

Skorygowana EBITDA 960 947 

   

Organiczne przepływy pieniężne (48) 157 

   - korekta dotycząca płatności z tytułu rezerwacji i innych praw do częstotliwości (patrz Nota 5) 200 - 

Skorygowane organiczne przepływy pieniężne 152 157 

   

Nakłady inwestycyjne 321 374 

   - korekta dotycząca nakładów na rezerwacje i inne prawa do częstotliwości - (1) 

Skorygowane nakłady inwestycyjne 321 373 

   
(1) 

Skorygowane przychody i skorygowana EBITDA za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2014 roku nie zawierają danych Wirtualnej Polski 
S.A., jednostki zależnej sprzedanej w lutym 2014 roku.   
 
 

2. Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 
 
Podstawa sporządzenia  
 
Niniejsze niezbadane Skrócone Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone 
zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości („MSR”) 34 – Śródroczna Sprawozdawczość 
Finansowa („MSR 34”) oraz zgodnie ze wszystkimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie  
do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi 
w czasie przygotowywania Skróconego Kwartalnego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego (patrz 
również Nota 3). 
 
Niniejsze Skrócone Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe należy czytać łącznie ze zbadanym 
Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym sporządzonym według MSSF za rok zakończony  
31 grudnia 2014 roku. 
 
Skrócone Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe składa się ze skonsolidowanego rachunku zysków 
i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji 
finansowej, skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowanego sprawozdania  
z przepływów pieniężnych oraz wybranych not objaśniających. 
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W kwartalnym sprawozdaniu finansowym nalicza się bądź odracza koszty powstające nierównomiernie w roku 
finansowym tylko wtedy, gdy powyższe koszty powinny zostać naliczone bądź odroczone w czasie na koniec 
danego roku obrotowego. 
 
Niniejsze Skrócone Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało przygotowane w milionach 
złotych i zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 27 kwietnia 2015 roku. 
 
Zastosowanie standardów lub interpretacji w 2015 roku 
 

– KIMSF 21 „Opłaty”. Niniejsza interpretacja dostarcza wytycznych w zakresie określenia momentu rozpoznania 
zobowiązań z tytułu opłat publicznych. Zastosowanie KIMSF 21 nie miało istotnego wpływu na sprawozdanie 
finansowe. 

 

 
3. Oświadczenie o zasadach rachunkowości 

 
Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania Skróconego Kwartalnego Skonsolidowanego 
Sprawozdania Finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym Skonsolidowanym Sprawozdaniu 
Finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku sporządzonym według MSSF (patrz Nota 2 oraz Nota 31 
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku sporządzonego według 
MSSF). 
 
 

4. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności w odniesieniu do śródrocznej 
działalności Grupy 

 
Działalność Grupy nie wykazuje znaczących sezonowych lub cyklicznych trendów. 
 
 

5. Zdarzenia wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy 
pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich charakter, wielkość lub częstotliwość 

 
W pierwszym kwartale 2015 roku Grupa zawarła ze Związkami Zawodowymi porozumienia ograniczające 
pozostałe świadczenia po okresie zatrudnienia dla byłych pracowników Grupy oraz zobowiązujące do dodatkowych 
wpłat na fundusz socjalny w latach 2015-2017 w łącznej wysokości 24 milionów złotych. W związku z powyższym, 
w pierwszym kwartale 2015 roku, koszty świadczeń pracowniczych zostały zmniejszone o 58 milionów złotych 
stanowiących wpływ netto 82 milionów złotych rozwiązanej rezerwy na świadczenia po okresie zatrudnienia  
i 24 milionów złotych ujętego zobowiązania dotyczącego dodatkowych wpłat na fundusz socjalny. 
 
Od 2015 roku Grupa wydłużyła szacowany okres użytkowania niektórych elementów oprogramowania,  
co zmniejszyło o 34 miliony złotych koszt amortyzacji w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 roku. 
 
W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 roku, koszty odsetkowe i pozostałe koszty finansowe wynosiły 
53 miliony złotych i były niższe o 40 milionów złotych w porównaniu do okresu 3 miesięcy zakończonego 31 marca 
2014 roku. Zmiana wynikała głównie z niższych kosztów odsetkowych od długu zrefinansowanego w 2014 roku 
i z niższych kosztów finansowych z instrumentów pochodnych (w maju 2014 roku Grupa wykupiła obligacje o wartości 
nominalnej 700 milionów EUR wyemitowane w ramach programu emisji Średnioterminowych Papierów Dłużnych, 
które zostały zrefinansowane pożyczkami od Atlas Services Belgium S.A., spółki z Grupy Orange). 
 
Kwota przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku 
zawiera 200 milionów złotych depozytu wpłaconego w trakcie aukcji na rezerwacje częstotliwości 800 MHz  
i 2600 MHz. 
 
