


Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej TVN S.A.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Spółki TVN S.A. (do
29 lipca 2004 roku TVN Sp. z o.o., zwanej dalej „Spółką") z siedzibą w Warszawie, przy
ulicy Wiertniczej 166, obejmującego:

(a) wprowadzenie;

(b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 1.394.577 tyś. zł;

(c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.
wykazujący zysk netto w kwocie 171.356 tyś. zł;

(d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2004 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 166.647 tyś. zł;

(e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2004 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 222.327 tyś. zł;

(f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było
wyrażenie, na podstawie przeprowadzonego badania, opinii o sprawozdaniu finansowym.

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:

(a) przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa" - tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r. Nr 76 póz. 694 z późniejszymi
zmianami);

(b) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę
Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą
pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie
obejmowało między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów
potwierdzających kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie
obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę oraz
istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego,
a także ogólną ocenę jego prezentacji. Uważamy, że nasze badanie stanowiło
wystarczającą podstawę dla wyrażenia opinii.



Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej TVN S.A.
(cd.)

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2004 r. uwzględniają przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. nr 139, póz. 1569
z późniejszymi zmianami) i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym
sprawozdaniu finansowym.

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

(a) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości
obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w powołanej
wyżej Ustawie oraz z uwzględnieniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U.
z 2001 r., Nr 139, póz. 1569 z późniejszymi zmianami) oraz w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków,
jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. z 2004 r.,
Nr 186, póz. 1921);

(b) jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz
statutem Spółki;

(c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień
31 grudnia 2004 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2004 r.

Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający badanie:

Wojciech Maj
Członek Zarządu Spółka wpisana na listę podmiotów
Biegły Rewident uprawnionych do badania sprawozdań
Numer ewidencyjny 6128/2647 finansowych pod numerem 144

Warszawa, 23 lutego 2005 r.



TVN S.A. (do 29 lipca 2004 roku TVN Sp. z o.o.)

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.



Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego
Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej TVN S.A.

Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego TVN
S.A. (do 29 lipca 2004 roku TVN Sp. z o.o., zwanej dalej „Spółką") z siedzibą w Warszawie,
przy ulicy Wiertniczej 166. Badaniu podlegało sprawozdanie finansowe obejmujące:
(a) wprowadzenie;
(b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów

wykazuje sumę 1.394.577 tyś. zł;
(c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.

wykazujący zysk netto w kwocie 171.356 tyś. zł;
(d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia

2004 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 166.647 tyś. zł;
(e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.

wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 222.327 tyś. zł;
(f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez Zarząd Spółki oraz osobę, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, dnia 23 lutego 2005 r. Raport powinien być
odczytywany wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej TVN S.A. z dnia 23 lutego 2005 r. dotyczącą wyżej
opisanego sprawozdania finansowego. Opinia o sprawozdaniu finansowym wyraża ogólny
wniosek wynikający z przeprowadzonego badania. Wniosek ten nie stanowi sumy ocen
wyników badania poszczególnych pozycji sprawozdania bądź zagadnień, ale zakłada
nadanie poszczególnym ustaleniom odpowiedniej wagi (istotności), uwzględniającej wpływ
stwierdzonych faktów na rzetelność i prawidłowość sprawozdania finansowego.

Raport zawiera 17 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części:
Strona

I. Ogólna charakterystyka Spółki........................................................................................ 2
II. Informacje dotyczące przeprowadzonego badania ......................................................... 4
III. Charakterystyka wyników i sytuacji finansowej jednostki................................................ 5
IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego..................................... 7
V. Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta............................................................. 16

Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający badanie:

Wojciech Maj
Członek Zarządu Spółka wpisana na listę podmiotów
Biegły Rewident uprawnionych do badania sprawozdań
Numer ewidencyjny 6128/2647 finansowych pod numerem 144

Warszawa, 23 lutego 2005 r.



TVN S.A. (do 29 lipca 2004 roku TVN Sp. z o.o.) 2
Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r._________________

Ogólna charakterystyka Spółki

(a) Spółka rozpoczęła działalność w 1997 roku. Akt założycielski Spółki sporządzono w
formie aktu notarialnego w lokalu przy ulicy Powsińskiej 4 przed notariuszem Piotrem
Soroką prowadzącym kancelarię notarialną przy ul. Żurawiej 47 w Warszawie
(Repertorium nr A - 3908/95) w dniu 22 maja 1995 roku i zarejestrowano w XVI
Wydziale Gospodarczym - Rejestrowym Sądu Gospodarczego w Warszawie. Sąd
Rejonowy w Warszawie w dniu 25 maja 1995 roku wydał postanowienie o wpisie
Spółki do rejestru RHB pod nr 43929. W dniu 12 czerwca 2001 roku Sąd Rejonowy w
Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu
Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000018906. W dniu 2 lipca
2004 roku Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło decyzję o przekształceniu TVN
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w TVN Spółka Akcyjna. W dniu 30 lipca
2004 roku przekształcenie zostało zarejestrowane. W dniu 29 października 2004 roku
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd podjęła decyzję o dopuszczeniu do
publicznego obrotu 26.300.000 akcji Spółki. Od dnia 7 grudnia 2004 roku akcje są
notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(b) W roku obrotowym objętym badaniem Spółka prowadziła działalność w oparciu
o koncesje wydane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

(c) Dla celów rozliczeń z tytułu podatków Spółce nadano dnia 4 lipca 1995 r. numer NIP
951-00-57-883. Dla celów statystycznych Spółka otrzymała dnia 23 września 1997
roku numer REGON 011131245.

(d) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.800 tyś. zł i składa się z 65.800.000 akcji o
wartości nominalnej 1 zł każda.

(e) W badanym okresie przedmiotem działalności Spółki było:

• działalność telewizyjna w pełnym zakresie oraz produkcja programów
telewizyjnych i filmowych,

• inna produkcja audiowizualna bez względu na rodzaj nośnika,
• emisja, dystrybucja, rozpowszechnianie i nadawanie programów telewizyjnych, w

systemie naziemnym, kablowym lub satelitarnym oraz wszystkich innych mediów,
• obrót programami telewizyjnymi własnymi i obcymi, bez względu na rodzaj

nośnika i sposób emisji, obrót prawami, działalność impresaryjna, działalność
wydawnicza, organizacja imprez artystycznych i sportowych, szkolenie
specjalistów w zakresie wyżej wymienionych specjalności,

• działalność agencyjna i reklamowa, także promocyjna,
• obsługa techniczna i menedżerska produkcji telewizyjnej i filmowej,
• pośrednictwo w obrocie wszelkimi prawami własności intelektualnej,
• świadczenie innych usług związanych z przedmiotem działalności wymienionym

w niniejszym paragrafie.

(f) W roku obrotowym członkami Zarządu Spółki byli:

• Piotr Walter Prezes Zarządu
• Karen Burgess Wiceprezes Zarządu
• Edward Miszczak Wiceprezes Zarządu
• Piotr Tyborowicz

___• Jarosław Potasz____________________________________
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TVN S.A. (do 29 lipca 2004 roku TVN Sp. z o.o.)
Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.________

Ogólna charakterystyka Spółki (cd.)

• Waldemar Ostrowski
• Tomasz Berezowski

(g) Jednostkami powiązanymi ze Spółką są:

N-Vision B.V. (*)
Strateurop International B. V. (*)
EI-Trade Sp. z o.o.
ProCable Sp. z o.o.
Polish Television Finance Corporation B.V.
TVN Finance Corporation pić
TVN 24 Sp. z o.o.
TVN Turbo Sp. z o.o.
Newsroom Sp. z o.o.
Thema Film Sp. z o.o.

znaczący inwestor
znaczący inwestor
spółka zależna
spółka zależna
spółka zależna
spółka zależna
spółka zależna (od 11 marca 2004 r.)
spółka zależna (od 11 marca 2004 r.)
spółka zależna (od 11 marca 2004 r.)
spółka stowarzyszona

(*) - Jednostki znajdujące się pod kontrolą Grupy Kapitałowej ITI Holdings S.A.

Zgodnie z dodatkową notą objaśniającą nr 7 sprawozdania finansowego, Spółka
przeprowadziła w okresie obrotowym transakcje z następującymi jednostkami powiązanymi
kapitałowo pośrednio, poprzez przynależność do Grupy Kapitałowej ITI Holdings S.A.:

• TVN 24 Sp. z o.o. (do dnia 11 marca 2004 roku)
• Neovision Holding B.V.
• ITI Services AG
• Onet.pl S.A.
• ITI Corporation Sp. z o.o.
• ITI Cinema Sp. z o.o.
• DrQ Sp. z o.o. (do dnia 6 stycznia 2004 roku)
• Market Link Advertising Agency Sp. z o.o.
• Tenbit Sp. z o.o.
• Multikino Sp. z o.o.
• Endemol Neovision Sp. z o.o.
• ITI Film Studio Sp. z o.o.
• N-Vision B.V.
• ITI Media Group NV
• TVN Turbo Sp. z o.o. (do dnia 11 marca 2004 roku)

Ponadto, w ciągu okresu obrotowego Spółka przeprowadziła transakcje ze spółkami ITI
Poland S.A. oraz Media Business Center Sp. z o.o. ITI Poland S.A. należała do Grupy
Kapitałowej ITI Holdings S.A. i w grudniu 2001 roku została sprzedana niektórym z jej
obecnych akcjonariuszy. Media Business Center Sp. z o.o. jest spółką będącą pod kontrolą
niektórych akcjonariuszy Grupy Kapitałowej ITI Holdings S.A.

PRICQ/WERHOUSB(POPERS l



TVN S.A. (do 29 lipca 2004 roku TVN Sp. z o.o.) 4
Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.__________________

II. Informacje dotyczące przeprowadzonego badania

(a) PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o, została wybrana na biegłego rewidenta Spółki na
podstawie uchwały nr 8/05/04 Rady Nadzorczej z dnia 10 maja 2004 roku na
podstawie paragrafu 15 ust. 2 umowy Spółki.

(b) PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz biegły rewident przeprowadzający badanie są
niezależni od badanej jednostki w rozumieniu art. 66 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

(c) Badanie przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu 20 maja 2004 roku w
okresie od 17 stycznia do 23 lutego 2005 roku.



TVN S.A. (do 29 lipca 2004 roku TVN Sp. z o.o.) 5
Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r._________________

III. Charakterystyka wyników i sytuacji finansowej jednostki

Poniższe komentarze przedstawiono w oparciu o wiedzę uzyskaną w trakcie badania
sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe nie uwzględnia wpływu inflacji. Ogólny wskaźnik zmian poziomu cen
towarów i usług konsumpcyjnych (od grudnia do grudnia) wyniósł w badanym roku 4,4% (2003
r.: 1,7%).

W badanym roku niżej opisane zjawiska miały istotny wpływ na wynik finansowy oraz
sytuację majątkową! finansową Spółki.

• Na koniec roku obrotowego aktywa Spółki wyniosły 1.394.577 tyś. zł. W ciągu roku suma
bilansowa zwiększyła się o 42.312 tyś. zł, tj. o 3,1%. Wzrost ten został głównie
sfinansowany przez zysk netto w kwocie 171.356 tyś. zł.

• Wysoki poziom zwiększeń wartości brutto aktywów programowych (zwiększenia licencji
programowych oraz koprodukcji w kwocie 167.528 tyś. zł w 2003 roku oraz 123.168 tyś.
zł w bieżącym roku obrotowym) wpłynął na wzrost kosztów ich amortyzacji z 76.214 tyś.
zł w 2003 roku do 92.103 tyś. zł w 2004 roku.

• W badanym roku część należności od jednostek powiązanych podlegała
przeklasyfikowaniu do należności krótkoterminowych. Poprawa ściągalności należności
znalazła odzwierciedlenie w krótszym przeciętnym okresie realizacji należności
mierzonym wskaźnikiem rotacji, który wyniósł 42 dni (w poprzednim roku 55 dni).

• Poprawie uległa struktura zadłużenia Spółki. Stopa zadłużenia zmalała z 90% w końcu
roku ubiegłego do 78% w końcu roku obecnego, czego główną przyczyną był korzystny
trend kursu wymiany złotego na Euro oraz wypracowanie zysku netto w bieżącym roku
obrotowym. Okres obrotu zobowiązań wydłużył się odpowiednio z 58 dni do 65 dni.

• Ogółem przychody ze sprzedaży wyniosły 681.815 tyś. zł i wzrosły o 9% w porównaniu
do roku poprzedniego. Podstawową działalnością Spółki w bieżącym roku obrotowym
była emisja reklam. Na działalności tej Spółka zanotowała wzrost przychodów o 67.301
tyś. zł w porównaniu do poprzedniego okresu obrotowego, czyli o 13%. Wzrost ten był
głównie wynikiem wzrostu ilości sprzedanych pakietów punktów ratingowych (GRP) oraz
wzrostu cen emisji reklam.

• Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej były koszty sprzedanych
produktów, towarów i materiałów, które w badanym roku obrotowym wzrosły o 2.312 tyś.
zł, tj. o 0,5%. Łącznie koszty działalności operacyjnej wzrosły o 16.798 tyś. zł, tj. o 3,4%.
Wzrost ten był głównie spowodowany zwiększeniem kosztów amortyzacji, w tym głównie
amortyzacji licencji programowych oraz kosztów wynagrodzeń, skompensowanym
zmniejszeniem kosztów usług obcych o kwotę 21.335 tyś. zł.

• Rentowność mierzona zyskiem na sprzedaży wyniosła 25% i była wyższa o 4 punkty
procentowe od uzyskiwanej w roku poprzednim. Było to spowodowane szybszym
tempem wzrostu przychodów ze sprzedaży w porównaniu do tempa wzrostu kosztów
działalności operacyjnej.
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Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r._________________

Charakterystyka wyników i sytuacji finansowej jednostki (cd.)

• Korzystne dla Spółki wahania kursów walut obcych, zysk na wycenie instrumentów
finansowych przeznaczonych do obrotu oraz wzrost przychodów z tytułu odsetek od
obligacji ITI Media Group N.V., skompensowane w pewnym stopniu wzrostem kosztów
obsługi zadłużenia w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym, spowodowały
znaczny wzrost przychodów finansowych netto (przychody finansowe, netto w kwocie
41.905 tyś. zł) porównaniu do okresu poprzedniego (koszty finansowe, netto w kwocie
41.397 tyś. zł). Przychody z tytułu różnic kursowych wyniosły 70.741 tyś. zł, w
porównaniu do kosztów z tytułu różnic kursowych w kwocie 27.702 tyś. zł w poprzednim
roku obrotowym. Koszty z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wzrosły z 17.332 tyś. zł
w poprzednim roku obrotowym do 103.071 tyś. zł w roku bieżącym.

• Powyżej opisane czynniki oraz zmiana w efektywnej stawce opodatkowania wpłynęły na
wzrost rentowności netto z 10% w poprzednim roku obrotowym do 25% w roku
bieżącym.

• Pogorszeniu uległa sytuacja płatnicza Spółki. Wskaźnik płynności, który w bieżącym roku
wyniósł 2,3 uległ pogorszeniu głównie w wyniku spadku aktywów obrotowych o 20,5%.

PRlCWy~ERHOUsE(COPERS l



TVN S.A. (do 29 lipca 2004 roku TVN Sp. z o.o.)
Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.

Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego

BILANS na 31 grudnia 2004 r.

AKTYWA
Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa programowe długoterminowe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe

Aktywa obrotowe
Zapasy
Aktywa programowe krótkoterminowe
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

Aktywa razem

Komentarz 31. 12.2004 r.
tyś. zł

1 19.997
2 73.685
3 55.850

-
4 857.357

1.006.889

1.565
3 142.925
5 121.546
6 113.644

8.008

387.688
1.394.577

31. 12.2003 r.
tyś. zł

10.099
70.366
58.970
23.008

702.115
864.558

2.227
86.276
87.389

299.233

12.582

487.707
1.352.265

Zmiana
tyś. zł

9.898
3.319

(3.120)
(23.008)
155.242
142.331

(662)
56.649
34.157

(185.589)

(4.574)

(100.019)
42.312

Zmiana
%

98,0
4,7
(5,3)

(100,0)
22,1

16,5

(29,7)
65,7
39,1

(62,0)

(36,4)

(20,5)
3,1

31. 12.2004 r.
Struktura

IO/\(/o)

1,4
5,3
4,0

-
61,5
72,2

0,1
10,3
8,7
8,1

0,6

27,8
100,0

31. 12.2003 r.
Struktura

IO/\(/o)

0,7
5,2
4,4
1,7

51,9
63,9

0,2
6,4
6,5

22,1

0,9

36,1
100,0
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TVN S.A. (do 29 lipca 2004 roku TVN Sp. z o.o.)
Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.

Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.)

BILANS na 31 grudnia 2004 r. (cd.)

Komentarz

PASYWA
Kapitał własny 7, 8

Kapitał zakładowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk netto 9

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe 10
Zobowiązania krótkoterminowe 1 1
Rozliczenia międzyokresowe 12

Pasywa razem

31. 12.2004 r.
tyś. zł

65.800
(4.709)
67.580

171.356

300.027

31.096
895.884
112.582
54.988

1.094.550

1.394.577

31. 12.2003 r.
tyś. zł

65.800
-

5.315
62.265

133.380

7.482
1.039.874

127.327
44.202

1.218.885

1.352.265

Zmiana
tyś. zł

-
(4.709)
62.265

109.091

166.647

23.614
(143.990)
(14.745)
10.786

(124.335)

42.312

Zmiana
%

-
-

1.171,5
175,2

124,9

315,6
(13,8)
(11,6)
24,4

(10,2)

3,1

31. 12.2004 r.
Struktura

(%)

4,7
(0,3)
4,8

12,3

21,5

2,2
64,3

8,1
3,9

78,5

100,0

31. 12.2003 r.
Struktura

(%)

4,9
-

0,4
4,6

9,9

0,6
76,8
9,4
3,3

90,1

100,0
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Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.

Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.)

RACHUNEK ZYSKÓW 1 STRAT
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.

Komentar
z

Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów 14
Koszty sprzedanych produktów, towarów
i materiałów 14
Zysk brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży 14
Koszty ogólnego zarządu 14
Zysk ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk z działalności operacyjnej
Przychody finansowe 15
Koszty finansowe 1 5
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto 8

2004 r.
tyś. zł

681.815

(433.776)

248.039
(33.120)
(41.987)
172.932

5.570
(7.520)

170.982
184.611

(142.706)

212.887
(41.531)
171.356

2003 r.
tyś. zł

624.453

(431.464)
192.989
(29.457)
(31.164)
132.368

5.810
(5.385)

132.793
11.177

(52.574)

91.396
(29.131)
62.265

Zmiana
tyś. zł

57.362

(2.312)
55.050
(3.663)

(10.823)
40.564

(240)
(2.135)

38.189
173.434
(90.132)

121.491

(12.400)
109.091

Zmiana
%

9,2

0,5
28,5
12,4
34,7
30,6

(4,1)
39,6

28,8
1.551,7

171,4

132,9

42,6
175,2

2004 r.
Struktura (%)

100,0

(63,6)
36,4

(4,8)
(6,2)
25,4

0,8

(1,1)
25,1
27,0

(20,9)

31,2

(6,1)
25,1

2003 r.
Struktura (%)

100,0

(69,1)
30,9
(4,7)
(5,0)
21,2

0,9
(0,8)

21,3
1,7

(8,4)

14,6

(4,6)
10,0

i
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IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.)

Przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki

Działalność gospodarczą Spółki, jej wynik finansowy za rok obrotowy oraz sytuację majątkową i finansową na dzień bilansowy w porównaniu do
okresów poprzedzających charakteryzują następujące wskaźniki:

2004 r. 2003 r. 2002 r.
Wskaźniki aktywności

- szybkość obrotu należności 42 dni 55 dni 61 dni
Wskaźniki rentowności

- rentowność sprzedaży netto 25% 10% 6%
- rentowność sprzedaży brutto 25% 21% 13%
- ogólna rentowność kapitału 79% 61% 67%

Wskaźniki zadłużenia
- stopa zadłużenia 78% 90% 83%
- szybkość obrotu zobowiązań 65dni 58dni 37dni

Wskaźniki płynności
- wskaźnik płynności
- wskaźnik płynności

31.12.2004 r.

2,3
2,3

31.12.2003 r.

2,8
2,8

31.12.2002 r.

2,2
2,2

Inne wskaźniki
- efektywna stawka podatku dochodowego 19,5% 31,9% 28,6%
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IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.)

Bilans na dzień 31 grudnia 2004 r.

1. Wartości niematerialne i prawne

W badanym roku wartość netto wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o
9.898 tyś. zł, głównie na skutek otrzymania w dniu 15 kwietnia 2004 roku scalonej
koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym.

2. Rzeczowe aktywa trwałe

W badanym roku wartość brutto środków trwałych zwiększyła się o 29.395 tyś. zł,
głównie na skutek zakupów urządzeń technicznych i maszyn o wartości 26.609 tyś. zł.
Jednocześnie sprzedano środki trwałe o wartości netto 456 tyś. zł i zlikwidowano środki
trwałe o wartości netto 49 tyś. zł oraz dokonano odpisu aktualizującego wartość
środków trwałych w kwocie 2.338 tyś. zł. Odpisy amortyzacyjne wyniosły 15.886 tyś. zł.

3. Aktywa programowe długoterminowe i krótkoterminowe

Na saldo aktywów programowych składają się: zakupione licencje programowe o
wartości 158.283 tyś. zł, kapitalizowane koszty produkcji lokalnej w kwocie 37.905 tyś.
zł oraz koprodukcji o wartości 2.587 tyś. zł. Wzrost aktywów programowych na 31
grudnia 2004 roku wynikał głównie z kontraktów zawartych z dostawcami licencji na
rozpowszechnianie programów telewizyjnych.

4. Inwestycje długoterminowe

Wartość inwestycji długoterminowych na koniec badanego roku wyniosła 857.357 tyś.
zł, co w porównaniu do roku ubiegłego oznaczało wzrost o 155.242 tyś. zł. Wzrost ten
wynikał głównie z nabycia 100% udziałów w TVN 24 Sp. z o.o. za kwotę 168.053 tyś.
zł, a następnie zwiększenia kapitału zakładowego TVN 24 Sp. z o.o. o kwotę 41.472
tyś. zł, sprzedaży udziałów w Telewizji Wisła Sp. z o.o. o wartości 58.483 tyś. zł oraz
zmniejszenia netto wartości bilansowej obligacji wyemitowanej przez ITI Media Group
N.V. o kwotę 27.797 tyś. zł, w związku z ujemnymi niezrealizowanymi różnicami
kursowymi, pomniejszonymi o wzrost odsetek naliczonych.

5. Należności krótkoterminowe

Saldo należności krótkoterminowych na 31 grudnia 2004 r. obejmowało należności z
tytułu dostaw i usług w kwocie 113.937 tyś. zł, należności z tytułu podatków, dotacji, ceł
i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w kwocie 1.454 tyś. zł oraz inne należności w
kwocie 6.155 tyś. zł. Wzrost salda należności krótkoterminowych w porównaniu do
roku ubiegłego wynikał głównie ze wzrostu przychodów ze sprzedaży.

PacWATEftHaJsE(OOPEKS l
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IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.)

6. Inwestycje krótkoterminowe

Na inwestycje krótkoterminowe na 31 grudnia 2004 roku składały się opcje wcześniejszej spłaty pożyczek od TVN Finance Corporation
pić w kwocie 45.098 tyś. zł, udzielone pożyczki w kwocie 921 tyś. zł (w tym jednostkom powiązanym: 270 tyś. zł) oraz środki pieniężne i
inne aktywa pieniężne w kwocie 67.625 tyś. zł. Zmniejszenie salda inwestycji krótkoterminowych na 31 grudnia 2004 roku wynikało z
faktu, że na 31 grudnia 2003 roku środki pieniężne o ograniczonym prawie do dysponowania obejmowały kwotę 35.000 EUR
(równowartość 165.095 tyś. zł), przeznaczoną na nabycie TVN 24 Sp. z o.o. Spółka zakończyła transakcję nabycia TVN 24 Sp. z o.o. w
dniu 11 marca 2004 r.

7. Kapitał własny

31.12.2003 Podział Strata z tytułu wyceny
r. zysku Instrumentów

zabezpieczających
tyś. zł tyś. zł tyś. zł

Zysk z tytułu wyceny Zysk netto 31.12.2004 r.
akcji dostępnych do roku

sprzedaży obrotowego
tyś. zł tyś. zł tyś. zł

Kapitał zakładowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały
rezerwowe
Zysk netto

Razem

65.800

5.315

62.265

133.380

(7.448) 2.739

62.265

(62.265) 171.356

65.800
(4.709)

67.580

171.356

300.027

W badanym roku wielkość kapitału zakładowego nie uległa zmianie. W dniu 2 lipca 2004 roku Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło
decyzję o przekształceniu TVN Sp. z o.o. o kapitale zakładowym o wartości 65.800 tyś. zł (658.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł
każdy) w TVN S.A. o kapitale zakładowym o wartości 65.800 tyś. zł (65.800 tyś. akcji o wartości nominalnej 1 zł każda). W dniu 30 lipca
2004 roku nastąpiła rejestracja przekształcenia.
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IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.)

8. Kapitał zakładowy - struktura własności

Na 31 grudnia 2004 r. akcjonariuszami Spółki byli:

Nazwa akcjonariusza Liczba Wartość Typ
posiadanych nominalna posiadanych

akcji posiadanych akcji
akcji w tyś.

zł

N-Vision B.V. (*)
N-Vision B.V. (*)

Strateurop Internationai B.V.
O
W-Tech Irwestment 1 Sp. z
o.o. (**)
BRE Bank S.A.

Ouercusmedia Holding N.V.
r*)
Pozostali

12.900.000
1.755.727

20.020.000

6.580.000

3.297.423

2.998.939

18.247.911

65.800.000

12.900
1.756

20.020

6.580

3.297

2.999

18.248

65.800

zwykłe, imienne
zwykłe, na
okaziciela

zwykłe, imienne

zwykłe, imienne

zwykłe, na
okaziciela
zwykłe, na
okaziciela
zwykłe, na
okaziciela

%
posiadanych

głosów

19,6
2,7

30,4

10,0

5,0

4,6

27,7

100,0

(*) - spółki znajdujące się pod kontrolą Grupy Kapitałowej ITI Holdings S.A.
(**) - spółka powiązana z BRE Bank S.A.
(***) - spółka powiązana z Janem Wejchertem, Mariuszem Walterem i Bruno Valsangiacomo,
akcjonariuszami ITI Holdings S.A.

W dniu 10 września 2004 roku ITI TV Holdings Sp. z o.o. przeniosła na N-Vision B.V.
wszystkie posiadane akcje imienne Spółki.

W dniu 29 października Komisja Papierów Wartościowych i Giełd podjęła decyzję o
dopuszczeniu do publicznego obrotu 26.300.000 akcji Spółki. Od dnia 7 grudnia 2004
roku akcje są notowane na 'Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

9. Wynik finansowy netto

Zysk netto za badany rok wyniósł 171.356 tyś. zł i składa się z zysku netto
wykazywanego w księgach TVN Sp. z o.o. oraz TVN S.A. Zgodnie z informacją
zawartą w sprawozdaniu finansowym Zarząd zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu
Akcjonariuszy przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy.

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 maja 2004 roku zysk netto za
rok poprzedni został przeniesiony na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę
dywidendy w latach następnych.

PRlCBAifflEKHOUsB(COPERS l
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IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.)

10. Zobowiązania długoterminowe

Saldo zobowiązań długoterminowych na 31 grudnia 2004 r. wynosiło 895.884 tyś. zł
i obejmowało zobowiązania z tytułu pożyczek od TVN Finance Corporation pić. Spadek
salda zobowiązań długoterminowych w porównaniu do roku ubiegłego o 143.990 tyś. zł
wynikał głównie z dodatnich niezrealizowanych różnic kursowych w związku z
umocnieniem się kursu złotego w stosunku do Euro.

11. Zobowiązania krótkoterminowe

Na dzień bilansowy na saldo zobowiązań krótkoterminowych składały się głównie
następujące pozycje: zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 87.497 tyś. zł,
zobowiązania z tytułu odsetek od pożyczek w kwocie 3.877 tyś. zł, z tytułu podatków,
ceł i ubezpieczeń w kwocie 10.333 tyś. zł oraz inne zobowiązania finansowe z tytułu
instrumentów zabezpieczających w kwocie 9.194 tyś. zł.

12. Rozliczenia międzyokresowe

Najistotniejszą pozycją biernych rozliczeń miedzyokresowych kosztów na koniec
badanego roku były wykonane na rzecz Spółki niefakturowane usługi w kwocie 44.471
tyś. zł.

Najistotniejsza część pozycji rozliczeń miedzyokresowych przychodów na koniec
badanego roku dotyczyła sprzedaży usług emisji reklam (8.128 tyś. zł).

13. Zabezpieczenia na majątku ustanowione na rzecz osób trzecich

Aktywa Spółki o łącznej wartości 176.406 tyś. zł stanowiły zabezpieczenie umowy linii
kredytowej, która na 31 grudnia 2004 roku nie była wykorzystana. Umowa wygasła 28
stycznia 2005 roku.

Spółka jest gwarantem emisji obligacji o wartości 235.000 tyś. Euro, oprocentowanych
9.5% w skali roku, o terminie wykupu 15 grudnia 2013 roku, wyemitowanych w dniu 2
grudnia 2003 roku przez jednostkę zależną TVN Finance Corporation pić.
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IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.)

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy do 31 grudnia 2004 r.

14. Przychody ze sprzedaży i koszty działalności operacyjnej

Dominującą część przychodów Spółki osiągniętych w badanym roku obrotowym
stanowiły przychody z tytułu emisji reklam, które wyniosły 595.484 tyś. zł (87%
przychodów netto ze sprzedaży ogółem). Pozostałą część przychodów Spółka
uzyskała ze świadczeń sponsorskich, z tytułu usług związanych z udziałem widzów w
audycjach za pośrednictwem połączeń telefonicznych oraz komunikatów SMS, z
telesprzedaży, a także sprzedaży licencji na rozpowszechnianie audycji telewizyjnych.

Przychody ze sprzedaży wzrosły w badanym roku obrotowym o 9%, co było głównie
wynikiem wzrostu sprzedanych pakietów punktów ratingowych (GRP) oraz wzrostu cen
emisji reklam.

Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej były koszty sprzedanych
produktów, towarów i materiałów, które w badanym roku obrotowym wzrosły o 2.312
tyś. zł, do kwoty 433.776 tyś. zł. Koszty sprzedaży wzrosły o 3.663 tyś. zł, do kwoty
33.120 tyś. zł, a koszty ogólnego zarządu o 10.823 tyś. zł, do 41.987 tyś. zł. Łącznie
koszty działalności operacyjnej wzrosły o 16.798 tyś. zł, tj. o 3,4%. Wzrost ten był
głównie spowodowany zwiększeniem amortyzacji o kwotę 20.167 tyś. zł, w tym głównie
amortyzacji licencji programowych i koprodukcji o kwotę 15.889 tyś. zł oraz kosztów
wynagrodzeń o kwotę 7.525 tyś. zł, skompensowanym zmniejszeniem kosztów usług
obcych o kwotę 21.335 tyś. zł.

15. Przychody i koszty finansowe

Głównymi pozycjami przychodów finansowych w badanym roku obrotowym były
odsetki naliczone od obligacji wyemitowanej przez ITI Media Group N.V. w kwocie
62.841 tyś. zł, dodatnie zrealizowane i niezrealizowane różnice kursowe, netto w
kwocie 70.741 tyś. zł oraz zysk na wycenie instrumentów finansowych przeznaczonych
do obrotu w kwocie 41.275 tyś. zł.

Głównymi pozycjami kosztów finansowych w badanym roku obrotowym były odsetki
zapłacone i naliczone od pożyczek udzielonych przez TVN Finance Corporation pić w
kwocie 103.071 tyś. zł oraz wynik na sprzedaży udziałów w Telewizji Wisła Sp. z o.o. w
kwocie 17.011 tyś. zł.

m



TVN S.A. (do 29 lipca 2004 roku TVN Sp. z o.o.) 16
Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r._________________

V. Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta

(a) Zarząd Spółki przedstawił w toku badania żądane informacje, wyjaśnienia
i oświadczenia oraz przedłożył oświadczenie o kompletnym ujęciu danych w księgach
rachunkowych i wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych, a także poinformował
o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym do dnia złożenia
oświadczenia.

(b) Zakres badania nie był ograniczony.

(c) Spółka posiadała aktualną, zatwierdzoną przez Zarząd dokumentację opisującą
zasady (politykę) rachunkowości. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości były
dostosowane do jej potrzeb i zapewniały wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich
zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego
Spółki, przy zachowaniu zasady ostrożności. Dane porównywalne za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2003 roku zostały sporządzone na podstawie zatwierdzonego
i opublikowanego sprawozdania finansowego Spółki za ten rok. Dane te zostały
sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie zasad
rachunkowości zgodnych z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę przy
sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2004
roku. Zaprezentowane w dodatkowych notach objaśniających uzgodnienie
porównywalnych danych finansowych do pozycji zbadanego, uprzednio
opublikowanego sprawozdania finansowego rzetelnie odzwierciedla dokonane
przekształcenie, zaś porównywalne dane finansowe wynikają ze zbadanego
sprawozdania finansowego, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do
porównywalności z tytułu zmian zasad rachunkowości.

(d) Bilans zamknięcia w TVN Sp. z o.o. na koniec roku obrotowego zakończonego 31
grudnia 2003 roku został, we wszystkich istotnych aspektach, prawidłowo
wprowadzony do ksiąg rachunkowych jako bilans otwarcia TVN Sp. z o.o. na 1
stycznia 2004 roku. Bilans zamknięcia w TVN Sp. z o.o. na koniec okresu
zakończonego 29 lipca 2004 roku został, we wszystkich istotnych aspektach,
prawidłowo wprowadzony do ksiąg rachunkowych w TVN S.A. jako bilans otwarcia na
30 lipca 2004 roku. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2004 roku zostało sporządzone na podstawie danych ksiąg rachunkowych
TVN Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia do 29 lipca 2004 roku i danych ksiąg
rachunkowych TVN S.A. za okres od 30 lipca do 31 grudnia 2004 roku, co jest
związane z faktem, że Spółka z dniem 30 lipca 2004 roku zmieniła formę prawną ze
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną i z dniem 29 lipca 2004
roku miała obowiązek zamknąć księgi rachunkowe oraz sporządzić sprawozdanie
finansowe.

(e) Dokonaliśmy oceny prawidłowości funkcjonowania systemu księgowości. Naszej
ocenie podlegały w szczególności:

prawidłowość dokumentacji operacji gospodarczych,
rzetelność, bezbłędność i sprawdzalność ksiąg rachunkowych, w tym także
prowadzonych za pomocą komputera,
stosowane metody zabezpieczania dostępu do danych i systemu ich
przetwarzania za pomocą komputera,
ochrona dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych i sprawozdania
finansowego,
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V. Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta (cd.)

Ocena ta, w połączeniu z badaniem wiarygodności poszczególnych pozycji
sprawozdania finansowego daje podstawę do wyrażenia ogólnej, całościowej opinii o
prawidłowości i rzetelności tego sprawozdania. Nie było celem naszego badania
wyrażenie kompleksowej opinii na temat funkcjonowania wyżej wymienionego
systemu.

(f) Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia przedstawiają wszystkie
istotne informacje określone przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt
emisyjny oraz skrót prospektu w sposób kompletny i prawidłowy

(g) Sprawozdanie z działalności jednostki uwzględnia zagadnienia wymagane przez
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, za
wyjątkiem nie przytoczenia danych o udzielonych pożyczkach oraz nie przedstawienia
celów i metod zarządzania ryzykiem finansowym. Sprawozdanie z działalności
jednostki zawiera odwołanie do odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego, w
których dane o udzielonych pożyczkach oraz cele i metody zarządzania ryzykiem
finansowym zostały opisane. Informacje finansowe w nim zawarte są zgodne z
informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym.

(h) Inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona oraz rozliczona zgodnie
z Ustawą o rachunkowości, a jej wyniki ujęto w księgach rachunkowych roku
badanego.

(i) Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający zostało zbadane przez
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Biegły rewident wydał opinię bez zastrzeżeń.

(j) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r.
zostało zatwierdzone uchwałą nr 4/05/04 Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 maja
2004 roku oraz złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie w dniu 17 maja
2004 roku i ogłoszone w Monitorze Polskim B numer 1118 w dniu 18 października
2004 roku.
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List Prezesa 
 
Do Akcjonariuszy TVN S.A.  
 
 
Oddajemy w Państwa ręce Raport Roczny 2004 wiodącego prywatnego nadawcy telewizyjnego w 
Polsce. Dokument ten przedstawia działalność naszej Spółki w niezwykle ważnym dla niej 2004 roku. 
 
Wiodąca pozycja na rynku telewizyjnym  
Aby osiągnąć pozycję wiodącego prywatnego nadawcy pracowaliśmy nie tylko przez ostatnie 12 
miesięcy, ale przez siedem lat. Podjęliśmy wiele wyzwań oraz musieliśmy odpowiedzieć sobie na 
wiele trudnych pytań. Jedno, na które nie znajdowaliśmy odpowiedzi, dotyczyło nazwy naszej Firmy – 
co oznacza litera „N”? Mogę powiedzieć, iż siedem lat temu, kiedy rozpoczęliśmy nadawanie TVN, 
wierzyliśmy, że N oznacza telewizję niezależną. Dziś uważamy, że oznacza najlepszą telewizję w 
Polsce. Podczas naszej podróży od „niezależnej” do „najlepszej” zbudowaliśmy telewizję o wyjątkowej 
reputacji i ofercie programowej; telewizję, która wyznacza nowe kierunki i trendy dla całego rynku. 
Wydawałoby się, że siedem lat to dużo czasu. Jednak, gdy patrzę na skalę i różnorodność osiągnięć 
TVN S.A., trudno uwierzyć, że zrobiliśmy tak wiele w tak krótkim czasie. Obecnie TVN S.A. posiada 
przejrzystą strukturę i silną pozycję na rynku oraz jest dobrze przygotowana do kolejnych wyzwań, 
które obejmują wykraczanie poza oczekiwania naszych akcjonariuszy. 
 