 

6. Dywidendy 
 
W dniu 9 kwietnia 2015 roku Walne Zgromadzenie OPL S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy zwykłej z zysku 
za 2014 rok oraz z zysków zatrzymanych z lat poprzednich w wysokości 0,50 złotego na jedną akcję. Dywidenda, 
wynosząca 656 milionów złotych, zostanie wypłacona w dniu 9 lipca 2015 roku. 
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7. Zmiany w głównych roszczeniach i sprawach sądowych, zobowiązaniach warunkowych 
i aktywach warunkowych od dnia kończącego poprzedni rok finansowy 

 
Poniższe informacje dotyczą spraw przedstawionych w Nocie 28 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego  
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku sporządzonego według MSSF lub opisują główne zdarzenia, które nastąpiły 
po 31 grudnia 2014 roku. 
 

a. Postępowania prowadzone przez UOKiK 

 

Postępowanie prowadzone przez UOKiK w sprawie cen detalicznych za połączenia do Play 
UOKiK poinformował Spółkę o przedłużeniu postępowania. Wskazana data przedłużenia to dzień 12 maja 2015 roku. 
 
Postępowanie UOKiK w sprawie przetargów na usługi mobilne 
UOKiK poinformował Spółkę o przedłużeniu postępowania. Wskazana data przedłużenia to dzień 20 maja 2015 roku. 
 
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów w przypadku nie zastosowania się do jej przepisów 
Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorstwo kary w maksymalnej wysokości do 50 milionów EUR  
za niedopełnienie obowiązku udzielenia informacji i/lub do 10% przychodów podmiotu, osiągniętych w poprzednim 
roku rozliczeniowym, za naruszenie przepisów prawa. 

 
b. Pozostałe zobowiązania warunkowe i rezerwy 

 
Poza kwestiami opisanymi powyżej, działalność operacyjna Grupy podlega prawnym, społecznym  
i administracyjnym regulacjom oraz Grupa jest stroną postępowań prawnych i umów handlowych związanych  
z działalnością operacyjną. Niektóre decyzje regulacyjne mogą być krzywdzące dla Grupy, a wyroki wydane przez 
sądy w postępowaniach odwoławczych od takich decyzji mogą mieć negatywne skutki dla Grupy. Grupa 
systematycznie monitoruje ryzyka i zdaniem Zarządu utworzono odpowiednie rezerwy na rozpoznane ryzyka,  
dla których można było dokonać szacunku wysokości rezerwy. 
 
 

8. Transakcje ze stronami powiązanymi 
 
Na dzień 31 marca 2015 roku Orange S.A. był właścicielem 50,67% akcji Spółki i miał prawo do powoływania 
większości Członków Rady Nadzorczej OPL S.A. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu.  
 
Przychody Grupy od podmiotów Grupy Orange obejmują przede wszystkim rozliczenia międzyoperatorskie, usługi  
z zakresu badań i rozwoju oraz transmisję danych. Zakupy od Grupy Orange obejmują przede wszystkim koszty 
rozliczeń międzyoperatorskich, transmisji danych, usług informatycznych i konsultingowych oraz opłat licencyjnych  
za używanie marki.  
 
Należności finansowe, zobowiązania, koszty finansowe oraz inne całkowite dochody dotyczące transakcji z Grupą 
Orange wynikają z pożyczek udzielonych przez Atlas Services Belgium S.A. oraz umowy dotyczącej instrumentów 
pochodnych zawartej z Orange S.A. w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procentowej 
związanego z wymienionymi powyżej pożyczkami. Przychody finansowe od Orange S.A. oraz środki pieniężne 
i ekwiwalenty środków pieniężnych zdeponowane w Orange S.A. dotyczą umowy scentralizowanego zarządzania 
płynnością. 
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(w milionach złotych) 3 miesiące 

  
3 miesiące 

  do 31 marca 2015 do 31 marca 2014 

Sprzedaż towarów i usług oraz pozostałe przychody: 49 52 

Orange S.A. (jednostka dominująca) 27 35 

Grupa Orange (z wyłączeniem jednostki dominującej) 22 17 

Zakupy towarów (w tym zapasów, środków trwałych i wartości niematerialnych) i usług: (66) (80) 

Orange S.A. (jednostka dominująca) (21) (28) 

Grupa Orange (z wyłączeniem jednostki dominującej) (45) (52) 

    - w tym Orange Brand Services Limited (umowa licencyjna na używanie marki) (33) (38) 

Przychody finansowe: 1 1 

Orange S.A. (jednostka dominująca) 1 1 

Koszty finansowe, netto:
 

(45) (6) 

Orange S.A. (jednostka dominująca) (156) (5) 

Grupa Orange (z wyłączeniem jednostki dominującej) 111 (1) 

Inne całkowite dochody: 1 - 

Orange S.A. (jednostka dominująca) 1 - 

 
(w milionach złotych) Na dzień Na dzień 

 31 marca 2015 31 grudnia 2014 

Należności: 59 71 

Orange S.A. (jednostka dominująca) 34 46 

Grupa Orange (z wyłączeniem jednostki dominującej) 25 25 

Zobowiązania: 84 106 

Orange S.A. (jednostka dominująca) 19 43 

Grupa Orange (z wyłączeniem jednostki dominującej) 65 63 

Należności finansowe: - 70 

Orange S.A. (jednostka dominująca) - 70 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych zdeponowane w: 93 69 

Orange S.A. (jednostka dominująca) 93 69 

Zobowiązania finansowe: 4.410 4.455 

Orange S.A. (jednostka dominująca) 226 148 

Grupa Orange (z wyłączeniem jednostki dominującej) 4.184 4.307 

 
Świadczenia (wynagrodzenia, nagrody, świadczenia po okresie zatrudnienia oraz odprawy, w tym odszkodowania  
z tytułu zakazu konkurencji – w pieniądzu, w naturze lub w formie innych korzyści) wypłacone zgodnie z umownymi 
zobowiązaniami na rzecz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPL S.A. w okresach 3 miesięcy zakończonych  
31 marca 2015 i 2014 roku wyniosły odpowiednio 3,7 miliona złotych i 5,6 miliona złotych, w tym 1,3 miliona złotych  
i 1,3 miliona złotych naliczone w okresach poprzednich. W okresach 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 i 2014 
roku wysokość naliczonych kosztów z tytułu świadczeń dla Zarządu Spółki wyniosła 0,8 miliona złotych  
oraz 0,8 miliona złotych. 