Rok 2004 rozpoczął się dla nas bardzo dobrze - w kwietniu otrzymaliśmy skonsolidowaną 
dziesięcioletnią koncesję na nadawanie programu telewizyjnego dla głównego kanału, tym samym 
zabezpieczając naszą wiodącą pozycję na polskim rynku telewizyjnym na najbliższą przyszłość. 
 
Kanały tematyczne motorem rozwoju  
Uważna analiza światowych tendencji oraz rozwoju rodzimego rynku pozwoliła nam dojść do wniosku, 
że kluczem do sukcesu TVN będzie rozwój kanałów tematycznych. Kanały tematyczne skupiają coraz 
większą liczbę widzów, która w ciągu ostatnich czterech lat wzrosła prawie o 65%. Gwarantują one 
reklamodawcom dotarcie do określonych grup widzów przy niższych kosztach reklamy.  
 
W marcu 2004 r. kupiliśmy spółkę TVN 24 nadającą kanały tematyczne, w tym 24-godzinny kanał 
informacyjny. Obecnie, TVN S.A. nadaje cztery kanały, w tym dwa kanały tematyczne - TVN Style i 
ITVN, które wprowadziliśmy na rynek w 2004 r. Pozwoliło to TVN S.A. na dotarcie do większej liczby 
widzów i umożliwiło dostęp do budżetów reklamowych, które dotychczas przeznaczane były na 
finansowanie reklam w innych mediach. O trafności naszej strategii świadczy wzrost udziału 
publiczności dla całej Grupy TVN w prime time do 29% w 2004 r. Udało nam się przełożyć to na 
wzrost przychodów ze sprzedaży reklam TVN S.A. o 13% w 2004 r. jak również osiągnąć 30% udziału 
w rynku reklamy telewizyjnej. Osiągnęliśmy wzrost przychodów, mimo wprowadzenia w życie unijnych 
regulacji prawnych dotyczących emisji reklam, które zredukowały liczbę przerw reklamowych podczas 
nadawania filmów.  
 
Bardzo dobre wyniki operacyjne przełożyły się bardzo dobre wyniki finansowe  
W 2004 r. Spółka osiągnęła najwyższe w swojej historii przychody, czyli 682 mln złotych oraz 
najwyższy zysk netto – 171 mln złotych. Poziom przychodów w 2004 r. podniósł się o 9%, podczas 
gdy cały rynek reklamy telewizyjnej wzrósł o 2%. Ścisła kontrola kosztów i szybki wzrost przychodów 
pozwoliły nam na osiągnięcie marży EBITDA na poziomie 28%.  
 
Jednak z pewnością jednym z najważniejszych wydarzeń minionego roku było dla nas wejście na 
Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Udany debiut giełdowy jest zwieńczeniem nie tylko 
intensywnych przygotowań Spółki w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale wynikiem zaangażowania i 
rzetelnej pracy naszych pracowników przez ostatnie kilka lat. Sukces, jaki towarzyszył wejściu Spółki 
na giełdę jest dla nas potwierdzeniem, że strategia, którą obraliśmy jest właściwa. I tak 7 grudnia 
2004 r. TVN S.A. stała się pierwszą telewizją notowaną na warszawskim parkiecie.  



 
Nasza przyszłość jest ekscytująca, ale też stawia przed nami wyzwania 
Obecny rok zapowiada się obiecująco nie tylko dla nas, ale i dla pozostałych graczy polskiego rynku 
medialnego. Okres stagnacji, przypadający na lata 2000-2003, rynek reklamy ma już za sobą. Wysoki 
wzrost gospodarczy jak również wzrost dochodów przedsiębiorstw pociągnie za sobą większe nakłady 
na promocję i reklamę, których głównym beneficjentem staną się stacje telewizyjne. Wzrost naszych 
przychodów będzie wynikać nie tylko z wyższych cen, ale również z dalszego rozwoju kanałów 
tematycznych. Wyższe przychody z reklam umożliwią nam inwestowanie w jeszcze bardziej 
atrakcyjną ofertę programową. 
 
W najbliższych latach znaczny wpływ na branżę telewizyjną będą nadal mieć zmiany technologiczne. 
Obecnie Spółka intensywnie śledzi rozwój telewizji cyfrowej i spodziewa się, że rozwój nowych 
sposobów dystrybucji programów telewizyjnych, takich jak cyfrowa telewizja naziemna, cyfrowa 
telewizja przenośna i telewizja dostarczana za pomocą łącz szerokopasmowych umożliwią dotarcie z 
programami Grupy TVN do nowych odbiorców i efektywniejszą sprzedaż naszych produktów.  
 
Jestem pewien, że podobnie jak w 2004 r., także i w tym roku TVN po raz kolejny podniesie 
konkurentom poprzeczkę, wyznaczy nowe standardy i wskaże innym kierunek rozwoju. Zamykamy rok 
zmian i przekształceń, słowem ewolucji, którą osiągnęliśmy bez rewolucji. To nie jest nasze ostatnie 
słowo, to zaledwie początek. 
 
Piotr Walter 
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 
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TVN S.A. (do 29 lipca 2004 roku TVN Sp. z o.o) 
 
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 
 
 
Dla Akcjonariuszy TVN S.A. 
 
 
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa” - tekst 
jednolity - Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zarząd jest zobowiązany 
zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji 
majątkowej i finansowej TVN S.A. (do 29 lipca 2004 roku TVN Sp. z o.o.),  zwanej dalej „Spółką”, na 
koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok. Forma prezentacji i zakres danych 
ujawnionych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku są 
zgodne z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 
2001 roku, Nr 139, poz.1569), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 
sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót 
prospektu (Dz. U. z 2004 roku, Nr 186, poz 1921). 

 

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności Spółki 
zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły. 

 

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się 
przewidzieć przyszłości Spółka będzie kontynuować działalność w nie zmniejszonym istotnie zakresie, 
bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości. 

 

Załączone sprawozdanie finansowe TVN S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku 
zostało sporządzone na podstawie danych ksiąg rachunkowych TVN Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 
do 29 lipca 2004 roku i danych ksiąg rachunkowych TVN S.A. za okres od 30 lipca do 31 grudnia 
2004 roku, co jest związane z faktem, że Spółka z dniem 30 lipca 2004 roku zmieniła formę prawną ze 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę akcyjną i z dniem 29 lipca 2004 roku zamknęła 
księgi oraz sporządziła sprawozdanie finansowe. 
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Załączone sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia 
zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych, oraz informacji dodatkowej zostało 
sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 
października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 roku, Nr 139, poz.1569) oraz Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać 
prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. z 2004 roku, Nr 186, poz 1921) i przedstawione w 
niniejszym dokumencie w następującej kolejności: 

                     Strona 

Wprowadzenie  …………………………………………………………………………………………. 5 

Bilans …………………………………………………….……………………………………………….. 15 

Rachunek zysków i strat ………………………………………………….……………………………. 17 

Zestawienie zmian w kapitale własnym ………………………………………………………………. 18 

Rachunek przepływów pieniężnych …………………………………….…………………………….  19 

Dodatkowe informacje i objaśnienia ...........................................................................................  21 
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych 
TVN S.A. (do 29 lipca 2004 roku TVN Sp. z o.o.; „Spółka”) powstała w Warszawie 30 lipca 2004 roku. 
Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 166. Spółka wpisana jest do Rejestru 
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000213007. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy w Warszawie XX 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 lipca 2004 roku. 

TVN S.A. jest prawnym następcą TVN Sp. z o.o., spółki powstałej w 1995 roku. Aktem Notarialnym z 
dnia 2 lipca 2004 roku Rep. Nr 6242/2004 przekształcono TVN Sp. z o.o. w TVN S.A. TVN S.A. 
przejęła wszystkie aktywa oraz pasywa TVN Sp. z o.o. W niniejszym sprawozdaniu finansowym termin 
Spółka odnosi się do TVN S.A. oraz do TVN Sp. z o.o. 

W dniu 29 października 2004 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego 
obrotu 26.300.000 akcji Serii A Spółki. W wyniku oferty publicznej istniejących 15.912.202 akcji na 
rzecz inwestorów detalicznych i instytucjonalnych w Polsce i za granicą, akcje są notowane na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 7 grudnia 2004 r.  

TVN Sp. z o.o. powstała w Warszawie w 1995 roku. Siedziba Spółki mieściła się w Warszawie przy 
ulicy Wiertniczej 166. Spółka wpisana była do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 
0000018906. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego w dniu 12 czerwca 2001 roku. 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest m.in: 

• działalność telewizyjna w pełnym zakresie oraz produkcja programów telewizyjnych i filmowych 
(PKD 92.20Z), 

• inna produkcja audiowizualna bez względu na rodzaj nośnika (PKD 92.20Z), 
• emisja, dystrybucja, rozpowszechnianie i nadawanie programów telewizyjnych, w systemie 

naziemnym (PKD 92.20Z), 
• emisja, dystrybucja, rozpowszechnianie i nadawanie programów telewizyjnych w systemie 

kablowym (PKD 64.20F), 
• emisja, dystrybucja, rozpowszechnianie i nadawanie programów telewizyjnych w systemie 

satelitarnym oraz wszystkich innych mediów (PKD 64.20F), 
• obrót programami telewizyjnymi własnymi i obcymi, bez względu na rodzaj nośnika i sposób emisji 

(PKD 92.12Z), 
• obrót prawami, działalność impresaryjna (PKD 74.84B), 
• działalność wydawnicza (PKD 22.15Z), 
• organizacja imprez artystycznych (PKD 92.31E), 
• organizacja imprez sportowych (PKD 92.62Z), 
• szkolenia specjalistów w zakresie wyżej wymienionych specjalności (PKD 80.42Z), 
• działalność agencyjna i reklamowa, także promocyjna (PKD 74.40Z), 
• obsługa techniczna i menedżerska produkcji telewizyjnej i filmowej (PKD 74.84B), 
• pośrednictwo w obrocie wszelkimi prawami własności intelektualnej (PKD 74.84B), 
• świadczenie innych usług związanych z przedmiotem działalności wymienionym w niniejszym 

paragrafie (PKD 74.84B).  

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
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Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku a 
porównywalne dane finansowe obejmują rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2003 roku. Z dniem 30 
lipca 2004 roku Spółka zmieniła formę prawną ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę 
akcyjną. Zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości, TVN Sp. z o.o. zamknęła księgi rachunkowe 
na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej i sporządziła sprawozdanie finansowe. 
Zaprezentowane sprawozdanie finansowe jest połączeniem danych ksiąg rachunkowych TVN Sp. z 
o.o. za okres od 1 stycznia do 29 lipca 2004 roku i danych ksiąg rachunkowych TVN S.A. za okres od 
30 lipca do 31 grudnia 2004 roku. 

Spółka jest jednostką dominującą i znaczącym inwestorem wobec innych jednostek. Spółka 
sporządza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TVN S.A. („Grupa 
Kapitałowa TVN”).  

W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne 
sprawozdania finansowe. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie objętym 
danymi porównawczymi nie nastąpiło połączenie Spółki z innymi jednostkami. 

Jednostkami dominującymi dla Spółki w okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz danymi 
porównywalnymi były następujące jednostki dominujące niższego i wyższego szczebla: 

• ITI Holdings S.A. Luxemburg 

• ITI Media Group N.V. Curaçao 

• N-Vision B.V. Amsterdam 

• ITI TV Holdings Sp. z o.o. Warszawa 

 

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku wchodzili: 

• Piotr Walter   prezes 
• Karen Burgess  wiceprezes 
• Edward Miszczak  wiceprezes 
• Piotr Tyborowicz   członek Zarządu 
• Jarosław Potasz   członek Zarządu 
• Waldemar Ostrowski  członek Zarządu 
• Tomasz Berezowski  członek Zarządu 

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku wchodzili: 

• Jan Wejchert  przewodniczący 
• Mariusz Walter  członek 
• Bruno Valsangiacomo członek 
• Henryka Bochniarz  członek 
• Maciej Raczkiewicz  członek 
• Romano Fanconi  członek 
• Tomasz Kolbusz  członek 
• Jan Zieliński  członek 
• Maciej Żak   członek 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania działalności. 

W dniu 15 kwietnia 2004 roku Spółka otrzymała koncesję na okres 10 lat na rozpowszechnianie 
programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym. Równocześnie wygasły posiadane przez Spółkę 



TVN S.A.  
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 r.  
 

 

6 

koncesje regionalne na nadawanie za pomocą naziemnych stacji nadawczych w północnej Polsce, w 
Warszawie oraz w Łodzi oraz koncesje posiadane przez Telewizję Wisła Sp. z o.o. na nadawanie za 
pomocą naziemnych stacji nadawczych w południowej Polsce. Nowa scalona koncesja zastępuje 
posiadane dotychczas koncesje regionalne i wygasa w dniu 15 kwietnia 2014 roku. 

 
 
Porównywalność danych 

Sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe zostały przygotowane w sposób 
zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we 
wszystkich prezentowanych okresach, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę 
przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku. 

Uprzednio sporządzone, zatwierdzone przez udziałowców i opublikowane sprawozdanie finansowe za 
rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2003 roku podlegało przekształceniu w celu zapewnienia 
porównywalności danych. Różnice będące wynikiem korekt zapewniające porównywalność danych 
zostały zamieszczone w dodatkowych notach objaśniających w punkcie 15. 
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STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI, W TYM METODY WYCENY AKTYWÓW I 
PASYWÓW ORAZ POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 
roku o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami; 
dalej zwaną „Ustawą”) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w 
sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji 
instrumentów finansowych (Dz.U. z 2001 roku, Nr 149, poz. 1674, dalej zwanym „Rozporządzeniem o 
instrumentach finansowych”), według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem zobowiązań 
finansowych i instrumentów finansowych wycenianych według wartości godziwej.  

Forma prezentacji sprawozdania finansowego oraz zakres ujawnianych w nim danych wynikają 
ponadto z wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 
2001 roku, Nr 139, poz.1569, dalej zwanym „Rozporządzeniem w sprawie informacji bieżących i 
okresowych”) oraz z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. 
z 2004 roku, Nr 186, poz 1921) 

Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości.  

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. 

Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu 
zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie. 

Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, 
poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości 
niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie. 

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Amortyzacja dokonywana jest na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych 
odpisów. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej 
stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz 
składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek 
amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji. Środki trwałe w budowie oraz grunty nie są 
amortyzowane. 

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych i 
wartości niematerialnych i prawnych:  

• Inwestycje w obcych środkach trwałych 10,0% 

• Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10,0% 

• Urządzenia techniczne i maszyny 20,0%-25,0% 

• Środki transportu 12,5%-25,0% 

• Inne środki trwałe 20,0%-25,0% 

• Programy komputerowe  33,0%  

• Pozostałe 10,0%-25,0% 
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Koncesje na nadawanie są amortyzowane przez okres ważności koncesji. 

Aktywa programowe 
Aktywa programowe obejmują licencje programowe, koprodukcje oraz produkcje własne. W 
zależności od spodziewanego okresu emisji danej pozycji programowej, aktywa programowe dzielone 
są na długo- i krótkoterminowe. 

Koszty zakupionych licencji programowych są przyporządkowane do poszczególnych programów w 
ramach nabywanych pakietów programowych na bazie ich relatywnej wartości dla Spółki. Koszty 
zakupionych licencji programowych są kapitalizowane i umarzane począwszy od daty pierwszej emisji. 

Na każdy dzień bilansowy lub na każdy inny dzień gdy istnieją przesłanki trwałej utraty wartości 
dokonywany jest szacunek relatywnej wartości dla Spółki poszczególnych licencji programowych. 
Jeżeli wartość ta jest niższa niż wartość bilansowa, ujmowany jest odpis aktualizujący w rachunku 
zysków i strat. 

Wydatki na nabycie licencji programowych zaliczane są w rachunku przepływów pieniężnych do 
części operacyjnej. 

Koprodukcje Spółki wyceniane są według kosztów ich wytworzenia nie wyższych od ich ceny 
sprzedaży netto na dzień bilansowy.  

Produkcje własne stanowią kapitalizowaną część kosztów produkcji programów telewizyjnych 
wyprodukowanych przez lub na zlecenie Spółki na podstawie licencji zakupionych od stron trzecich 
lub własnych formatów. Produkcje własne wyceniane są indywidualnie według kosztów ich 
wytworzenia nie wyższych od ich ceny sprzedaży netto. Spółka stosuje następujące stawki 
amortyzacyjne produkcji własnych ustalone na podstawie przewidywanej ilości emisji. Takie same 
stawki są stosowane dla zakupionych licencji programowych: 

 Liczba emisji Stawka amortyzacyjna poszczególnej emisji 

  1-szej 2-giej 3-ciej 
Zakupione licencje programowe     

1. Filmy, w tym filmy fabularne 1 
2 

3 lub więcej 

100 
60 
55 

- 
40 
35 

- 
- 

10 
2. Seriale fabularne 1 

2 
3 lub więcej 

100 
60 
55 

- 
40 
35 

- 
- 

10 
3. Seriale dokumentalne 1 

2 
3 lub więcej 

100 
90 
90 

- 
10 
10 

- 
- 
- 

4. Programy rozrywkowe 1 
2 lub więcej 

100 
80 

- 
20 

- 
- 

5. Krótkie formy komediowe  1 
2 

3 lub więcej 

100 
60 
55 

- 
40 
35 

- 
- 

10 

Emisje następujące w odstępie 24 godzin oraz czwarta  i dalsze emisje mają wartość zero. 

Koprodukcje amortyzowane są według indywidualnych stawek wyliczanych w oparciu o metodę, 
zgodnie z którą stosunek amortyzacji poszczególnych pozycji programowych do ich wartości 
początkowych odzwierciedla stosunek przychodów brutto z tytułu emisji tych pozycji do 
przewidywanych całkowitych przychodów brutto z ich emisji. 

Trwała utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych 

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki wskazujące na możliwość 
trwałej utraty wartości składnika aktywów bądź grupy aktywów trwałych. Jeśli przesłanki takie istnieją, 
Spółka ustala szacowaną cenę sprzedaży netto, a w przypadku jej braku – ustaloną w inny sposób 
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wartość godziwą składnika aktywów i dokonuje odpowiedniego odpisu aktualizującego z tytułu utraty 
wartości, który odnoszony jest na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.  