 
W dniu 9 kwietnia 2015 roku wygasł mandat pana Sławomira Lachowskiego, Członka Rady Nadzorczej OPL S.A.,  
i nie został odnowiony. W tym samym dniu Walne Zgromadzenie OPL S.A. powołało panią Marię Pasło-
Wiśniewską na Członka Rady Nadzorczej OPL S.A. 
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9. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego 
 
W dniu 15 kwietnia 2015 roku OPL S.A. zwiększyła wartość depozytu wpłaconego w trakcie aukcji na rezerwacje 
częstotliwości 800 MHz i 2600 MHz. Wartość depozytu nie jest ujawniona ze względu na wrażliwość biznesową. 
 
 
 
 
 
 

Podpisy wszystkich członków Zarządu Orange Polska   

     
 

Podpis osoby, 
której powierzono prowadzenie 

ksiąg rachunkowych 

     

     

27 kwietnia 2015 r. 
Data 

Bruno Duthoit Prezes Zarządu   

Imię i nazwisko Stanowisko / funkcja Podpis   

      

      

      

27 kwietnia 2015 r. 
Data 

Maciej Nowohoński Członek Zarządu   Podpis 

Imię i nazwisko Stanowisko / funkcja Podpis   

     27 kwietnia 2015 r. 

     Data 

      

27 kwietnia 2015 r. 
Data 

Mariusz Gaca  Wiceprezes Zarządu    

Imię i nazwisko 
 

Stanowisko / funkcja Podpis   

     Zuzanna Góral 

     Imię i nazwisko 

      

27 kwietnia 2015 r. 
Data 

Piotr Muszyński  Wiceprezes Zarządu    

Imię i nazwisko 
 

Stanowisko / funkcja Podpis  Dyrektor Rachunkowości 

     i Kontroli Wewnętrznej 

     Stanowisko / funkcja 

      

27 kwietnia 2015 r. 
Data 

Jacek Kowalski Członek Zarządu    

Imię i nazwisko Stanowisko / funkcja Podpis   

      

      

      

 



 
 

 

27 kwietnia 2015 r. 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 
 

(w milionach złotych, z wyjątkiem zysku na jedną akcję) 3 miesiące 
 do 31 marca 2015 do 31 marca 2014 

   

Przychody 2.864 2.958 

   

Usługi obce  (1.520) (1.556) 

Koszty świadczeń pracowniczych  (343) (415) 

Pozostałe koszty operacyjne (192) (169) 

Pozostałe przychody operacyjne 123 92 

Zyski ze sprzedaży aktywów 5 9 

Zysk ze sprzedaży Wirtualnej Polski S.A. - 183 

Amortyzacja  (709) (748) 

Utrata wartości aktywów trwałych (3) (1) 

   

Zysk operacyjny 225 353 

   

Przychody z dywidend 45 99 

Przychody odsetkowe 50 57 

Koszty odsetkowe i pozostałe koszty finansowe (99) (150) 

Koszty dyskonta (8) (28) 

Koszty finansowe, netto (12) (22) 

   

Podatek dochodowy (18) (2) 

   

Zysk netto  195 329 

   
   

Zysk na jedną akcję (w złotych) (podstawowy i rozwodniony) 0,15 0,25 

   

Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) 1.312 1.312 

   

 
 
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
 
 

(w milionach złotych) 3 miesiące 
 do 31 marca 2015 do 31 marca 2014 

Zysk netto 195 329 

   

Pozycje, które mogą być przeniesione do wyniku   

Zyski/(straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (16) 10 

Podatek dochodowy dotyczący pozycji, które mogą być przeniesione  3 (2) 

   

Inne całkowite dochody/(straty), netto (13) 8 

   

Całkowite dochody ogółem 182 337 
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 
 
 

(w milionach złotych) 

 

Na dzień 
31 marca 

Na dzień 
31 grudnia 

 2015 2014 

AKTYWA   

   

Wartość firmy 3.909 3.909 

Pozostałe wartości niematerialne 3.130 3.211 

Środki trwałe 11.463 11.743 

Inwestycje w jednostki zależne 227 227 

Należności handlowe 147 138 

Pożyczki udzielone i należności własne, z wyłączeniem należności handlowych 1.580 1.695 

Instrumenty pochodne - 70 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 661 695 

Aktywa trwałe razem 21.117 21.688 

   

Zapasy 162 176 

Należności handlowe 1.256 1.244 

Pożyczki udzielone i należności własne, z wyłączeniem należności handlowych 461 451 

Instrumenty pochodne 3 21 

Należności z tytułu podatku dochodowego 34 1 

Pozostałe aktywa 308 133 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 112 67 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 173 205 

Aktywa obrotowe razem 2.509 2.298 

   

SUMA AKTYWÓW 23.626 23.986 

   

PASYWA   

   

Kapitał zakładowy 3.937 3.937 

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 832 832 

Pozostałe kapitały rezerwowe (133) (120) 

Zyski zatrzymane 7.745 7.550 

Kapitał własny razem 12.381 12.199 

   

Zobowiązania handlowe 843 866 

Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu,  
z wyłączeniem zobowiązań handlowych 3.524 4.909 

Instrumenty pochodne 190 148 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 243 300 

Rezerwy 295 303 

Przychody przyszłych okresów 43 43 

Zobowiązania długoterminowe razem 5.138 6.569 

   

Zobowiązania handlowe 1.556 1.932 

Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu,  
z wyłączeniem zobowiązań handlowych 2.919 1.788 

Instrumenty pochodne 91 - 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 165 150 

Rezerwy 755 768 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 24 57 

Pozostałe zobowiązania  173 129 

Przychody przyszłych okresów 424 394 

Zobowiązania krótkoterminowe razem 6.107 5.218 

   

SUMA PASYWÓW 23.626 23.986 
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
 
 
(w milionach złotych) 

 Kapitał 
zakładowy 

Kapitał z 
emisji akcji 
powyżej ich 

wartości 
nominalnej 

Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski 
zatrzymane 

Kapitał 
własny 
razem 

   Straty z wyceny 
instrumentów 

zabezpieczających 
przepływy pieniężne 

Straty 
aktuarialne 
dotyczące 
świadczeń 

pracowniczych 
po okresie 

zatrudnienia 

Podatek 
odroczony 

Płatności 
w formie 

akcji 

  

Saldo na 1 stycznia 2015 roku 3.937 832 (106) (136) 46 76 7.550 12.199 

         

Całkowite dochody ogółem za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku - - (16) - 3 - 195 182 

         

Saldo na 31 marca 2015 roku 3.937 832 (122) (136) 49 76 7.745 12.381 

         

Saldo na 1 stycznia 2014 roku 3.937 832 (16) (95) 21 76 7.639 12.394 

         

Całkowite dochody ogółem za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2014 roku - - 10 - (2) - 329 337 

         

Saldo na 31 marca 2014 roku 3.937 832 (6) (95) 19 76 7.968 12.731 
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 
 
(w milionach złotych) 

 
3 miesiące 

 do 31 marca 2015 do 31 marca 2014 

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA   

Zysk netto 195 329 

   

Korekty uzgadniające zysk netto do środków pieniężnych z działalności operacyjnej   

Zyski ze sprzedaży aktywów  (5) (9) 

Zysk ze sprzedaży Wirtualnej Polski S.A. - (183) 

Amortyzacja 709 748 

Utrata wartości aktywów trwałych 3 1 

Koszty finansowe, netto  12 22 

Podatek dochodowy 18 2 

Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących (90) (50) 

Zyski operacyjne z tytułu różnic kursowych i wyceny instrumentów pochodnych, netto (1) (1) 

   

Zmiana kapitału obrotowego    

(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów, brutto 10 (7) 

(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności handlowych, brutto (25) 82 

Zmniejszenie stanu zobowiązań handlowych (151) (161) 

Zwiększenie stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i pozostałych należności (55) (22) 

Zwiększenie stanu przychodów przyszłych okresów i pozostałych zobowiązań 112 6 

   

Otrzymane dywidendy 45 99 

Otrzymane odsetki 5 3 

Odsetki zapłacone i przepływy odsetkowe z instrumentów pochodnych, netto (29) (67) 

Różnice kursowe otrzymane z instrumentów pochodnych, netto - 3 

Podatek dochodowy zapłacony (37) (14) 

   

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 716 781 

   

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA   

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych (325) (378) 

Zmniejszenie stanu zobowiązań wobec dostawców środków trwałych i wartości niematerialnych (413) (189) 

Różnice kursowe otrzymane z instrumentów pochodnych ekonomicznie zabezpieczających 
nakłady inwestycyjne, netto 7 3 

Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych 12 13 

   

Koszty transakcyjne zapłacone, związane ze sprzedażą inwestycji w jednostki zależne - (2) 

Wydatki na inwestycje w jednostki zależne - (2) 

Zmniejszenie stanu należności dotyczących środków trwałych będących przedmiotem leasingu 3 1 

Zmniejszenie stanu pożyczek i pozostałych aktywów finansowych 2 - 

   

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (714) (554) 

   

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA   

Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek  (5) (6) 

Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych  (32) 39 

Różnice kursowe otrzymane/(zapłacone) z instrumentów pochodnych, netto 3 (2) 

   

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (34) 31 

   

Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (32) 258 

   

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu 205 173 

   

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu 173 431 
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Noty do Skróconego Kwartalnego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego 
 

1. Orange Polska S.A. 
 

Orange Polska S.A. („Orange Polska” lub „Spółka” lub „OPL S.A.”), spółka akcyjna, powstała i rozpoczęła 

działalność 4 grudnia 1991 roku. Akcje Orange Polska są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych  

w Warszawie. 