 
Aktywa finansowe 

Zaliczane do inwestycji długoterminowych udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się 
według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Aktywa finansowe wyceniane są w następujący sposób (w zależności od kategorii, do której zostały 
zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem o  instrumentach finansowych): 

• „aktywa finansowe przeznaczone do obrotu”  – wycenia się w wartości godziwej,  

• „pożyczki udzielone i należności własne” - wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu 
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, 

• „aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności” – wycenia się w wysokości 
zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, 

• „aktywa finansowe dostępne do sprzedaży” – wycenia się w wartości godziwej. Jeżeli nie ma 
możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej a aktywa te mają ustalony termin 
wymagalności wówczas wyceny dokonuje się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; a jeżeli aktywa te nie mają ustalonego terminu 
wymagalności wyceny dokonuje się w cenie nabycia.  

Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, z wyłączeniem 
pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, za wyjątkiem aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu 
sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. Skutki przeszacowania aktywów finansowych 
zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej, z 
wyłączeniem pozycji zabezpieczanych odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny.  

Inwestycje, które są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia 
bilansowego lub od daty nabycia klasyfikowane są jako krótkoterminowe. Pozostałe inwestycje 
zaliczane są do inwestycji długoterminowych.  

Instrumenty pochodne, zaliczane do aktywów finansowych, rozpoznawane są w bilansie według ceny 
nabycia a następnie przeszacowywane są do wartości godziwej. Sposób rozpoznania zysku lub straty 
będących efektem przeszacowania zależy od charakteru zabezpieczanych pozycji. Spółka kwalifikuje 
instrumenty pochodne w dniu zawarcia umowy zabezpieczającej jako (1) instrumenty zabezpieczające 
wartość godziwą aktywa lub pasywa (fair value hedge), (2) instrumenty zabezpieczające 
przewidywane przepływy pieniężne lub uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie (cash flow hedge), 
(3) instrumenty zabezpieczające udziały w aktywach netto jednostek zagranicznych. W przypadku 
zabezpieczania wartości godziwej, zyski lub straty z wyceny efektywnego instrumentu 
zabezpieczającego w wartości godziwej ujmuje się w księgach rachunkowych bieżąco, jako przychody 
lub koszty finansowe okresu sprawozdawczego. Skutki przeszacowania pozycji zabezpieczanej, 
spowodowane przez określone ryzyko poddane zabezpieczeniu, odpowiednio podwyższające lub 
pomniejszające wartość tej pozycji wykazaną w księgach rachunkowych, zalicza się bieżąco do 
przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. Zyski lub straty z wyceny wartości 
godziwej instrumentu zabezpieczającego, w części uznanej za efektywne zabezpieczenie przyszłych 
przepływów pieniężnych związanych z zabezpieczaną pozycją, odnosi się na kapitał (fundusz) z 
aktualizacji wyceny. Jeżeli uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub planowana transakcja 
poddane zabezpieczeniu powodują powstanie aktywów (np. środków trwałych) lub zobowiązań, to na 
dzień wprowadzenia tych pozycji do ksiąg rachunkowych zyski lub straty z przeszacowania 
instrumentu zabezpieczającego ujęte do tego dnia w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny 
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odpisuje się i odpowiednio dolicza do ceny nabycia lub inaczej określonej wartości początkowej 
wprowadzonych do ksiąg rachunkowych aktywów lub zobowiązań. W przeciwnym wypadku, kwoty 
pierwotnie odniesione na kapitał są ujmowane w księgach rachunkowych jako przychody lub koszty 
finansowe okresu sprawozdawczego, w którym przepływy pieniężne lub uprawdopodobnione przyszłe 
zobowiązania mają wpływ na wynik (np. kiedy nastąpi planowana transakcja sprzedaży). 

Instrumenty pochodne nie zakwalifikowane jako zabezpieczające klasyfikowane są do kategorii 
przeznaczonych do obrotu i zmiany ich wartości godziwej rozpoznawane są w rachunku zysków 
i strat. 

Spółka wykazuje w sprawozdaniu finansowym wbudowany instrument pochodny odrębnie od umowy 
zasadniczej w przypadku nabycia instrumentu finansowego, którego składnikiem jest wbudowany 
instrument pochodny, a całość lub część przepływów pieniężnych związanych z takim instrumentem 
finansowym zmienia się w sposób podobny do tego, jaki wbudowany instrument pochodny 
powodowałby samodzielnie, a ponadto gdy spełnione są łącznie następujące warunki:  

• instrument finansowy nie jest zaliczany do aktywów przeznaczonych do obrotu lub dostępnych do 
sprzedaży, których skutki przeszacowania są odnoszone do przychodów lub kosztów 
finansowych okresu sprawozdawczego;  

• charakter wbudowanego instrumentu oraz ryzyka z nim związane nie są ściśle powiązane z 
charakterem umowy zasadniczej i ryzykami z niej wynikającymi;  

• odrębny instrument, którego charakterystyka odpowiada cechom wbudowanego instrumentu 
pochodnego, spełniałby definicje instrumentu pochodnego;  

• możliwe jest wiarygodne ustalenie wartości godziwej wbudowanego instrumentu pochodnego. 

Inwestycje krótkoterminowe oraz długoterminowe, inne niż aktywa finansowe wycenia się według ceny 
nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa. 

Należności  

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i 
wykazuje w wartości netto po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące wartość 
należności tworzone są gdy istnieją przesłanki, że Spółka nie otrzyma zapłaty zgodnie z ustalonymi 
warunkami płatności. 

Spółka prezentuje należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług o renegocjowanym 
terminie spłaty przypadającym powyżej jednego roku jako należności długoterminowe. 

Zapasy 

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia lub rzeczywistych kosztów ich wytworzenia 
nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto. Rozchód zapasów rozlicza się według cen 
rzeczywistych przyjmując, że składniki, których dotyczy rozchód są tymi, które jednostka nabyła 
najwcześniej. 

Aktywa pieniężne 

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i 
dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów pieniężnych. 

Aktywa pieniężne płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, 
nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów 
środków pieniężnych. 

Do innych środków pieniężnych zalicza się środki pieniężne o ograniczonym prawie do dysponowania. 
Składają się na nie zabezpieczenia gwarancji bankowych udzielonych przez instytucje finansowe oraz 
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środki pieniężne, które mogą być wydatkowane przez Spółkę jedynie na ściśle określone cele. 

 
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów 
dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. 

Czas i sposób rozliczenia czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów jest uzasadniony 
charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 

Kapitały własne 

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze 
sądowym. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych Spółka zobowiązana jest do 
tworzenia kapitału zapasowego. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany 
rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału akcyjnego. Zgodnie ze 
Statutem Spółka może tworzyć także pozostałe kapitały rezerwowe.  

Rezerwy na zobowiązania 

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 

Rezerwy tworzone są na:  

• pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania Spółki wynikające z 
przeszłych zdarzeń, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności 
na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, 
operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego; 

• odprawy emerytalne, których obowiązek wypłaty wynika z art. 92 Kodeksu pracy; 

• nagrody jubileuszowe, których obowiązek wypłaty wynika z regulaminu wynagradzania.  

Zobowiązania  

Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, 
instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie 
później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wysokości zamortyzowanego kosztu przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.  

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze 
zobowiązań wycenia się w wartości godziwej. 

Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. 

 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych 
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:  

• ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów Spółki, gdy kwotę zobowiązania 
można oszacować w sposób wiarygodny, 

• z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec 
nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie 
jest jeszcze znana. 

Czas i sposób rozliczenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów jest uzasadniony 
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charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. 

 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i 
obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z 
tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.  

Podatek dochodowy odroczony  

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością 
aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w 
przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w 
przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, 
które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty 
podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku 
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic 
przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego w przyszłości. 

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy 
uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania zobowiązania na 
podstawie uchwalonych przepisów podatkowych, do których nie ma wątpliwości odnośnie 
ewentualnych przyszłych zmian.  

Składnik aktywów oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są kompensowane w 
bilansie jednostki, jeżeli dotyczą rozliczeń z tytułu tego samego podatku i jednostka ma tytuł 
uprawniający do ich jednoczesnego uwzględniania przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego.  

Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek 
okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, lub na kapitały, jeżeli dotyczy operacji lub 
zdarzeń gospodarczych, których efekty są ujęte bezpośrednio w kapitałach jednostki. 

Rozpoznawanie przychodu 

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi. 
Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz bez 
wszelkich udzielonych rabatów. Przychody pochodzą głównie z emisji reklam i są uznawane w 
okresie, w którym następuje emisja reklam. 

Transakcje barterowe 

Przychody z transakcji barterowych (emisja reklam w zamian za towary i usługi oraz licencje 
programowe) uznawane są za przychody w momencie emisji reklam, a otrzymane licencje 
programowe, dostawy i usługi są zaliczane do kosztów w momencie ich wykorzystania. 

Spółka księguje transakcje barterowe na podstawie wartości rynkowej otrzymanych dóbr lub usług.  
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Szacunki 

Sporządzenie sprawozdania finansowego wymagało dokonania przez Zarząd pewnych szacunków i 
założeń w odniesieniu do wykazanych w sprawozdaniu finansowym wartości pewnych aktywów i 
pasywów, aktywów i zobowiązań warunkowych oraz przychodów i kosztów okresu. Rzeczywiste 
wyniki mogą różnić się od tych szacunków.  

Waluta sprawozdań finansowych oraz transakcje w walutach obcych 

Niniejsze sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzono w tysiącach złotych.  

Operacje gospodarcze przeprowadzone w innych walutach niż złoty (waluty obce) są przeliczane na 
złote przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia tych operacji. 

Na 31 grudnia 2003 roku oraz na 31 grudnia 2004 roku, aktywa i zobowiązania finansowe wyrażone w 
walutach obcych przeliczone były na złote przy zastosowaniu kursu średniego NBP.  

Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi różnicami kursowymi z tytułu rozliczenia 
aktywów i zobowiązań w ciągu roku oraz z tytułu wyceny na dzień bilansowy (w tym inwestycji 
długoterminowych) ujmowana jest w przychodach finansowych okresu, natomiast nadwyżka ujemnych 
różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi w kosztach finansowych okresu. 

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do Euro w okresie objętym sprawozdaniem 
finansowym i porównywalnymi danymi 

Kurs Euro w okresach objętych sprawozdaniem finansowym oraz porównywalnymi danymi 
finansowymi kształtował się następująco: 
 
 Kurs Euro 

średnioroczny
Najniższy kurs 
Euro w okresie 

 Najwyższy kurs 
Euro w okresie  

 Kurs Euro na 
koniec okresu 

obrotowego 
 zł zł  zł  zł 

      

12 miesięcy do 31.12.2004 4,5182 4,0518  4,9149  4,0790 

12 miesięcy do 31.12.2003 4,4474 3,9773  4,7170  4,7170 
 

Zasady przyjęte do przeliczania wybranych pozycji sprawozdań finansowych na Euro 

Przedstawione poniżej podstawowe pozycje bilansów, rachunków zysków i strat oraz rachunków 
przepływów pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na Euro według następujących zasad: 

• Poszczególne pozycje bilansu – według średnich kursów ogłoszonych przez NBP na każdy dzień 
bilansowy. 

• Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - według 
kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni 
dzień każdego miesiąca poszczególnych lat. 
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Podstawowe pozycje sprawozdań finansowych przeliczone na Euro 

 31.12.2004 31.12.2003 
 tys. Euro tys. Euro 

   
Aktywa razem 341.892 286.679 
Aktywa trwałe 246.847 183.286 

Aktywa obrotowe 95.045 103.393 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 268.338 258.403 
Zobowiązania długoterminowe 219.633 220.452 

Zobowiązania krótkoterminowe  27.600 26.993 

Kapitał własny 73.554 28.276 

Kapitał zakładowy 16.131 13.950 

 

 
 
Główne obszary różnic pomiędzy przyjętymi zasadami rachunkowości a zasadami 
rachunkowości przyjętymi w opublikowanych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych 
Grupy Kapitałowej TVN sporządzanych stosownie do Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 
 
Spółka nie sporządza jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF. Sprawozdanie 
finansowe według MSSF sporządzane jest dla Grupy Kapitałowej TVN, w której Spółka jest jednostką 
dominującą. 
 
Główne obszary różnic pomiędzy przyjętymi zasadami rachunkowości a zasadami rachunkowości 
przyjętymi w opublikowanych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej TVN 
sporządzonych stosownie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 
zamieszczono w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej TVN.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 miesięcy do 

31.12.2004 
12 miesięcy do 

31.12.2003 
 tys. Euro tys. Euro 

   
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 150.904 140.409 

Zysk brutto ze sprzedaży 54.898 43.845 

Zysk ze sprzedaży 38.275 29.763 
Zysk z działalności operacyjnej  37.843 29.859 

Zysk brutto 47.118 20.550 

Zysk netto 37.925 14.000 

   
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34.247 18.802 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (56.448) (144.506) 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (27.007) 176.558 
Przepływy pieniężne netto, razem (49.207) 50.853 
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Sprawozdanie finansowe 

BILANS 

  31.12.2004 31.12.2003 

 Nota tys. zł tys. zł 

AKTYWA    

Aktywa trwałe  1.006.889 864.558 

Wartości niematerialne i prawne 1 19.997 10.099 

Rzeczowe aktywa trwałe 2 73.685 70.366 

Aktywa programowe długoterminowe 3 55.850 58.970 

Należności długoterminowe 4 - 23.008 

Od jednostek powiązanych  - 23.008 

Inwestycje długoterminowe 5 857.357 702.115 

Długoterminowe aktywa finansowe  857.357 702.115 

- w jednostkach powiązanych  843.119 691.259 

- w pozostałych jednostkach  14.238 10.856 

Aktywa obrotowe  387.688 487.707 

Zapasy 6 1.565 2.227 

Aktywa programowe krótkoterminowe 3 142.925 86.276 

Należności krótkoterminowe 7 121.546 87.389 

Od jednostek powiązanych  26.059 8.925 

Od pozostałych jednostek  95.487 78.464 

Inwestycje krótkoterminowe 8 113.644 299.233 

Krótkoterminowe aktywa finansowe  113.644 299.233 

- w jednostkach powiązanych  270 275 

- w pozostałych jednostkach  45.749 663 

- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30 67.625 298.295 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 8.008 12.582 

AKTYWA RAZEM  1.394.577 1.352.265 
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BILANS (c.d.) 

  31.12.2004 31.12.2003 

 Nota tys. zł tys. zł 

PASYWA   

Kapitał własny  300.027 133.380 

Kapitał zakładowy 11 65.800 65.800 

Kapitał z aktualizacji wyceny 12 (4.709) - 

Pozostałe kapitały rezerwowe 13 67.580 5.315 

Zysk netto 28 171.356 62.265 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  1.094.550 1.218.885 

Rezerwy na zobowiązania  31.096 7.482 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 25.261 1.408 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 15 4.705 4.998 

- długoterminowa  2.249 1.863 

- krótkoterminowa  2.456 3.135 

Pozostałe rezerwy  1.130 1.076 

- krótkoterminowe  1.130 1.076 

Zobowiązania długoterminowe 16 895.884 1.039.874 

Wobec jednostek powiązanych  895.884 1.039.874 

Zobowiązania krótkoterminowe 17 112.582 127.327 

Wobec jednostek powiązanych  20.221 12.239 

Wobec pozostałych jednostek  91.013 113.932 

Fundusze specjalne  1.348 1.156 

Rozliczenia międzyokresowe 18 54.988 44.202 

Inne rozliczenia międzyokresowe  54.988 44.202 

- krótkoterminowe  54.988 44.202 

PASYWA RAZEM  1.394.577 1.352.265 

   

Wartość księgowa (w tys. zł)  300.027 133.380 

Liczba akcji (w szt.)  65.800.000 65.800.000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 19 4,56 2,03 

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)  65.800.000 65.800.000 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)  4,56 2,03 
 
 
Zobowiązania warunkowe zostały opisane w nocie objaśniającej nr 20. Środki trwałe pozabilansowe 
zostały opisane w nocie objaśniającej 2c. Poza tym nie występowały pozycje pozabilansowe. 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 

 
12 miesięcy do 

31.12.2004 
12 miesięcy do 

31.12.2003

 Nota tys. zł tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów,  
towarów i materiałów, w tym: 21 681.815 624.453
- od jednostek powiązanych  26.301 46.855
Przychody netto ze sprzedaży produktów  681.815 624.453
Koszty sprzedanych produktów, towarów  
i materiałów, w tym: 22 433.776 431.464
 - od jednostek powiązanych  128.054 144.199

 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  433.776 431.464
Zysk brutto ze sprzedaży   248.039 192.989
Koszty sprzedaży 22 33.120 29.457
Koszty ogólnego zarządu 22 41.987 31.164
Zysk ze sprzedaży  172.932 132.368
Pozostałe przychody operacyjne 23 5.570 5.810
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  254 769
Inne przychody operacyjne  5.316 5.041

Pozostałe koszty operacyjne 24 7.520 5.385
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  2.338
Inne koszty operacyjne  5.182 5.385
Zysk z działalności operacyjnej  170.982 132.793
Przychody finansowe 25 184.611 11.177
Odsetki, w tym:  72.069 11.177
- od jednostek powiązanych  65.514 7.358
Inne  112.542 -

Koszty finansowe 26 142.706 52.574
Odsetki, w tym:  103.113 18.312
- dla jednostek powiązanych  103.077 11.081
Inne  39.593 34.262
Zysk brutto  212.887 91.396
Podatek dochodowy 27 41.531 29.131
Część bieżąca  16.562 14.403
Część odroczona  24.969 14.728

Zysk netto 28 171.356 62.265
 
 
Zysk netto ( w tys. zł) 171.356 62.265 

Liczba akcji (w szt.) 65.800.000 65.800.000 

Zysk na jedną akcję (w zł)                                           2,60 0,95 

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 65.800.000 65.800.000

Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł) 2,60 0,95
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
 

 
12 miesięcy  do 

31.12.2004 
12 miesięcy  do 

31.12.2003
 tys. zł tys. zł 

  

Kapitał własny na początek okresu (BO) 133.380 71.115 

Kapitał własny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 133.380 71.115 

Kapitał zakładowy na początek okresu 65.800 65.800 

Kapitał zakładowy na koniec okresu 65.800 65.800 

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - - 

Zmniejszenie z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających z 
uwzględnieniem podatku odroczonego (7.448) - 

Zwiększenia z tytułu aktualizacji wyceny akcji dostępnych do sprzedaży netto,  
z uwzględnieniem podatku odroczonego 2.739 - 

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu (4.709) - 

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5.315 - 

Zwiększenia z tytułu podziału zysku 62.265 5.315 

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 67.580 5.315 

Strata z lat ubiegłych na początek okresu - (48.786) 

Zmiany przyjętych zasad rachunkowości - 18.285 

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych - (30.501) 

Zysk roku poprzedniego 62.265 35.816 

Przeniesienie na pozostałe kapitały rezerwowe (62.265) (5.315) 

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - - 

Wynik netto 171.356 62.265 

Zysk netto 171.356 62.265 

Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 300.027 133.380 

Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 300.027 133.380 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 

 
12 miesięcy  do 

31.12.2004 
12 miesięcy  do 

31.12.2003
 tys. zł tys. zł

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  
Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ   

Zysk netto 171.356 62.265

Korekty razem (16.619) 21.354

Amortyzacja 110.447 90.280

Straty/(zyski) z tytułu różnic kursowych (48.043) 24.362

Odsetki 39.243 11.111

(Zysk)/strata z działalności inwestycyjnej 16.757 (769)

Zmiana stanu rezerw 24.717 (35)

Zmiana stanu zapasów 645 1.942

Zmiana stanu należności (10.119) 19.910

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek  
i kredytów (4.558) (32.094)

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 14.438 10.343

Nabycie licencji programowych (104.685) (101.632)

Zmiana stanu produkcji własnej (22.464) (585)

Inne korekty (*) (32.997) (1.479)

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 154.737 83.619
  

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ   

Wpływy 42.783 8.143

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych  
oraz rzeczowych aktywów trwałych 702 1.277

Zbycie instrumentów finansowych pozostałym jednostkom 526 -

Z aktywów finansowych w jednostkach powiązanych,  
w tym: 41.555 6.866

- zbycie udziałów 41.472 

- pożyczki 83 6.866

Wydatki (297.825) (650.821)

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych  
oraz rzeczowych aktywów trwałych (49.956) (32.568)

Na aktywa finansowe, w tym: (247.869) (618.253)

- nabycie dłużnych papierów wartościowych w jednostkach powiązanych - (618.253)

- podwyższenie kapitału w jednostkach zależnych (41.472) -

- nabycie opcji walutowych od pozostałych jednostek (7.773) 

- nabycie udziałów w jednostkach zależnych (168.053) -

- pożyczki udzielone jednostkom zależnym (30.571) -

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (255.042) (642.678)
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (c.d.) 
 