 
Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce. Spółka dostarcza komórkowe  

i stacjonarne usługi telekomunikacyjne, w tym połączenia głosowe, usługi przesyłu wiadomości i treści, dostęp  

do Internetu oraz telewizję. Ponadto, Orange Polska świadczy usługi ICT (Information and Communications 

Technology), usługi w zakresie dzierżawy łączy oraz inne usługi telekomunikacyjne o wartości dodanej, prowadzi 

sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego, świadczy usługi w zakresie transmisji danych, prowadzi działalność obrotu 

energią elektryczną oraz sprzedaje usługi finansowe. Orange Polska wykonuje działalność telekomunikacyjną na 

podstawie wpisu numer 1 do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej („UKE”), który jest krajowym organem regulacyjnym w zakresie rynku usług 

telekomunikacyjnych. 

 

Siedziba Orange Polska mieści się w Warszawie przy ulicy Aleje Jerozolimskie 160. 
 
 

2. Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 
 
Podstawa sporządzenia  
 
Niniejsze niezbadane Skrócone Kwartalne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) („Skrócone Kwartalne Jednostkowe Sprawozdanie 
Finansowe”) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości („MSR”) 34 – 
Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa („MSR 34”) oraz zgodnie ze wszystkimi standardami rachunkowości 
mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, 
opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Skróconego Kwartalnego Jednostkowego 
Sprawozdania Finansowego (patrz również Nota 3). 
 
Niniejsze Skrócone Kwartalne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe należy czytać łącznie ze zbadanym 
Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym Orange Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku 
sporządzonym według MSSF, zawierającym noty objaśniające („Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 
sporządzone według MSSF”). 
 
Skrócone Kwartalne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe składa się z rachunku zysków i strat, sprawozdania  
z całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, 
sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz wybranych not objaśniających. 
 
W kwartalnym sprawozdaniu finansowym nalicza się bądź odracza koszty powstające nierównomiernie w roku 
finansowym tylko wtedy, gdy powyższe koszty powinny zostać naliczone bądź odroczone w czasie na koniec 
danego roku obrotowego. 
  
Niniejsze Skrócone Kwartalne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe zostało przygotowane w milionach złotych 
i zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 27 kwietnia 2015 roku. 
 
Zastosowanie standardów lub interpretacji w 2015 roku 
 

– KIMSF 21 „Opłaty”. Niniejsza interpretacja dostarcza wytycznych w zakresie określenia momentu rozpoznania 
zobowiązań z tytułu opłat publicznych. Zastosowanie KIMSF 21 nie miało istotnego wpływu na sprawozdanie 
finansowe. 
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3. Oświadczenie o zasadach rachunkowości 
 
Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania Skróconego Kwartalnego Jednostkowego 
Sprawozdania Finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym Jednostkowym Sprawozdaniu 
Finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku sporządzonym według MSSF (patrz Nota 2 oraz Nota 32 
Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku sporządzonego według 
MSSF). 
 

 
4. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności w odniesieniu do śródrocznej 

działalności Spółki 
 
Działalność Spółki nie wykazuje znaczących sezonowych lub cyklicznych trendów. 
 
 

5. Zdarzenia wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy 
pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich charakter, wielkość lub częstotliwość 

 
W pierwszym kwartale 2015 roku Orange Polska zawarła ze Związkami Zawodowymi porozumienia ograniczające 
pozostałe świadczenia po okresie zatrudnienia dla byłych pracowników Spółki oraz zobowiązujące do dodatkowych 
wpłat na fundusz socjalny w latach 2015-2017 w łącznej wysokości 24 milionów złotych. W związku z powyższym, 
w pierwszym kwartale 2015 roku, koszty świadczeń pracowniczych zostały zmniejszone o 58 milionów złotych 
stanowiących wpływ netto 82 milionów złotych rozwiązanej rezerwy na świadczenia po okresie zatrudnienia  
i 24 milionów złotych ujętego zobowiązania dotyczącego dodatkowych wpłat na fundusz socjalny. 
 
Od 2015 roku Spółka wydłużyła szacowany okres użytkowania niektórych elementów oprogramowania,  
co zmniejszyło o 34 miliony złotych koszt amortyzacji w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 roku. 
 
W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 roku, koszty odsetkowe i pozostałe koszty finansowe wynosiły 
99 milionów złotych i były niższe o 51 milionów złotych w porównaniu do okresu 3 miesięcy zakończonego  
31 marca 2014 roku. Zmiana wynikała głównie z niższych kosztów odsetkowych od długu zrefinansowanego  
w 2014 roku i z niższych kosztów finansowych z instrumentów pochodnych (w maju 2014 roku Orange Polska 
wykupiła obligacje o wartości nominalnej 700 milionów EUR wyemitowane w ramach programu emisji 
Średnioterminowych Papierów Dłużnych, które zostały zrefinansowane pożyczkami od Atlas Services Belgium 
S.A., spółki z Grupy Orange). 
 
Kwota przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku 
zawiera 200 milionów złotych depozytu wpłaconego w trakcie aukcji na rezerwacje częstotliwości 800 MHz  
i 2600 MHz. 
 
 

6. Dywidendy 
 
W dniu 9 kwietnia 2015 roku Walne Zgromadzenie OPL S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy zwykłej z zysku 
za 2014 rok oraz z zysków zatrzymanych z lat poprzednich w wysokości 0,50 złotego na jedną akcję. Dywidenda, 
wynosząca 656 milionów złotych, zostanie wypłacona w dniu 9 lipca 2015 roku. 
 
 

7. Zmiany w głównych roszczeniach i sprawach sądowych, zobowiązaniach warunkowych 
i aktywach warunkowych od dnia kończącego poprzedni rok finansowy 

 
Poniższe informacje dotyczą spraw przedstawionych w Nocie 28 Jednostkowego Sprawozdania Finansowego  
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku sporządzonego według MSSF lub opisują główne zdarzenia, które nastąpiły 
po 31 grudnia 2014 roku. 
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a. Postępowania prowadzone przez UOKiK 
 
Postępowanie prowadzone przez UOKiK w sprawie cen detalicznych za połączenia do Play 
UOKiK poinformował Spółkę o przedłużeniu postępowania. Wskazana data przedłużenia to dzień 12 maja 2015 
roku. 
 
Postępowanie UOKiK w sprawie przetargów na usługi mobilne 
UOKiK poinformował Spółkę o przedłużeniu postępowania. Wskazana data przedłużenia to dzień 20 maja 2015 
roku. 
 
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów w przypadku nie zastosowania się do jej przepisów 
Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorstwo kary w maksymalnej wysokości do 50 milionów EUR  
za niedopełnienie obowiązku udzielenia informacji i/lub do 10% przychodów podmiotu, osiągniętych w poprzednim 
roku rozliczeniowym, za naruszenie przepisów prawa. 

 
b. Pozostałe zobowiązania warunkowe i rezerwy 

 
Poza kwestiami opisanymi powyżej, działalność operacyjna Spółki podlega prawnym, społecznym  
i administracyjnym regulacjom oraz Spółka jest stroną postępowań prawnych i umów handlowych związanych  
z działalnością operacyjną. Niektóre decyzje regulacyjne mogą być krzywdzące dla Spółki, a wyroki wydane przez 
sądy w postępowaniach odwoławczych od takich decyzji mogą mieć negatywne skutki dla Spółki. Spółka 
systematycznie monitoruje ryzyka i zdaniem Zarządu utworzono odpowiednie rezerwy na rozpoznane ryzyka,  
dla których można było dokonać szacunku wysokości rezerwy. 
 
 

8. Transakcje ze stronami powiązanymi 
 
Na dzień 31 marca 2015 roku Orange S.A. był właścicielem 50,67% akcji Spółki i miał prawo do powoływania 
większości Członków Rady Nadzorczej OPL S.A. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu.  
 
Przychody OPL S.A. od jednostek zależnych obejmują przede wszystkim wynajem nieruchomości i opłaty z nimi 
związane, sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego oraz usługi informatyczne. Zakupy Spółki od jednostek 
zależnych obejmują przede wszystkim usługi z zakresu zarządzania relacjami z klientem, prowizje sprzedażowe, 
usługi sieciowe oraz wynajem nieruchomości i opłaty z nimi związane. Koszty transakcji z jednostkami zależnymi 
obejmują również darowizny na rzecz Fundacji Orange. 
 
Przychody od Grupy Orange obejmują przede wszystkim rozliczenia międzyoperatorskie, usługi z zakresu badań  
i rozwoju oraz transmisję danych. Zakupy od Grupy Orange obejmują przede wszystkim koszty rozliczeń 
międzyoperatorskich, transmisji danych, usług informatycznych i konsultingowych oraz opłat licencyjnych  
za używanie marki. 
 
Przychody finansowe OPL S.A. od jednostek zależnych obejmują głównie dywidendy od jednostek zależnych 
i odsetki od obligacji wyemitowanych przez jednostki zależne. Koszty finansowe OPL S.A. w transakcjach 
z jednostkami zależnymi obejmują odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostki zależne i odsetki od obligacji 
wyemitowanych do spółek zależnych. Należności finansowe Spółki od jednostek zależnych obejmują głównie 
obligacje wyemitowane przez jednostki zależne wraz z naliczonymi odsetkami. Zobowiązania finansowe wobec 
jednostek zależnych obejmują zobowiązania z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostki zależne wraz 
z naliczonymi odsetkami oraz obligacje wyemitowane do jednostek zależnych. 
 
Należności finansowe, zobowiązania, koszty finansowe oraz inne całkowite dochody dotyczące transakcji z Grupą 
Orange wynikają z pożyczek udzielonych przez Atlas Services Belgium S.A. oraz umowy dotyczącej instrumentów 
pochodnych zawartej z Orange S.A. w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procentowej 
związanego z wymienionymi powyżej pożyczkami. Przychody finansowe od Orange S.A. oraz środki pieniężne 
i ekwiwalenty środków pieniężnych zdeponowane w Orange S.A. dotyczą umowy scentralizowanego zarządzania 
płynnością. 
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(w milionach złotych) 3 miesiące 3 miesiące 

 do 31 marca 2015 do 31 marca 2014 

Sprzedaż towarów i usług oraz pozostałe przychody: 94 91 

Grupa Orange Polska (jednostki zależne) 45 39 

Grupa Orange 49 52 

- Orange S.A. (jednostka dominująca) 27 35 

- Grupa Orange (z wyłączeniem jednostki dominującej) 22 17 

Zakupy towarów (w tym zapasów, środków trwałych i wartości niematerialnych) i usług: (302) (377) 