 
12 miesięcy  do 

31.12.2004 
12 miesięcy  do 

31.12.2003
 tys. zł tys. zł 

  

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ   

Wpływy - 1.098.519 

Kredyty i pożyczki - 1.098.519 

Wydatki (122.022) (313.295) 

Spłaty kredytów i pożyczek - (239.946) 

Odsetki (108.944) (8.882) 

Inne (*) (13.078) (64.467) 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (122.022) 785.224 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM  (222.327) 226.165 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (230.670) 232.380 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (8.343) 6.215 

Środki pieniężne na początek okresu 290.986 64.821 

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 68.659 290.986 

- o ograniczonej możliwości do dysponowania 9.019 187.755 
 

(*) Wyjaśnienie innych korekt w działalności operacyjnej oraz innych wydatków w działalności finansowej zostało 
zaprezentowane w nocie objaśniającej nr 31. 

Uzgodnienie środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków 
pieniężnych wykazywanych w bilansie przedstawiono w nocie objaśniającej nr 30. 
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Noty objaśniające 
Nota 1  
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 
 
 31.12.2004 31.12.2003 
 tys. zł tys. zł 
   
Nabyte koncesje, patenty i podobne wartości, w tym: 11.233 3.385 

- oprogramowanie komputerowe 2.937 2.046 

Inne wartości niematerialne i prawne 260 354 

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 8.504 6.360 

Wartości niematerialne i prawne, razem 19.997 10.099 

W dniu 15 kwietnia 2004 roku Spółka otrzymała koncesję na okres 10 lat na rozpowszechnianie 
programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym. Scalona koncesja zastępuje dotychczas 
posiadane koncesje regionalne i wygasa w dniu 15 kwietnia 2014 roku. 
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Nota 1a  
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 
 

 Nabyte 
koncesje, 
patenty i 
podobne 
wartości 

W tym: 
oprogramowanie 

komputerowe  

Inne wartości 
niematerialne  

i prawne 

Zaliczki na 
wartości 

niematerialne  
i prawne 

Wartości  
niematerialne  

i prawne razem 

 tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł 

      
Wartość brutto na 1.01.2003 9.302 6.104 1.052 4.448 14.802 
Zwiększenia:  2.024 1.981 - 2.494 4.518 

- nabycie 2.024 1.981 - 2.494 4.518 

Zmniejszenia: - - - (582) (582) 

- sprzedaż i likwidacja - - - (582) (582) 

Wartość brutto na 31.12.2003 11.326 8.085 1.052 6.360 18.738 

Zwiększenia:  11.504 2.576 - 3.137 14.641 

- nabycie 11.504 2.576 - 3.137 14.641 

Zmniejszenia: (3.273) - - (993) (4.266) 

- likwidacja (3.273) - - (993) (4.266) 

Wartość brutto na 31.12.2004 19.557 10.661 1.052 8.504 29.113 
      
Skumulowana amortyzacja na 
1.01.2003  6.470 

 
4.911 

 
595 

 
- 

 
7.065 

Zwiększenia:  1.480 1.137 103 - 1.583 

- amortyzacja  1.480 1.137 103 - 1.583 

Zmniejszenia: (9) (9) - - (9) 

- przeniesienia (9) (9) - - (9) 

Skumulowana amortyzacja na 
31.12.2003  7.941 6.039 698 - 8.639 
Zwiększenia:  2.364 1.685 94 - 2.458 

- amortyzacja  2.364 1.685 94 - 2.458 

Zmniejszenia (1.981) - - - (1.981) 

- likwidacja (1.981) - - - (1.981) 

Skumulowana amortyzacja na 
31.12.2004  8.324 7.724 792 - 9.116 

      

Wartość netto na 31.12.2003 3.385 2.046 354 6.360 10.099 

Wartość netto na 31.12.2004 11.233 2.937 260 8.504 19.997 
 

Wszystkie wartości niematerialne i prawne wykazane w bilansie są własnością Spółki. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku wartości niematerialne i prawne w kwocie 3.197 tys.zł stanowiły 
zabezpieczenie kredytu, który na ten dzień nie był wykorzystany.  

Na dzień 31 grudnia 2003 roku nie występowały wartości niematerialne i prawne stanowiące 
zabezpieczenie zobowiązań Spółki. 
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Nota 2  
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
 
 31.12.2004 31.12.2003 

 tys. zł tys. zł 

   

Środki trwałe, w tym: 70.954 53.596 

- grunty  10.681 12.153 

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, inwestycje w obce środki  
  trwałe 12.379 10.697 

- urządzenia techniczne i maszyny 41.058 25.281 

- środki transportu 3.768 4.070 

- inne środki trwałe 3.068 1.395 

Środki trwałe w budowie 2.731 16.430 

Zaliczki na środki trwałe w budowie - 340 

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 73.685 70.366 
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Nota 2a  
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH 

 Grunty Budynki, lokale 
i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej, 

inwestycje w obce 
środki trwałe 

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

Środki transportu Inne środki trwałe Środki trwałe, razem 

 tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł 

       

Wartość brutto środków trwałych na 01.01.2004 12.153 30.927 112.641 9.404 4.163 169.288 

Zwiększenia: 528 5.063 26.609 1.503 2.384 36.087 

- nabycie i przeniesienia  528 5.063 26.609 1.503 2.384 36.087 

Zmniejszenia: (2.000) (338) (3.060) (820) (474) (6.692) 

- sprzedaż - - (1.958) (814) (83) (2.855) 

- odpis aktualizujący wartość środków trwałych (2.000) (338) - - - (2.338) 

- likwidacja  - - (1.102) (6) (391) (1.499) 

Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2004 10.681 35.652 136.190 10.087 6.073 198.683 

       

Skumulowana amortyzacja na 01.01.2004 - 20.230 87.360 5.334 2.768 115.692 

Zwiększenia:  - 3.043 10.705 1.457 681 15.886 

- amortyzacja za okres - 3.043 10.705 1.457 681 15.886 

Zmniejszenia:  - - (2.933) (472) (444) (3.849) 

- umorzenie sprzedanych środków trwałych - - (1.855) (469) (75) (2.399) 

- umorzenie zlikwidowanych środków trwałych - - (1.078) (3) (369) (1.450) 

Skumulowana amortyzacja na 31.12.2004 - 23.273 95.132 6.319 3.005 127.729 

       

Wartość netto środków trwałych na 01.01.2004 12.153 10.697 25.281 4.070 1.395 53.596 

Wartość netto środków trwałych na 31.12.2004 10.681 12.379 41.058 3.768 3.068 70.954 

 
Na dzień 31 grudnia 2004 roku środki trwałe o wartości netto 47.894 tys. zł stanowiły zabezpieczenie kredytu bankowego, który na dzień 31 grudnia 2004 
roku nie był wykorzystany. 
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Nota 2a 
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (c.d.) 

 Grunty Budynki, lokale 
i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej, 

inwestycje w obce 
środki trwałe 

Urządzenia 
techniczne i maszyny 

Środki transportu Inne środki trwałe Środki trwałe, razem 

 tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł 

       

Wartość brutto środków trwałych na 01.01.2003 12.153 29.352 102.794 8.178 3.586 156.063 

Zwiększenia: - 1.575 12.688 1.271 1.115 16.649 

- nabycie i przeniesienia - 1.575 12.688 1.271 1.115 16.649 

Zmniejszenia: - - (2.841) (45) (538) (3.424) 

- sprzedaż - - (2.841) (45) (538) (3.424) 

Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2003 12.153 30.927 112.641 9.404 4.163 169.288 

       

Skumulowana amortyzacja na 01.01.2003 - 17.211 81.995 4.086 2.928 106.220 

Zwiększenia:  - 3.019 7.872 1.269 323 12.483 

- amortyzacja za okres - 3.019 7.872 1.269 323 12.483 

Zmniejszenia:  - - (2.507) (21) (483) (3.011) 

- umorzenie sprzedanych środków trwałych - - (2.507) (21) (483) (3.011) 

Skumulowana amortyzacja na 31.12.2003 - 20.230 87.360 5.334 2.768 115.692 

       

Wartość netto środków trwałych na 01.01.2003 12.153 12.141 20.799 4.092 658 49.843 

Wartość netto środków trwałych na 31.12.2003 12.153 10.697 25.281 4.070 1.395 53.596 

 
Na dzień 31 grudnia 2003 roku nie występowały środki trwałe stanowiące zabezpieczenie zobowiązań Spółki.
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Nota 2b  
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 

Wszystkie środki trwałe wykazane w bilansie są własnością Spółki. 
 
Nota 2c  
ŚRODKI TRWAŁE POZABILANSOWE 

W dniu 14 marca 1997 roku Spółka podpisała z ITI Poland S.A. umowę na wynajem powierzchni 
biurowej i studyjnej przy ul. Augustówka 3 w Warszawie. Umowa obowiązuje do dnia 31 marca 2007 
roku. 

W dniu 27 października 2003 roku Spółka podpisała z Media Business Centre Sp. z o.o. umowę na 
wynajem powierzchni biurowej 3.993 m2 przy ul. Wiertniczej 166 w Warszawie, gdzie obecnie mieści 
się siedziba Spółki. Umowa jest zawarta na czas oznaczony i obowiązuje do dnia 31 marca 2007 
roku. 

W dniu 1 listopada 2001 roku Spółka zawarła umowę trójstronną z Eutelsat, francuską spółką z 
ograniczoną odpowiedzialnością i ITI Holdings S.A., spółką prawa Luksemburskiego, na dzierżawę 
pojemności satelitarnej na satelicie Hotbird TM1 i Hotbird TM5. Umowa obowiązuje do dnia 1 kwietnia 
2006 roku. 

W dniu 20 grudnia 2001 roku Spółka zawarła umowę z CLT-UFA na dzierżawę satelity Hotbird 1 
transponder 14, jako podnajemcą satelity od P&T. Od dnia 29 grudnia 2003 roku stronami umowy są 
Spółka i P&T. Umowa obowiązuje do dnia 28 kwietnia 2005 roku. 

W dniu 16 września 2004 r. Spółka zawarła umowę długoterminową z firmą Spacecom na dzierżawę 
pojemności satelitarnej na satelicie Amos 2.  
Spółka nie posiada wystarczających informacji finansowych, aby oszacować wartość nieruchomości 
użytkowanych na podstawie umowy najmu oraz aby oszacować wartość dzierżawionych urządzeń 
satelitarnych. 

Przyszłe zobowiązania z tytułu umów najmu powierzchni biurowej oraz najmu transporderów 
satelitarnych zostały opisane w dodatkowej nocie objaśniającej nr 18. 
 
 
Nota 3  
AKTYWA PROGRAMOWE DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE 
 
 31.12.2004 31.12.2003 

 tys. zł tys. zł 

   

Aktywa programowe, w tym:   

- zakupione licencje 158.283 129.333 

- koprodukcje 2.587 472 

- produkcja lokalna 37.905 15.441 

Aktywa programowe razem, w tym: 198.775 145.246 

- część krótkoterminowa 142.925 86.276 

- część długoterminowa 55.850 58.970 

Wartość zakupionych licencji jest wykazana netto, pomniejszona o odpis aktualizujący z tytułu trwałej 
utraty wartości na dzień 31 grudnia 2004 roku oraz 31 grudnia 2003 roku w kwocie 10.503 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku określone elementy biblioteki programowej stanowiły zabezpieczenie 
kredytu bankowego z Banku BPH S.A., który na ten dzień nie był wykorzystany. Na dzień 31 grudnia 
2003 roku nie występowały aktywa programowe stanowiące zabezpieczenia zobowiązań Spółki. 
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Nota 3a 

ZMIANA STANU ZAKUPIONYCH LICENCJI PROGRAMOWYCH DŁUGOTERMINOWYCH I 
KRÓTKOTERMINOWYCH ORAZ KOPRODUKCJI  
 12 miesięcy do 

31.12.2004 
12 miesięcy do 

31.12.2003 
 tys. zł tys. zł 
   

Stan na początek okresu 129.805 38.491 

Zwiększenia 123.168 167.528 

- nabycie 123.168 167.528 

Zmniejszenia (92.103) (76.214) 

- amortyzacja (92.103) (76.214) 

Stan na koniec okresu, w tym: 160.870 129.805 

- długoterminowe nabyte licencje programowe i koprodukcje 55.850 58.970 

- krótkoterminowe nabyte licencje programowe i koprodukcje 105.020 70.835 

 
Nota 4  
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 
 

 31.12.2004 31.12.2003
 tys. zł tys. zł

   
 
Od jednostek powiązanych, w tym: - 23.008 

- od pozostałych jednostek dominujących z tytułu przedpłat - 4.370 

- od pozostałych jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług - 18.638 

Należności długoterminowe netto - 23.008 

Odpisy aktualizujące wartość należności długoterminowych - - 

Należności długoterminowe brutto - 23.008 
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Nota 4a  
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH 
 

 
12 miesięcy  do 

31.12.2004 
12 miesięcy  do

31.12.2003
 tys. zł tys. zł
   
Stan na początek okresu 23.008 1.419
Zwiększenia: 1.241 23.008
- z tytułu przeklasyfikowania należności krótkoterminowych od jednostek 

powiązanych (*) - 23.008
- z tytułu przeklasyfikowania kaucji 1.241 -
Zmniejszenia: (24.249) (1.419)
- z tytułu rozliczenia i przeklasyfikowania kaucji (5.611) (1.419)
- z tytułu przeklasyfikowania do należności krótkoterminowych (18.638) -
Należności długoterminowe na koniec okresu, razem - 23.008
 
(*)  W 2004 roku Spółka podpisała porozumienia z TVN 24 Sp. z o.o., ITI Cinema Sp. z o.o., Market Link Advertising Agency 

Sp. z o.o. i Neovision Holding B.V. odraczające spłatę należności krótkoterminowych w wysokości 23.008 tys. zł. W 
przypadku TVN 24 Sp. z o.o. spłata pierwszej raty nastąpi w kwietniu 2005 roku, natomiast w pozostałych przypadkach 
spłaty następują w kwartalnych ratach począwszy od czerwca 2004 roku Spłaty rat zakończą się 30 września 2005 roku. 
Gwarantem płatności w umowach z ITI Cinema Sp. z o.o., Market Link Advertising Agency Sp. z o.o. oraz Neovision 
Holding B.V. jest ITI Holdings S.A. Luxembourg. W związku z podpisanymi porozumieniami Spółka przeklasyfikowała na 
31 grudnia 2003 roku odpowiednią część należności o odroczonym terminie spłaty, której płatność przypada na okres 
powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego 31 grudnia 2003 roku, na należności długoterminowe. Spółka nalicza odsetki od 
tych należności według rynkowych stóp procentowych. Na dzień 31 grudnia 2004 roku wszystkie należności objęte 
powyższymi porozumieniami zostały zaklasyfikowane jako krótkoterminowe. 

Spółka nie tworzyła odpisów aktualizujących na należności długoterminowe.  
 
Nota 4b  
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) 
 
 
 
 
 

 31.12.2004 31.12.2003 
 tys. zł tys. zł 
   

W walucie polskiej - 18.638 
W walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - 4.370 

- waluta tys. Euro  - 927 

- po przeliczeniu na tys. zł - 4.370 

Należności długoterminowe, razem - 23.008 
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Nota 5  
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
 

 31.12.2004 31.12.2003 

 tys. zł tys. zł 
  

W jednostkach zależnych 245.326 65.669 

- udziały lub akcje 216.710 65.669 

- udzielone pożyczki 28.616 - 

W jednostkach stowarzyszonych 2 2 

- udziały lub akcje 2 2 

W jednostkach dominujących 597.791 625.588 

- dłużne papiery wartościowe 597.791 625.588 

W pozostałych jednostkach 14.238 10.856 

- udziały lub akcje 14.238 10.856 

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 857.357 702.115 

Szczegółowe informacje na temat dłużnych papierów wartościowych oraz udziałów i akcji zostały 
zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej nr 1. 
 
Nota 5a  
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 
 

 
12 miesięcy  do 

31.12.2004 
12 miesięcy  do 

31.12.2003
 tys. zł tys. zł 

   

Stan na początek okresu 702.115 69.955 

- udziały lub akcje 76.527 69.955 

- dłużne papiery wartościowe 625.588 - 

Zwiększenia: 307.080 632.160 

- udziały lub akcje 212.906 6.572 

- udzielone pożyczki 31.333 - 

- dłużne papiery wartościowe 62.841 625.588 

Zmniejszenia: (151.838) - 

- udziały lub akcje (58.483) - 

- udzielone pożyczki (2.717) - 

- dłużne papiery wartościowe  (90.638) - 

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 857.357 702.115 

- udziały lub akcje 230.950 76.527 

- udzielone pożyczki 28.616 - 

- dłużne papiery wartościowe 597.791 625.588 
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Nota 5b  
AKCJE LUB UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH NA 31 GRUDNIA 2004 ROKU 
 

Wartość 
udziałów / 

akcji według 
ceny nabycia 

Korekty 
aktualizujące 

wartość 
(razem) 

Wartość 
bilansowa 
udziałów / 

akcji 

Nazwa (firma) jednostki 
ze wskazaniem formy 
prawnej 

Siedziba Przedmiot 
przedsię-
biorstwa 

Charakter 
powiązania  

Zastosowana metoda 
konsolidacji 

Data objęcia 
kontroli 

tys. zł tys. zł tys. zł 

Procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów na 

walnym 
zgromadzeniu 

El-Trade Sp. z o.o.  
ul. Cicha 7 
02-981 Warszawa 

Działalność 
medialna zależna 

Konsolidacja metodą 
pełną 07.04.1998 110 - 110 100% 100% 

ProCable Sp. z o.o.  
ul. Powsińska 4 
02-920 Warszawa 

Działalność 
telewizyjna zależna 

Konsolidacja metodą 
pełną 22.12.1998 421 - 421 100% 100% 

Polish Television Finance 
Corporation BV 

De Boelelaan 7 
1083 HJ Amsterdam 

Zarządzanie 
finansami zależna 

Konsolidacja metodą 
pełną 04.01.2000 83 - 83 100% 100% 

Thema Film Sp. z o.o. 
ul. Powsińska 4 
02-920 Warszawa 

Działalność 
produkcyjna, 
handlowa i 
usługowa stowarzyszona 

Jednostka nie podlega 
konsolidacji 07.12.2001 2 - 2 47,5% 47,5% 

TVN Finance  
Corporation plc 

One London Wall 
London EC2Y 5EB 
UK 

Działalność 
finansowa 

zależna 1 udział 
w posiadaniu TVN24 

Sp. z o.o. 
Konsolidacja metodą 
pełną 08.09.2003 6.572 - 6.572 100% 100% 

TVN 24 Sp. z o.o. (**)  
ul. Wiertnicza 166 
02-952 Warszawa 

Działalność 
telewizyjna zależna 

Konsolidacja metodą 
pełną 11.03.2004 209.522 - 209.522 72% 100% 

TVN Turbo Sp. z o.o. (*) 
ul. Wiertnicza 166 
02-952 Warszawa 

Działalność 
telewizyjna 

zależna pośrednio 
(poprzez TVN 24 

Sp. z o.o.) 
Konsolidacja metodą 
pełną 11.03.2004 300 - 300 100% 100% 

Newsroom Sp. z o.o. (*) 
ul. Wiertnicza 166 
02-952 Warszawa 

Produkcja i 
rozpowszechn
ianie filmów i 
nagrań wideo 

zależna pośrednio 
(poprzez TVN 24 

Sp. z o.o.) 
Konsolidacja metodą 
pełną 11.03.2004 50 - 50 100% 100% 

(*)  Wartość udziałów nie jest wykazywana w bilansie jednostkowym Spółki, ponieważ kontrola jest sprawowana pośrednio, poprzez spółkę TVN24 Sp. z o.o. 
(**)  Spółka posiada 72% udziałów w kapitale zakładowym TVN 24 Sp. z o.o. Pozostałe 28% udziałów w kapitale zakładowym TVN 24 Sp. z o.o. to udziały własne posiadane przez TVN 24 Sp. z 

o.o. przeznaczone do umorzenia. Tym samym Spółka posiada 100% udziałów w całkowitej liczbie głosów. 

W dniu 11 marca 2004 r. Spółka zakończyła transakcję nabycia 100% TVN 24 za kwotę 168.053 tys. zł (równowartość 35.000 EUR).  

W dniu 8 października 2004 r. TVN S.A. sprzedała 400.000 udziałów w Telewizji Wisła Sp. z o.o. spółce TVN 24 Sp. z o.o. za 41.472 tys. zł. W tym samym dniu został podniesiony kapitał zakładowy 

TVN 24 Sp. z o.o. poprzez objęcie 19.076 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy na łączną kwotę 41.472 tys.zł. W grudniu 2004 r. nastąpiło połączenie TVN 24 Sp. z o.o. z Telewizją 

Wisła Sp. z o.o. oraz wydzielenie TVN 24 Sp. z o.o. Oddział w Krakowie. Na sprzedaży udziałów TV Wisła, Spółka zrealizowała stratę w wysokości 17.011 tys. zł. 
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Nota 5b (c.d.) 
AKCJE LUB UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH NA 31 GRUDNIA 2003 ROKU 
 

Wartość udziałów / 
akcji według ceny 

nabycia 

Korekty 
aktualizujące 

wartość (razem) 

Wartość 
bilansowa 
udziałów / 

akcji 

Nazwa (firma) 
jednostki ze 
wskazaniem formy 
prawnej 

Siedziba Przedmiot 
przedsię-
biorstwa 

Charakter 
powiązania  

Zastosowana 
metoda konsolidacji  

Data objęcia 
kontroli  

tys. zł tys. zł tys. zł 

Procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów na 
walnym 

zgromadzeniu 

Telewizja Wisła 
Sp. z o.o.  

ul. Płk. Dąbka 2 
30-832 Kraków 

Działalność 
telewizyjna zależna 

Konsolidacja metodą 
pełną 11.06.1997 58.483 - 58.483 100% 100% 

El-Trade Sp. z o.o.  
ul. Cicha 7 
02-981 Warszawa 

Działalność 
medialna zależna 

Jednostka nie 
podlega konsolidacji 07.04.1998 110 - 110 100% 100% 

ProCable Sp. z o.o. 
ul. Powsińska 4 
02-920 Warszawa 

Działalność 
telewizyjna zależna 

Jednostka nie 
podlega konsolidacji 22.12.1998 421 - 421 100% 100% 

Polish Television 
Finance Corporation 
BV 

De Boelelaan 7 
1083 HJ Amsterdam 

Zarządzanie 
finansami zależna 

Jednostka nie 
podlega konsolidacji 04.01.2000 83 - 83 100% 100% 

Thema Film Sp. z o.o. 
ul. Powsińska 4 
02-920 Warszawa 

Działalność 
produkcyjna, 
handlowa I 
usługowa stowarzyszona 

Jednostka nie 
podlega konsolidacji 07.12.2001 2 - 2 47,5% 47,5% 

TVN Finance 
Corporation plc 

Hillgate House, 26 
Old Bailey London 
EC4M 7HW 
UK 

Działalność 
finansowa 

zależna 1 udział  
w posiadaniu 

Telewizji Wisła 
Sp. z o.o. 

Konsolidacja metodą 
pełną 08.09.2003 6.572 - 6.572 100% 100% 
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Nota 5c  
DANE FINANSOWE JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH NA 31 GRUDNIA 2004 ROKU I ZA 12 MIESIĘCY 2004 ROKU (*) 
 

Kapitał własny jednostki, w tym:  Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania jednostki, w tym: 

Należności jednostki, w tym: 

Pozostały  kapitał własny, 
w tym: 

Nazwa jednostki 
  

  
  

Kapitał 
zakła-
dowy 

  

Kapitał 
zapa-
sowy 

  

  

Zysk 
(strata) z 
lat ubie-

głych 

Zysk 
(strata) 

netto 

  Zobo-
wiązania 

długo-
terminowe 

  

Zobo-
wiązania 
krótko -

terminowe 
  

  Należności 
długo-

terminowe 
  

Należnoś-
ci krótko-

terminowe 
  

Aktywa 
jednostki, 

razem 
  
  

Przychody 
ze 

sprzedaży 
  
  

Otrzymane 
lub należne 
dywidendy 

od jednostki 
za ostatni rok 

obrotowy 
  
  

 tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł 

El-Trade Sp.z o.o. (*) 87 4 96 (13) (5) (8) 23 - 23 - - - 110 - - 

ProCable Sp. z o.o. (*) (1) 440 - (441) (422) (19) 2 - 2 - - - 0,1 - - 

Polish Television Finance 
Corporation BV (*) (85) 83 - (168) (158) (10) 90 89 1 - - - 5 - - 

Thema Film Sp. z o.o. (*) (520) 4 - (524) (309) (215) 746 710 36 - - - 226 - - 

TVN Finance  
Corporation plc (**) 7.515 6.572 - 943 - 943 963.498 958.565 4.933 - - - 971.013 - - 

TVN 24 Sp. z o.o.  68.633 49.881 80.781 (62.029) (84.937) 24.379 64.364 24.555 35.907 26.354 - 26.354 132.997 171.445 - 

TVN Turbo Sp. z o.o. (*) (3.845) 300 - (4.145) (590) (3.555) 8.144 5.976 1.683 1.288 - 1.288 4.299 4.434 - 

Newsroom Sp. z o.o. (*) 42 50 - (8) (6) (2) - - - 2 - 2 42 - - 

(*) Dane nie weryfikowane przez biegłych rewidentów. 

(**) Dane finansowe na dzień i za 16 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2004 r. 
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 Nota 5c (c.d.)  
DANE FINANSOWE JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH NA 31 GRUDNIA 2003 ROKU I ZA 12 MIESIĘCY 2003 ROKU  
 

Kapitał własny jednostki, w tym:  Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania jednostki, w tym: 

Należności jednostki, w tym: 

Pozostały kapitał własny, 
w tym: 

Nazwa jednostki 

  

  
  

Kapitał 
zakła-
dowy 

  

Kapitał 
zapa-
sowy 

  

  

Zysk 
(strata) z 
lat ubie-

głych 

Zysk 
(strata) 

netto 

  Zobo-
wiązania 

długo-
terminowe 

  

Zobo-
wiązania 
krótko -

terminowe 
  

  Należności 
długo-

terminowe 
  

Należnoś-
ci krótko-

terminowe 
  

Aktywa 
jednostki, 

razem 
  
  

Przychody 
ze 

sprzedaży 
  
  

Otrzymane 
lub należne 
dywidendy 

od jednostki 
za ostatni rok 

obrotowy 
  
  

 tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł 

Telewizja Wisła Sp. z o.o. 27.196 40.000 - (12.804) (23.474) 10.670 9.088 - 7.901 10.440 213 10.227 36.284 137.602 - 

El-Trade Sp. z o.o. (*) 95 4 96 (5) (4) (1) 17 - 17 - - - 112 - - 

ProCable Sp. z o.o. (*) 18 440 - (422) (419) (3) 2 - 2 19 - 19 20 - - 

Polish Television Finance 
Corporation BV (*) (64) 94 - (158) (121) (37) 136 - 136 - - - 72 - - 

Thema Film Sp. z o.o. (*) (305) 4 - (309) (257) (52) 537 511 26 5 - 5 232 - - 

TVN Finance  
Corporation plc. (*) 6.799 6.689 - 110 - 110 1.117.025 1.116.978 - - - - 1.123.824 - - 

(*) Dane nie weryfikowane przez biegłych rewidentów – sprawozdania finansowe spółki nie podlegały wymogowi badania. 
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Nota 5d 
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH STAN NA 31.12.2004 ROKU 

Spółka posiada udziały w spółce Polskie Media S.A. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Gen.  
Okulickiego 6. Polskie Media S.A. posiadają koncesję na nadawanie programu TV 4. Poniższa tabela 
przedstawia zmiany w wysokości kapitału zakładowego Polskich Mediów S.A. oraz zmiany udziałów 
Spółki w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: 

Kapitał własny jednostki,  
w tym: 

% posiadanego 
kapitału 

zakładowego 

Data Wartość 
bilansowa 
udziałów / 

akcji 
 
 
 

         tys. zł tys. zł 

Kapitał 
zakładowy 

             tys. zł  

Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów na 
walnym 

zgromadzeniu 

Nieopłacona 
wartość 

akcji 

Otrzymane 
lub należne 
dywidendy 
za ostatni 

rok 
obrotowy 

31 grudnia 2004 roku 14.238 bd 105.000 6,78% 4,15% - - 

31 grudnia 2003 roku 10.856 (19.037) 80.000 8,87% 5,86% - - 

Na dzień 30 czerwca 2004 roku dokonano wyceny wartości godziwej akcji posiadanych przez Spółkę 
w spółce Polskie Media S.A. Wycena inwestycji w Polskie Media S.A. została dokonana z 
zastosowaniem metody mnożnikowej na podstawie danych dla podobnych spółek notowanych na 
europejskich rynkach kapitałowych uwzględniając przychody osiągnięte przez Polskie Media S.A. za 
rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2003 roku (patrz dodatkowa nota objaśniająca nr 1). Po 
uzyskaniu bardziej aktualnych danych finansowych zostanie dokonana aktualizacja wyceny akcji w 
wartości godziwej. 

 
Nota 5e  
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA) 
 31.12.2004 31.12.2003 

 tys. zł tys. zł 

   

W walucie polskiej 228.397 69.955 

W walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 628.960 632.160 

- waluta tys. Euro 154.177 134.000 

- po przeliczeniu na tys. zł 628.888 632.076 

- waluta tys. GBP 13 13 

- po przeliczeniu na tys. zł 72 84 

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 857.357 702.115 
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Nota 5f  
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  
(WG ZBYWALNOŚCI) 
 
 31.12.2004 31.12.2003 

 tys. zł tys. zł 

  

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 857.357 702.115 

Obligacje (wartość bilansowa) 597.791  625.588 

- wartość na początek okresu 625.588 - 

- wartość według cen nabycia 620.575 620.575 

Udziały i akcje (wartość bilansowa) 230.950 76.527 

- wartość na początek okresu 76.527 69.955 

- wartość według cen nabycia 227.568 76.527 

Udzielone pożyczki (wartość bilansowa) 28.616 - 

- wartość na początek okresu - - 

- wartość według cen nabycia 30.571 - 

Wartość według cen nabycia, razem 878.714 697.102 

Wartość na początek okresu, razem 702.115 69.955 

Wartość bilansowa, razem 857.357 702.115 

 

Na 31 grudnia 2004 roku pożyczki długoterminowe udzielone w walutach obcych wyniosły 24.555 tys. 
zł (co stanowiło równowartość 6.020 tys. Euro). Pozostałe pożyczki długoterminowe na 31 grudnia 
2004 roku były udzielone w walucie polskiej. 
 
 
Nota 6  

ZAPASY 
 31.12.2004 31.12.2003 

 tys. zł tys. zł 

   

Materiały 1.211 900 

Towary 354 377 

Zaliczki na dostawy - 950 

Zapasy razem 1.565 2.227 
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Nota 7  
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 
 
 31.12.2004 31.12.2003 

 tys. zł tys. zł 

   

Od jednostek powiązanych 26.059 8.925 

- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 21.966 4.555 

  - do 12 miesięcy 21.966 4.555 

 - inne 4.093 4.370 

Należności od pozostałych jednostek 95.487 78.464 

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 91.971 76.843 

  - do 12 miesięcy 91.971 76.843 

- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych  
  i zdrowotnych oraz innych świadczeń 1.454 66 

- inne 2.062 1.555 

Należności krótkoterminowe netto, razem 121.546 87.389 

Odpisy aktualizujące wartość należności 6.281 5.149 

Należności krótkoterminowe brutto, razem 127.827 92.538 
 
 
Nota 7a  
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH 
 
 31.12.2004 31.12.2003 

 tys. zł tys. zł 

  

Z tytułu dostaw i usług, w tym: 21.966 4.555 

- od jednostek zależnych 13.740 45 

- od pozostałych jednostek powiązanych 8.226 4.510 

Inne, w tym: 4.093 4.370 

- od pozostałych jednostek powiązanych 4.093 4.370 

Należności krótkoterminowe od jednostek  
powiązanych netto, razem 26.059 8.925 

Odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych - - 
Należności krótkoterminowe od jednostek  
powiązanych brutto, razem 26.059 8.925 
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Nota 7b  
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 
 
 12 miesięcy do 12 miesięcy do 

 31.12.2004 31.12.2003 

 tys. zł tys. zł 

  

Stan na początek okresu 5.149 8.022 

Zwiększenia: 10.140 1.787 

- utworzenie odpisów aktualizujących 10.140 1.787 

Zmniejszenia: (9.008) (4.660) 

- zmniejszenie uprzednio dokonanego odpisu (8.528) (785) 

- realizacja dokonanego odpisu (480) (3.875) 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec 
okresu 6.281 5.149 
 
 

Nota 7c  

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) 
 
 31.12.2004 31.12.2003 

 tys. zł tys. zł 

   

W walucie polskiej 120.599 87.487 

W walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 7.228 5.051 

- waluta tys. Euro 1.406 963 

- po przeliczeniu na tys. zł 5.736 4.542 

- waluta tys. USD 499 28 

- po przeliczeniu na tys. zł 1.492 102 

- waluta tys. GBP - 61 

- po przeliczeniu na tys. zł - 407 

Należności krótkoterminowe brutto, razem 127.827 92.538 
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Nota 7d  

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY 
 
 31.12.2004 31.12.2003 

 tys. zł tys. zł 

   

Do 1 miesiąca 56.125 42.260 

Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1.620 1.738 

Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy - - 

Powyżej 6 miesięcy do 1 roku - 765 

Powyżej 1 roku - 18.638 

Należności przeterminowane 62.473 41.784 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 120.218 105.185 

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług (6.281) (5.149) 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 113.937 100.036 

Terminy płatności udzielane przez Spółkę swoim kontrahentom wynoszą od 14 do 30 dni. Zgodnie z 
opisem przedstawionym w nocie objaśniającej nr 4a, Spółka odroczyła terminy płatności określonych 
należności od jednostek powiązanych. Na należności przeterminowane składają się wszystkie 
należności, które nie zostały spłacone do dnia 31 grudnia 2004 roku pomimo, że ich termin płatności 
minął. Kwoty należności przeterminowanych na 31 grudnia 2004 roku zawierają  20.338 tys. zł (31 
grudnia 2003 roku: 2.668 tys. zł) należności od jednostek powiązanych, dla których zdaniem Zarządu 
nie ma konieczności tworzenia odpisów aktualizujących. 

Noty objaśniające nr 7d oraz 7e dotyczą należności długoterminowych oraz krótkoterminowych. 