Grupa Orange Polska (jednostki zależne) (236) (297) 

Grupa Orange (66) (80) 

- Orange S.A. (jednostka dominująca) (21) (28) 

- Grupa Orange (z wyłączeniem jednostki dominującej) (45) (52) 

   - w tym Orange Brand Services Limited (umowa licencyjna na używanie marki) (33) (38) 

Przychody finansowe: 92 155 

Grupa Orange Polska (jednostki zależne) 91 154 

Orange S.A. (jednostka dominująca) 1 1 

Koszty finansowe, netto: (91) (105) 

Grupa Orange Polska (jednostki zależne) (46) (99) 

Grupa Orange (45) (6) 

- Orange S.A. (jednostka dominująca) (156) (5) 

- Grupa Orange (z wyłączeniem jednostki dominującej) 111 (1) 

Inne całkowite dochody: 1 - 

Orange S.A. (jednostka dominująca) 1 - 

 
   

(w milionach złotych) Na dzień Na dzień 

 31 marca 2015 31 grudnia 2014 

Należności: 108 143 

Grupa Orange Polska (jednostki zależne) 49 72 

Grupa Orange 59 71 

- Orange S.A. (jednostka dominująca) 34 46 

- Grupa Orange (z wyłączeniem jednostki dominującej) 25 25 

Zobowiązania: 246 303 

Grupa Orange Polska (jednostki zależne) 162 197 

Grupa Orange 84 106 

- Orange S.A. (jednostka dominująca) 19 43 

- Grupa Orange (z wyłączeniem jednostki dominującej) 65 63 

Należności finansowe: 2.017 2.193 

Grupa Orange Polska (jednostki zależne) 2.017 2.123 

Orange S.A. (jednostka dominująca) - 70 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych zdeponowane w: 87 63 

Orange S.A. (jednostka dominująca) 87 63 

Zobowiązania finansowe: 6.549 6.729 

Grupa Orange Polska (jednostki zależne) 2.139 2.274 

Grupa Orange 4.410 4.455 

- Orange S.A. (jednostka dominująca) 226 148 
- Grupa Orange (z wyłączeniem jednostki dominującej) 4.184 4.307 

 
Świadczenia (wynagrodzenia, nagrody, świadczenia po okresie zatrudnienia oraz odprawy, w tym odszkodowania  
z tytułu zakazu konkurencji – w pieniądzu, w naturze lub w formie innych korzyści) wypłacone zgodnie z umownymi 
zobowiązaniami na rzecz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPL S.A. w okresach 3 miesięcy zakończonych  
31 marca 2015 i 2014 roku wyniosły odpowiednio 3,7 miliona złotych i 5,6 miliona złotych, w tym 1,3 miliona złotych  
i 1,3 miliona złotych naliczone w okresach poprzednich. W okresach 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 i 2014 
roku wysokość naliczonych kosztów z tytułu świadczeń dla Zarządu Spółki wyniosła 0,8 miliona złotych  
oraz 0,8 miliona złotych. 

 
W dniu 9 kwietnia 2015 roku wygasł mandat pana Sławomira Lachowskiego, Członka Rady Nadzorczej OPL S.A.,  
i nie został odnowiony. W tym samym dniu Walne Zgromadzenie OPL S.A. powołało panią Marię Pasło-
Wiśniewską na Członka Rady Nadzorczej OPL S.A. 
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9. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego 
 

W dniu 15 kwietnia 2015 roku OPL S.A. zwiększyła wartość depozytu wpłaconego w trakcie aukcji na rezerwacje 
częstotliwości 800 MHz i 2600 MHz. Wartość depozytu nie jest ujawniona ze względu na wrażliwość biznesową. 
 
 
 
 
 

Podpisy wszystkich członków Zarządu Orange Polska   

     
 

Podpis osoby, 
której powierzono prowadzenie 

ksiąg rachunkowych 

     

     

27 kwietnia 2015 r. 
Data 

Bruno Duthoit Prezes Zarządu   

Imię i nazwisko Stanowisko / funkcja Podpis   

      

      

      

27 kwietnia 2015 r. 
Data 

Maciej Nowohoński Członek Zarządu   Podpis 

Imię i nazwisko Stanowisko / funkcja Podpis   

     27 kwietnia 2015 r. 

     Data 

      

27 kwietnia 2015 r. 
Data 

Mariusz Gaca  Wiceprezes Zarządu    

Imię i nazwisko 
 

Stanowisko / funkcja Podpis   

     Zuzanna Góral 

     Imię i nazwisko 

      

27 kwietnia 2015 r. 
Data 

Piotr Muszyński  Wiceprezes Zarządu    

Imię i nazwisko 
 

Stanowisko / funkcja Podpis  Dyrektor Rachunkowości 
i Kontroli Wewnętrznej      

     Stanowisko / funkcja 

      

27 kwietnia 2015 r. 
Data 

Jacek Kowalski Członek Zarządu    

Imię i nazwisko Stanowisko / funkcja Podpis   
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Zgodnie z Art. 87 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 - Dz.U. Nr 33, poz. 259 z 2009 roku, z późn. zm. („Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 

19 lutego 2009 roku”), Zarząd Orange Polska S.A. (“OPL S.A.”, “Spółka”) przekazuje następujące 

informacje: 

 

 

I. Akcjonariusze posiadający, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu OPL S.A. na dzień opublikowania raportu kwartalnego 

oraz zmiany w strukturze własności w okresie od przekazania poprzedniego raportu rocznego 

 
Struktura własności kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z wiedzą Spółki, na dzień 27 kwietnia 2015 roku,  
tj. na dzień przekazania raportu kwartalnego za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku jest taka sama 
jak na dzień 12 lutego 2015 roku, tj. na dzień przekazania raportu rocznego za okres 12 miesięcy zakończony  
31 grudnia 2014 roku: 
 

Akcjonariusz 
Liczba 

posiadanych 
akcji  

Liczba głosów 
na Walnym 

Zgromadzeniu 
OPL S.A. 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

na Walnym 
Zgromadzeniu 

OPL S.A. 

Wartość 
nominalna 

posiadanych akcji 
(w zł) 

Udział w kapitale 
zakładowym 

Orange S.A. 664.999.999 664.999.999 50,67% 1.994.999.997 50,67% 

Pozostali akcjonariusze 647.357.480 647.357.480 49,33% 1.942.072.440 49,33% 

RAZEM 1.312.357.479 1.312.357.479 100,00% 3.937.072.437 100,00% 

 
 
II. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji OPL S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby 

zarządzające i nadzorujące OPL S.A., zgodnie z posiadanymi przez OPL S.A. informacjami, w okresie od 

przekazania poprzedniego raportu rocznego 

 
W ramach ustanowionego przez Spółkę programu motywacyjnego, Członkowie Zarządu Spółki objęli wyemitowane 
przez OPL S.A. imienne obligacje serii A z prawem pierwszeństwa do subskrybowania akcji Spółki przed 
dotychczasowymi akcjonariuszami. 
 
Liczba obligacji z prawem pierwszeństwa do subskrybowania akcji będąca w posiadaniu Członków Zarządu Spółki 
na dzień przekazania raportu kwartalnego za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku i raportu rocznego 
za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 roku jest następująca: 
 

 27 kwietnia 2015 12 lutego 2015 

Bruno Duthoit  - - 

Mariusz Gaca 68.839 68.839 

Piotr Muszyński 190.896 190.896 

Jacek Kowalski 25.241 25.241 

Maciej Nowohoński 36.715 36.715 
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Na dzień 27 kwietnia 2015 roku oraz 12 lutego 2015 roku pan Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Nadzorczej 
OPL S.A., był w posiadaniu 305.557 obligacji z prawem pierwszeństwa do subskrybowania akcji. Pozostali 
Członkowie Rady Nadzorczej OPL S.A. nie uczestniczą w programie motywacyjnym Spółki i na dzień 27 kwietnia 
2015 roku oraz 12 lutego 2015 roku nie posiadali obligacji z prawem pierwszeństwa do subskrybowania akcji. 
 
Na dzień 27 kwietnia 2015 roku oraz 12 lutego 2015 roku pan Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Nadzorczej 
OPL S.A., był w posiadaniu 4.000 akcji Orange Polska. Żadna z pozostałych osób zarządzających  
lub nadzorujących OPL S.A. nie była w posiadaniu akcji Spółki. 
 
 
III. Informacje o udzieleniu przez Spółkę lub przez jednostkę od niej zależną poręczeń kredytu lub pożyczki 

lub udzieleniu gwarancji innemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna 

wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych 

Spółki 

 
W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 roku Spółka lub jednostka od niej zależna nie udzielała 
poręczeń kredytu lub pożyczki ani gwarancji innemu podmiotowi lub jednostce od niego zależnej, których łączna 
wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych OPL S.A. 
 
 
IV. Stanowisko Zarządu odnośnie wcześniej publikowanych prognoz wyników finansowych 

Grupa nie publikuje prognoz finansowych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 
roku. 
 
 
V.  Czynniki, które w ocenie Grupy mogą mieć wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki w perspektywie 

co najmniej kolejnego kwartału 

 
Czynniki, które w opinii Zarządu mają lub w niedalekiej przyszłości mogą mieć wpływ na działalność Grupy zostały 
opisane w sekcji 4 Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Orange Polska w 2014 roku jak również w raporcie 
bieżącym nr 5/2015 opublikowanym w dniu 10 lutego 2015 roku. Ponadto, szczegółowy opis zagrożeń i ryzyk 
mogących wpływać na działalność operacyjną oraz wyniki finansowe Grupy został zawarty w rozdziale IV 
powyższego Sprawozdania. 
 
 
VI.  Kursy walutowe 

 
W celu przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 
31 marca 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla Euro w tych 
dniach. Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów 
pieniężnych za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 oraz 2014 roku przeliczono według kursu będącego 
średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP z ostatnich dni każdego z 3 miesięcy zakończonych  
31 marca 2015 oraz 2014 roku. 
 
Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej, rachunku zysków i strat, 
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przedstawia poniższa tabela: 
 

 31 marca 2015 31 grudnia 2014 31 marca 2014 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej 4,0890 PLN 4,2623 PLN Nie dotyczy 

Rachunek zysków i strat,  
sprawozdanie z całkowitych dochodów, 
sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

4,1489 PLN Nie dotyczy 4,1894 PLN 
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