 

Nota 7e  
PRZETERMINOWANE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG BRUTTO – Z PODZIAŁEM NA 
NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE 
 
 31.12.2004 31.12.2003 

 tys. zł tys. zł 

  

Do 1 miesiąca 46.063 27.006 

Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 5.536 7.057 

Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 2.433 1.210 

Powyżej 6 miesięcy do 1 roku 2.355 2.503 

Powyżej 1 roku 6.086 4.008 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 62.473 41.784 

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (6.281) (5.149) 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 56.192 36.635 
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Nota 7f 
NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE BRUTTO 
 

 31.12.2004 31.12.2003
 tys. zł tys. zł

   

Należności przeterminowane z tytułu dostaw i usług, z wyłączeniem dochodzonych 
na drodze sądowej  59.342 39.428 

Pozostałe należności przeterminowane  485 4.835 

Należności przeterminowane dochodzone na drodze sądowej 3.131 2.356 

 - z tytułu dostaw i usług  3.131 2.356 

Należności przeterminowane razem (brutto) 62.958 46.619 

Odpisy aktualizujące wartość należności (6.281) (5.149) 

Należności przeterminowane razem (netto) 56.677 41.470 

 
 

Nota 7g  

NALEŻNOŚCI DOCHODZONE NA DRODZE SĄDOWEJ 
 

 31.12.2004 31.12.2003 
 tys. zł tys. zł
 

Należności z tytułu dostaw i usług 3.131 2.356

Należności dochodzone na drodze sądowej (brutto) 3.131 2.356
Utworzone odpisy aktualizujące  (3.131) (2.356)

Należności dochodzone na drodze sądowej (netto) - -
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Nota 8  
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
 

 31.12.2004 31.12.2003 

 tys. zł tys. zł 

  

W jednostkach zależnych 123 128 

- udzielone pożyczki 123 128 

W jednostkach stowarzyszonych 147 147 

- udzielone pożyczki 147 147 

W pozostałych jednostkach 45.749 663 

- udzielone pożyczki 651 663 

- opcje wbudowane  45.098 - 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 67.625 298.295 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 59.640 103.370 

- inne środki pieniężne 7.985 194.925 

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 113.644 299.233 

Inne środki pieniężne stanowią środki pieniężne o ograniczonym prawie do dysponowania. Na dzień 
31 grudnia 2004 roku środki te obejmowały wyłącznie kaucje bankowe złożone przez Spółkę pod 
wystawione gwarancje bankowe służące jako zabezpieczenie przyszłych płatności dotyczących 
wynajmu satelit. Większość kaucji jest denominowana w Euro. Na 31 grudnia 2003 roku główną 
pozycją składającą się na środki pieniężne o ograniczonym prawie do dysponowania, oprócz kaucji 
bankowych, była lokata w wysokości 35.000 tys.Euro (165.095 tys. zł), przeznaczona na zakup TVN 
24 Sp. z o.o.  

Na dzień 31 grudnia 2004 r. Spółka posiadała opcje wcześniejszej spłaty pożyczek od TVN Finance 
Corporation plc. Wartość godziwa tych opcji została wyliczona przy zastosowaniu modelu Brace-
Gątarek-Musiela i na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosła 45.098 tys. zł (11.056 tys. Euro). 

Zbywalność udzielonych pożyczek nie była ograniczona. 

Udzielone pożyczki były denominowane w walucie polskiej.  
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Nota 8a  
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) 
 
 31.12.2004 31.12.2003 

 tys. zł tys. zł 

  

W walucie polskiej 55.867 98.359 

W walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 11.758 199.936 

 - waluta tys. Euro 2.747 42.364 

 - po przeliczeniu na tys. zł 11.205 199.831 

 - waluta tys. USD 185 28 

 - po przeliczeniu na tys. zł 553 105 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 67.625 298.295 

 

Nota 9  
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 
 31.12.2004 31.12.2003 
 tys. zł tys. zł 
   
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:   
Wynajem pojemności transpondera satelitarnego 5.764 10.247 

Opłacone polskie wersje językowe 1.061 719 

Opłacone ubezpieczenia 267 185 

Opłacony serwis pogodowy i agencyjny 7 3 
Opłacone prenumeraty 16 37 

Pozostałe 893 1.391 

Rozliczenia międzyokresowe, razem 8.008 12.582 

 

Nota 10  
ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI  
 
 31.12.2004 31.12.2003 
 tys. zł tys. zł 
   

Odpisy aktualizujące wartość licencji programowych 10.503 10.503 

Odpisy aktualizujące wartość należności 6.281 5.149 

Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych 2.338 - 
Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości, razem 19.122 15.652 
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Nota 11  
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 
 
Struktura kapitału zakładowego Emitenta na dzień 31.12.2004 roku przedstawiała się następująco: 
 
Seria/emisja 

 
Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia 

praw do akcji 
Liczba akcji 
w sztukach 

Wartość serii / emisji 
wg wartości 
nominalnej 

w tys. zł 

Sposób pokrycia 
kapitału 

Data rejestracji Prawo do dywidendy 
(od daty) 

A/00.000.001
-7.258.000 

33.558.001-
59.220.000 Imienne Brak Brak 32.920.000 32.920 

Zamiana 
posiadanych 

udziałów na akcje 30 lipca 2004 roku 1 stycznia 2004 roku 

B/0.000.001-
6.580.000 Imienne Brak Brak 6.580.000 6.580 

Zamiana 
posiadanych 

udziałów na akcje 30 lipca 2004 roku 1 stycznia 2004 roku 

A/7.258.001-
33.558.000 Na okaziciela Brak Brak 26.300.000 26.300 

Zamiana 
posiadanych 

udziałów na akcje 30 lipca 2004 roku 1 stycznia 2004 roku 

Liczba akcji, razem   65.800.000        

Kapitał zakładowy, razem    65.800      

Wartość nominalna jednej akcji  1 zł           
 
W dniu 2 lipca 2004 roku Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło decyzję o przekształceniu TVN Sp. z o.o. o kapitale zakładowym o wartości 65.800 tys. zł 
(658.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy) w spółkę akcyjną o kapitale zakładowym o wartości 65.800 tys. zł (stanowiącym 65.800 tys. akcji o 
wartości nominalnej 1 zł każda). W dniu 30 lipca 2004 roku nastąpiła rejestracja przekształcenia Spółki. W zamian za jeden udział w TVN Sp. z o.o. wspólnik 
otrzymał 100 (słownie: sto) akcji TVN S.A. 

W dniu 29 października 2004 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu 26.300.000 akcji Serii A Spółki. W wyniku oferty 
publicznej istniejących 15.912.202 akcji na rzecz inwestorów detalicznych i instytucjonalnych w Polsce i za granicą, akcje są notowane na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie od 7 grudnia 2004 r.  
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Nota 11 (c.d.) 
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 
 
Na dzień 31 grudnia 2004 roku akcjonariuszami TVN S.A. byli: 

Nazwa Rodzaj akcji Liczba akcji Wartość akcji 
tys. zł 

Udział % w kapitale  
własnym 

     
N-Vision B.V. (1) Seria A (imienne) 12.900.000 12.900 19,6 

N-Vision B.V. (1) Seria A (na okaziciela) 1.755.727 1.756 2,7 

Strateurop International B.V. (1) Seria A (imienne) 20.020.000 20.020 30,4 

TV-Tech Investment 1 Sp. z o.o. (2) Seria B (imienne) 6.580.000 6.580 10,0 
BRE Bank S.A. Seria A (na okaziciela) 3.297.423 3.297 5,0 

Quercusmedia Holding N.V. (3) Seria A (na okaziciela) 2.998.939 2.999 4,6 

Pozostali Seria A (na okaziciela) 18.247.911 18.248 27,7 

  65.800.000 65.800 100,0 
(1) Jednostki znajdujące się pod kontrolą Grupy ITI. 
(2) TV-Tech Investment 1 Sp. z o.o. jest jednostką powiązaną z BRE Bank S.A. 
(3) Jednostka powiązana z Janem Wejchertem, Mariuszem Walterem i Bruno Valsangiacomo, akcjonariuszami ITI Holdings S.A. 

 
Na dzień 31 grudnia 2003 roku udziałowcami TVN Sp. z o.o. byli: 

Nazwa Liczba udziałów Wartość 
udziałów 

tys. zł 

Udział % w kapitale  
własnym 

    
ITI TV Holdings Sp. z o.o. 392.000 39.200 59,6 

Strateurop International B.V. (spółka należąca do grupy ITI 
Holdings S.A.) 200.200 20.020 30,4 

TV Tech Investment 1 Sp. z o.o. (spółka powiązana z BRE 
Bank S.A.) 65.800 6.580 10,0 

 658.000 65.800 100,0 

 
Nota 12  
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 
 
 31.12.2004 31.12.2003 

 tys. zł tys. zł 

   

Z tytułu zysków / strat na wycenie instrumentów finansowych, w tym: (5.825) - 

   - z wyceny instrumentów zabezpieczających  (9.194) - 

   - z aktualizacji  wyceny inwestycji długoterminowej do wartości godziwej 3.369 - 

Z tytułu podatku odroczonego 1.116 - 

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem (4.709) - 

 
Nota 13  
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) 
 
 31.12.2004 31.12.2003 

 tys. zł tys. zł 

   

Pozostałe kapitały rezerwowe 67.580 5.315 

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 67.580 5.315 

 



TVN S.A. 
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 r. 
 

 

44 

Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2003 roku kwota 5.315 tys. zł z zysku 
netto roku 2002 oraz na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 maja 2004 roku kwota 
62.265 zł z zysku netto roku 2003, zostały przeniesione na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na 
wypłatę dywidendy w latach następnych. 

 
Nota 14  
ZMIANA STANU AKTYWÓW / (REZERWY) Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 
 

 
12 miesięcy  do 

31.12.2004 
12 miesięcy  do 

31.12.2003
 tys. zł tys. zł 
  

Stan aktywów / (rezerwy) z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na początek okresu,  w tym: (1.408)

 
13.320 

Odniesionych na wynik finansowy w związku z różnicami przejściowymi, 
z tytułu: (1.408) 13.320 

- różnic w amortyzacji 6.375 2.276 

- rezerw i rozliczeń międzyokresowych  6.859 12.549 

- odsetek naliczonych niezapłaconych 149 (591) 

- niezrealizowanych różnic kursowych (495) (914) 

- skapitalizowanych kosztów finansowania (14.296) - 

   

Zwiększenia, w tym: (10.452) (7.422) 

Odniesione na wynik finansowy w związku z różnicami przejściowymi, z 
tytułu: (11.568) (7.422) 

- różnic w amortyzacji 2.739 6.783 

- rezerw i rozliczeń międzyokresowych 9.884 4.957 

- odsetek naliczonych niezapłaconych (9.507) 941 

- niezrealizowanych różnic kursowych (6.842) 211 

- skapitalizowanych kosztów finansowania - (20.314) 

- wyceny instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu (7.842) - 

Odniesione na kapitał własny w związku z aktualizacją wyceny akcji 
dostępnych do sprzedaży oraz instrumentów zabezpieczających 1.116 - 
   

Zmniejszenia, w tym: 13.401 7.306 

Odniesione na wynik finansowy w związku z różnicami przejściowymi, z 
tytułu: 13.401 7.306 

- różnic w amortyzacji 119 2.684 

- rezerw i rozliczeń międzyokresowych 5.775 10.647 

- odsetek naliczonych niezapłaconych 4.026 201 

- niezrealizowanych różnic kursowych 4.057 (208) 

- skapitalizowanych kosztów finansowania (576) (6.018) 

 w tym zmiana stawki % podatku dochodowego - (593) 
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Nota 14 (c.d.) 
ZMIANA STANU AKTYWÓW / (REZERWY) Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 
 

 
12 miesięcy  do 

31.12.2004 
12 miesięcy  do 

31.12.2003 
 tys. zł tys. zł 
  
   

Stan aktywów / (rezerwy) z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na koniec okresu, w tym: (25.261) (1.408) 

Odniesionych na wynik finansowy w związku z różnicami przejściowymi z 
tytułu: (26.377) (1.408) 

- różnic w amortyzacji 8.995 6.375 

- rezerw i rozliczeń międzyokresowych 10.968 6.859 

- odsetek naliczonych niezapłaconych (13.384) 149 

- niezrealizowanych różnic kursowych (11.394) (495) 

- skapitalizowanych kosztów finansowania (13.720) (14.296) 

- wyceny instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu  (7.842) - 

Odniesionych na kapitał własny w związku z aktualizacją wyceny akcji 
dostępnych do sprzedaży oraz instrumentów zabezpieczających 1.116 - 

 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku dodatnie różnice przejściowe, netto w kwocie 185.768 tys. zł miały 
przewidywany okres realizacji powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego.  

 
Nota 15  
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I 
PODOBNE (WEDŁUG TYTUŁÓW) 
 12 miesięcy do 12 miesięcy do 

 31.12.2004 31.12.2003 

 tys. zł tys. zł 
  

Stan na początek okresu 1.863 1.197 

Zwiększenia z tytułu odpraw emerytalnych i podobnych 386 666 

Długoterminowa rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, razem 2.249 1.863 

 
Nota 15a  
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE 
I PODOBNE 
 12 miesięcy do  12 miesięcy do  

 31.12.2004 31.12.2003
 tys. zł tys. zł

   
Stan na początek okresu 3.135 3.019

Zwiększenia z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych - 207
Rozwiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych (679) (91)

Krótkoterminowa rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, razem 2.456 3.135
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Nota 15b  
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH 
 
 12 miesięcy do 12 miesięcy do 
 31.12.2004 31.12.2003
 tys. zł tys. zł
 

Stan na początek okresu 1.076 3.301 
Zwiększenia: 54 1.639 

  utworzenie rezerwy na opłaty z tytułu praw autorskich 54 1.639 

Wykorzystanie: - (1.490) 

-  rezerwy na opłaty z tytułu praw autorskich - (1.490) 

Rozwiązanie: - (2.374) 

-  rezerwy na opłaty z tytułu praw autorskich - (2.374) 
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe, razem  1.130 1.076 

 

Nota 16  
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 
 

 31.12.2004 31.12.2003

 tys. zł tys. zł

   

Wobec jednostek zależnych 895.884 1.039.874

- kredyty i pożyczki 895.884 1.039.874

Zobowiązania długoterminowe, razem 895.884 1.039.874

 
 
Nota 16a  
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE 
SPŁATY 
 
 31.12.2004 31.12.2003 

 tys. zł tys. zł 

   

Powyżej 5 lat 895.884 1.039.874 

Zobowiązania długoterminowe, razem 895.884 1.039.874 

 
 
Nota 16b  
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 
 
 31.12.2004 31.12.2003

 tys. zł tys. zł

   

W walucie polskiej (*) (72.214) (75.225)

W walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 968.098 1.115.099

 - waluta tys. Euro 237.337 236.400

 - po przeliczeniu na tys. zł 968.098 1.115.099

Zobowiązania długoterminowe, razem 895.884 1.039.874

(*)  Kwoty te reprezentują koszty pozyskania finansowania zewnętrznego. Zobowiązania długoterminowe w bilansie 
zaprezentowano w kwotach netto, tzn. po pomniejszeniu o odroczone koszty pozyskania finansowania, zgodnie z zasadą 
wyceny według zamortyzowanego kosztu.  
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Nota 16c  
 
Kwoty kredytu / pożyczki pozostałe do spłaty, wykazane w niniejszej nocie objaśniającej, wykazują różnice w porównaniu z wycena bilansową dokonaną 
według zamortyzowanego kosztu przy użyciu efektywnej stopy procentowej. 
 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA 31 GRUDNIA 2004 ROKU 
 

Nazwa (firma) jednostki ze 
wskazaniem formy prawnej 

Siedziba Kwota kredytu/ 
pożyczki wg 

umowy

Kwota 
kredytu/ 

pożyczki wg 
umowy 

Kwota kredytu/ 
pożyczki 

pozostała
do spłaty

Kwota kredytu/ 
pożyczki 

pozostała 
do spłaty 

Warunki 
oprocentowania 

Termin spłaty Zabezpieczenia (*) 

     tys. Euro tys. zł tys. Euro tys. zł      

TVN Finance Corporation plc 
One London Wall 
London EC2Y 5EB, UK 1.400 5.711 1.400 5.711 

Oprocentowanie stałe 
9,65% rocznie 15.12.2013 brak 

TVN Finance Corporation plc 
One London Wall 
London EC2Y 5EB, UK 235.000 958.565 235.000 958.565 

Oprocentowanie stałe 
9,65% rocznie 15.12.2013 brak 

Razem   236.400 964.276 236.400 964.276      
 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA 31 GRUDNIA 2003 ROKU 
 
Nazwa (firma) jednostki ze 
wskazaniem formy prawnej 

Siedziba Kwota kredytu/ 
pożyczki wg 

umowy

Kwota 
kredytu/ 

pożyczki wg 
umowy 

Kwota kredytu/ 
pożyczki 

pozostała
do spłaty

Kwota kredytu/ 
pożyczki 

pozostała 
do spłaty 

Warunki 
oprocentowania 

Termin spłaty Zabezpieczenia (*) 

     tys. Euro tys. zł tys. Euro tys. zł      

TVN Finance Corporation plc 

Hillgate House, 26 
Old Bailey London EC4M 7HW 
UK 1.400 6.604 1.400 6.604 

Oprocentowanie stałe  
9,65% rocznie 15.12.2013 brak 

TVN Finance Corporation plc 

Hillgate House, 26 
Old Bailey London EC4M 7HW 
UK 235.000 1.108.495 235.000 1.108.495 

Oprocentowanie stałe  
9,65% rocznie 15.12.2013 brak 

Razem   236.400 1.115.099 236.400 1.115.099      

 

(*)   W dniu 2 grudnia 2003 roku TVN Finance Corporation plc dokonała emisji uprzywilejowanych Obligacji, oprocentowanych 9,5% w skali roku i terminie wykupu 15 grudnia 2013 roku. Obligacje są 
w pełni gwarantowane przez Spółkę  oraz TVN 24 Sp. z o.o. w szczególności jeśli chodzi o gwarancję płatności kwoty głównej, ewentualnych premii, odsetek od Obligacji oraz wszelkich innych 
zobowiązań TVN Finance Corporation plc wobec obligatariuszy. 
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Nota 17  
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
 
 31.12.2004 31.12.2003 
 tys. zł tys. zł 
  
Wobec jednostek zależnych 20.102 9.628 
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 16.225 988 

  - do 12 miesięcy 16.225 988 

- kredyty i pożyczki 3.877 8.640 

  - inne, w tym odsetki 3.877 8.640 

Wobec jednostek dominujących 2 520 
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 520 

  - do 12 miesięcy 2 520 

Wobec pozostałych jednostek powiązanych 117 2.091 

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 117 2.091 

  - do 12 miesięcy 117 2.091 

Wobec pozostałych jednostek 91.013 113.932 
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 9.194 - 

  - instrumenty finansowe zabezpieczające 9.194 - 

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 71.153 99.477 

  - do 12 miesięcy 71.153 99.477 

- zaliczki otrzymane na dostawy - 170 
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych  
  świadczeń 10.333 13.594 
- z tytułu wynagrodzeń 281 263 
- inne 52 428 

Fundusze specjalne - ZFŚS 1.348 1.156 

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 112.582 127.327 

 
Nota 17a  
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - STRUKTURA WALUTOWA 
 

 31.12.2004 31.12.2003 
 tys. zł tys. zł 

  

W walucie polskiej 78.868 43.788 

W walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 33.714 83.539 

- waluta tys. Euro 1.956 3.630 

- po przeliczeniu na tys. zł 7.981 17.123 

- waluta tys. USD 8.356 15.419 

- po przeliczeniu na tys. zł 24.987 57.675 

- waluta tys. GBP 105 1.300 

- po przeliczeniu na tys. zł 609 8.669 

- pozostałe waluty po przeliczeniu na tys. zł 137 72 

Zobowiązania krótkoterminowe, razem  112.582 127.327 
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Nota 17b  
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK  

W dniu 29 stycznia 2004 roku Spółka podpisała umowę linii kredytowej na kwotę 17.000 tys. USD z 
Bankiem BPH S.A. Na dzień 31 grudnia 2004 roku Spółka nie korzystała z tej linii kredytowej. W dniu 
29 października 2004 roku została wystawiona akredytywa standby (Standby letter of Credit) dla 
Universal Studios na kwotę 1.750 tys. USD, której zabezpieczenie mieści się w ramach powyższej 
umowy, pomniejszając limit dostępnego kredytu do kwoty 15.250 tys. USD.  

Umowa wygasła 28 stycznia 2005 roku. 

Linia kredytowa zabezpieczona była przez cesję należności handlowych, zastaw rejestrowy na 
rzeczach ruchomych i prawach związanych z rozpowszechnianiem programów telewizyjnych oraz 
cesję praw z tytułu umów ubezpieczeniowych o łącznej wartości na dzień 31 grudnia 2004 roku 
176.406 tys. zł. Umowa zawiera pewne dodatkowe warunki, w tym ograniczenia w zakresie 
dodatkowego zadłużenia się Spółki.  

Saldo wykazane w bilansie na dzień 31 grudnia 2004 roku w kwocie 3.877  tys. zł (951 tys. Euro) 
składa się z odsetek od pożyczek udzielonych przez TVN Finance Corporation plc (opisanych w nocie 
objaśniającej nr 16c). 

Saldo wykazane w bilansie na dzień 31 grudnia 2003 roku  w kwocie 8.640 tys. zł (1.832 tys. Euro) 
składa się z odsetek od pożyczek udzielonych przez TVN Finance Corporation plc (opisanych w nocie 
objaśniającej nr 16c). 

 

Nota 18  
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 
 
 31.12.2004 31.12.2003 

 tys. zł tys. zł 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów  

Krótkoterminowe: 45.885 37.085 

- wykonane niefakturowane usługi 44.471 35.115 

- inne 1.414 1.970 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów 9.103 7.117 

- sprzedaż usług emisji reklam 8.128 7.117 

- usługa techniczna przesyłu sygnału 975 - 

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 54.988 44.202 
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Nota 19  
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ 

 31.12.2004 31.12.2003 

  

Wartość księgowa (w tys. zł) 300.027 133.380 

Liczba akcji (w szt.)  65.800.000 65.800.000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,56 2,03 

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 65.800.000 65.800.000 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,56 2,03 

W dniu 2 lipca 2004 roku Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło decyzję o przekształceniu TVN 
Sp. z o.o. o kapitale zakładowym o wartości 65.800 tys. zł (658.000 udziałów o wartości nominalnej 
100 zł każdy) w Spółkę Akcyjną o kapitale akcyjnym o wartości 65.800 tys. zł (stanowiącym 65.800 
tys. akcji o wartości nominalnej 1 zł każda). Przekształcenie zostało zarejestrowane w dniu 30 lipca 
2004 roku. W powyżej zamieszczonej kalkulacji zaprezentowano liczbę akcji według stanu na dzień 
31 grudnia 2004 roku. 

Wartość księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz wartości księgowej i ilości akcji. 

 

Nota 20  
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE 

W dniu 2 grudnia 2003 roku TVN Finance Corporation plc dokonała emisji Obligacji o wartości 
nominalnej 1.092.609 tys. zł, stanowiącej równowartość 235.000 tys. Euro, oprocentowanych 9,5% w 
skali roku i terminie wykupu 15 grudnia 2013 roku. 

Obligacje są w pełni gwarantowane przez Spółkę oraz TVN24 Sp. z o.o. w szczególności jeśli chodzi 
o gwarancję płatności kwoty głównej, ewentualnych premii, odsetek od Obligacji oraz wszelkich innych 
zobowiązań TVN Finance Corporation plc wobec obligatariuszy.  

 

Nota 21  
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE  
DZIAŁALNOŚCI) 
 

 12 miesięcy do 12 miesięcy do 
 31.12.2004 31.12.2003 

 tys. zł tys. zł

   

Przychody z tytułu emisji reklam, w tym: 595.484 528.183

- od jednostek powiązanych 2.484 1.514

Przychody z tytułu udzielania licencji na emisję audycji, w tym: 18.613 33.429

- od jednostek powiązanych 16.094 31.706

Pozostałe przychody, w tym: 67.718 62.841

- od jednostek powiązanych 7.723 13.635

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 681.815 624.453
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Nota 21a  
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 
 

 12 miesięcy do 12 miesięcy do 

 31.12.2004 31.12.2003 

 tys. zł tys. zł 

  

Kraj, w tym: 679.250 624.109 

- od jednostek powiązanych 26.301 46.855 

Eksport, w tym: 2.565 344 

- od jednostek powiązanych - - 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 681.815 624.453 

Nota 22  
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 
 

12 miesięcy do 12 miesięcy do 
 31.12.2004 31.12.2003 
 tys. zł tys. zł 

  

Amortyzacja 110.447 90.280 

Zużycie materiałów i energii 9.080 10.617 

Usługi obce 281.153 302.488 

Podatki i opłaty 24.969 19.421 

Wynagrodzenia 58.680 51.155 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 6.220 5.584 

Pozostałe koszty rodzajowe 18.334 12.540 

Koszty według rodzaju, razem 508.883 492.085 

Koszty sprzedaży (33.120) (29.457) 
Koszty ogólnego zarządu (41.987) (31.164) 
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 433.776 431.464 

 
W dniu 22 lipca 2004 r. Spółka rozwiązała umowę z JHH Exploitatie Maatschappij B.V. i FFMP 
Finance Holding B.V. („Framework Agreement”) dotyczącą zakupów aktywów programowych oraz 
zawarła nową umowę „Programming Library Assumption and Assignment Agreement”. Zgodnie z 
postanowieniami tej umowy wypłacona została na rzecz JHH i FFMP opłata z tytułu rozwiązania 
umowy w wysokości 2,2 mln USD, a wszystkie istniejące umowy pomiędzy JHH, FFMP i dostawcami 
aktywów programowych zostały przeniesione na Spółkę.  

 
Nota 23  
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 

12 miesięcy do 12 miesięcy do 
 31.12.2004 31.12.2003 
 tys. zł tys. zł 

   

Rozwiązane rezerwy: - 2.374 

- rozwiązane rezerwy na opłaty od praw autorskich - 2.374 

Pozostałe: 5.570 3.436 

- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 254 769 

- odpisane zobowiązania 1.057 714 

- pozostałe 4.259 1.953 

Pozostałe przychody operacyjne, razem 5.570 5.810 
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Nota 24  
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 

 12 miesięcy do 12 miesięcy do 
 31.12.2004 31.12.2003 
 tys. zł tys. zł

   

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych: 2.338 -

- odpis aktualizujący wartość środków trwałych 2.338 -

Inne pozostałe koszty operacyjne: 5.182 5.385

- odpisy aktualizujące wartość należności 909 1.002

- zapłacone roszczenia 227 2.320

- likwidacja wartości niematerialnych i prawnych 1.293 -

- odpis aktualizujący wartość rozliczeń międzyokresowych 550 -

- pozostałe  2.203 2.063

Pozostałe koszty operacyjne, razem 7.520 5.385

 

Nota 25  
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 

 12 miesięcy do 12 miesięcy do 

 31.12.2004 31.12.2003 

 tys. zł tys. zł 

  

Odsetki z tytułu udzielonych pożyczek 808 492 

Od jednostek powiązanych, w tym: 808 492 

- od jednostek zależnych 808 492 

Odsetki z tytułu obligacji 62.841 5.013 

Od jednostek powiązanych, w tym: 62.841 5.013 

- od jednostek dominujących 62.841 5.013 

Pozostałe odsetki 8.420 5.672 

Od jednostek powiązanych, w tym: 1.865 1.853 

- od jednostek zależnych 1.150 1 

- od pozostałych jednostek powiązanych 715 1.852 

Od pozostałych jednostek 6.555 3.819 

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 72.069 11.177 

 
 
Nota 25a  
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND 

W latach 2003 i 2004 Spółka nie osiągnęła przychodów finansowych z tytułu dywidend. 
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Nota 25b  
INNE PRZYCHODY FINANSOWE 
 

 12 miesięcy do 12 miesięcy do 

 31.12.2004 31.12.2003 

 tys. zł tys. zł 

  

Dodatnie różnice kursowe, w tym: 70.741 - 

 - zrealizowane 13.378 - 

 - niezrealizowane 57.363 - 

Pozostałe, w tym: 41.801 - 

 - wycena instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 41.275 - 

 - zbycie instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 526  

Inne przychody finansowe, razem 112.542 - 

 
Nota 26  
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 

 12 miesięcy do 12 miesięcy do 

 31.12.2004 31.12.2003 
 tys. zł tys. zł 

  

Od kredytów i pożyczek 103.071 17.332 

Odsetki do jednostek powiązanych, w tym: 103.071 10.232 

- do jednostek zależnych 103.071 8.640 

- do jednostek dominujących - 1.592 

Odsetki do pozostałych jednostek - 7.100 

Pozostałe odsetki 42 980 

Odsetki do jednostek powiązanych, w tym: 6 849 

- do pozostałych jednostek powiązanych 6 849 

Odsetki do pozostałych jednostek 36 131 

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 103.113 18.312 

 

Nota 26a  
INNE KOSZTY FINANSOWE 

 12 miesięcy do 12 miesięcy do 

 31.12.2004 31.12.2003 

 tys. zł tys. zł 

  

Ujemne różnice kursowe, w tym: - 27.702 

- zrealizowane - 26.921 

- niezrealizowane - 781 

Pozostałe, w tym: 39.593 6.560 

- prowizje od kredytów i opłaty za gwarancje 10.379 228 

- amortyzacja skapitalizowanych kosztów  
   pozyskiwania finansowania 4.430 6.332 

- koszt opcji walutowych 7.773 - 

- wynik na sprzedaży udziałów (patrz nota objaśniająca 5b) 17.011 - 

Inne koszty finansowe, razem 39.593 34.262 
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Nota 27  
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 
 

 12 miesięcy do 12 miesięcy do 

 31.12.2004 31.12.2003 

 tys. zł tys. zł 

  

Zysk brutto 212.887 91.396 

Różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym, w tym: (125.717) (38.053) 

Trwałe różnice 4.767 8.190 

Różnice przejściowe:  

-  rezerwy tymczasowo nieuznane za koszty uzyskania przychodów 20.505 3.342 

-  różnice w amortyzacji 13.866 21.898 

-  niezrealizowane różnice kursowe (57.715) 781 

-  odsetki naliczone, netto (71.226) 2.973 

-  skapitalizowane koszty pozyskania finansowania zewnętrznego 3.023 (75.237) 

-  wynik na aktualizacji wyceny (38.937) - 

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym  87.170 53.343 

Podatek dochodowy według stawki 19%/27% 16.562 14.403 

 
 
Uzgodnienie zysku brutto TVN Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2004 r. do 29 lipca 2004 r. oraz TVN 
S.A. za okres od 30 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. do podstawy opodatkowania przedstawiono w 
dodatkowej nocie objaśniającej nr 16. 
 
 
Nota 27a  
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 
 

 12 miesięcy do 12 miesięcy do 

 31.12.2004 31.12.2003 

 tys. zł tys. zł

   

Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat:  

- zmniejszenie/(zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic 
przejściowych 

 
24.969 15.321

- (zwiększenie)/ zmniejszenie z tytułu zmiany stawek podatkowych - (593)

Podatek dochodowy odroczony, razem 24.969 14.728
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Nota 28  
ZYSK NETTO 

Zysk netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2003 roku wyniósł 62.265 tys. zł i zgodnie z 
uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 maja 2004 roku został przeniesiony na kapitał 
rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych.  

Jak wykazano we wprowadzeniu, niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na 
podstawie danych ksiąg rachunkowych TVN Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia do 29 lipca 2004 roku 
oraz TVN S.A. za okres od 30 lipca do 31 grudnia 2004 roku. Zysk netto wykazywany w niniejszym 
sprawozdaniu finansowym w kwocie 171.356 tys. zł składa się z zysku netto wykazywanego w 
księgach rachunkowych TVN Sp. z o.o. oraz TVN S.A.  

Zarząd zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2004 na kapitał 
rezerwowy.  

 

Nota 29  
SPOSÓB KALKULACJI ZYSKU NA JEDNĄ AKCJĘ 
  

 
12 miesięcy  do 

31.12.2004 
12 miesięcy  do 

31.12.2003
   

Zysk netto (w tys. zł) 171.356 62.265 

Liczba akcji (w szt.)  65.800.000 65.800.000 

Zysk na jedeną akcję  (w zł) 2,60 0,95 

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 65.800.000 65.800.000 

Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł) 2,60 0,95 

W dniu 2 lipca 2004 roku Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło decyzję o przekształceniu TVN 
Sp. z o.o. o kapitale zakładowym o wartości 65.800 tys. zł (658.000 udziałów o wartości nominalnej 
100 zł każdy) w Spółkę Akcyjną o kapitale akcyjnym o wartości 65.800 tys. zł (stanowiącym 65.800 
tys. akcji o wartości nominalnej 1 zł każda). Przekształcenie zostało zarejestrowane w dniu 30 lipca 
2004 roku. W powyżej zamieszczonej kalkulacji zaprezentowano liczbę akcji według stanu na dzień 
31 grudnia 2004 roku. 

Zysk na jedną akcję ustalono jako iloraz zysku netto i ilości akcji. 
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Nota 30  
STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DLA POTRZEB RACHUNKU PRZEPŁYWÓW 
PIENIĘŻNYCH 
 31.12.2004 31.12.2003 

 tys. zł tys. zł 

   

Środki pieniężne w kasie 46 70 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 59.594 103.161 

Inne środki pieniężne 9.019 187.755 

Środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych, razem 68.659 290.986 

Niezrealizowane różnice kursowe od środków pieniężnych (1.034) 7.309 

Środki pieniężne, razem 67.625 298.295 

Aktywa pieniężne to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do 
aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone 
odsetki od aktywów pieniężnych. 

Na 31 grudnia 2004 roku Spółka posiadała środki pieniężne o ograniczonej możliwości  
dysponowania, stanowiące inne środki pieniężne, obejmujące wyłącznie kaucje bankowe złożone 
przez Spółkę pod wystawione gwarancje bankowe służące jako zabezpieczenie przyszłych płatności 
dotyczących wynajmu satelit. Na 31 grudnia 2003 roku główną pozycją składającą się na środki 
pieniężne o ograniczonym prawie do dysponowania, oprócz kaucji bankowych, była lokata w 
wysokości 35.000 tys. Euro. Środki te pochodziły z emisji Obligacji przez TVN Finance Corporation plc 
w grudniu 2003 roku i zostały przeznaczone w całości na zakup udziałów w TVN 24 Sp. z o.o. 

 
Nota 31  
WYJAŚNIENIE WARTOŚCI POZYCJI INNYCH KOREKT W RACHUNKU PRZEPŁYWÓW 
PIENIĘŻNYCH 
 

 12 miesięcy do 12 miesięcy do 

 31.12.2004 31.12.2003 

 tys. zł tys. zł

  

Inne korekty – działalność operacyjna:  (32.997) (1.479)

-  przychody barterowe netto (5.451) (7.887)
-  amortyzacja kapitalizowanych kosztów pozyskania finansowania 4.430 6.332
-  wynik na wycenie instrumentów pochodnych (33.976) -
-  odpis aktualizujący wartość niefinansowych aktywów trwałych 2.338 -
-  pozostałe (338) 76
Inne korekty – działalność finansowa: (13.078) (64.467)

-  opłacone koszty pozyskania finansowania (13.078) (64.467)
 
 
Nota 32  
SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW BRANŻOWYCH I GEOGRAFICZNYCH 

W działalności Spółki występuje tylko jeden branżowy oraz geograficzny segment działalności.  
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Dodatkowe noty objaśniające 
 
1. Informacje o instrumentach finansowych 
 

Dla potrzeb niniejszej dodatkowej noty objaśniającej Spółka nie opisywała w szczególności 
następujących pozycji stanowiących aktywa bądź zobowiązania finansowe: 

• należności z tytułu dostaw i usług; 
• pozostałych należności; 
• środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych; 
• zobowiązań z tytułu dostaw i usług; 
• innych zobowiązań. 

 

Charakterystyka instrumentów finansowych 
 
Inwestycje długoterminowe 

Zaliczane do inwestycji długoterminowych udziały w jednostkach podporządkowanych, wycenia się 
według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (szczegóły w nocie 
objaśniającej nr 5b). 

Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji długoterminowych wyceniane są w następujący sposób (w 
zależności od kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem o instrumentach 
finansowych): 

• „pożyczki udzielone i należności własne” - wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu 
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Na dzień 31 grudnia 2004 roku Spółka 
posiadała pożyczki udzielone spółce TVN 24 Sp. z o.o. w kwocie 24.555 tys. zł, stanowiącej 
równowartość 6.020 tys. Euro, TVN Turbo Sp. z o.o. w kwocie 4.020 tys. zł oraz pozostałe 
pożyczki w kwocie 41 tys. zł. 
Na dzień 31 grudnia 2004 roku i 31 grudnia 2003 roku Spółka posiadała obligację wyemitowaną 
przez ITI Media Group N.V. o wartości nominalnej 131.561 tys. Euro. Na dzień 31 grudnia 2004 
roku wartość bilansowa obligacji wynosiła 597.791  tys. zł. 

Dnia 2 grudnia 2003 roku, Spółka zakupiła obligację wyemitowaną przez ITI Media Group N.V. 
(„ITI Media Group”) o wartości nominalnej 131.561 tys. Euro. ITI Media Group jest holdingiem 
wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej ITI. ITI Media Group przeznaczyła środki otrzymane z 
emisji obligacji na zakup 100% kapitału zakładowego Strateurop International B.V.(„Strateurop 
International”), od SBS Broadcasting S.A. 

Na koniec każdego okresu obrachunkowego Spółka przeprowadza ocenę wartości godziwej tej 
obligacji w celu ustalenia konieczności dokonania odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. Na dzień 
31 grudnia 2004 roku Zarząd Spółki nie zidentyfikował przesłanek trwałej utraty wartości. 

Efektywna stopa oprocentowania tej obligacji wynosi 10,03%. Terminem wykupu obligacji wraz z 
naliczonymi odsetkami jest 15 stycznia 2014 roku. 
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Wartość obligacji jest powiększana o odsetki w następujący sposób: 

Data Wartość obligacji w tys. Euro 
2.12.2003 (data emisji) 131.561 
2.12.2004 145.375 
2.12.2005 160.640 
2.12.2006  177.507 
2.12.2007  196.145 
2.12.2008  216.740 
2.12.2009  239.498 
2.12.2010  264.645 
2.12.2011  292.433 
2.12.2012  332.139 
2.12.2013  357.068 
15.01.2014 (data wykupu) 361.546 

Odsetki naliczone od obligacji na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły 61.152 tys. zł (na 31 
grudnia 2003 roku 5.013 tys. zł). 

Obligacja zabezpieczona jest na udziałach w Strateurop International. Strateurop International 
posiada 30,43% udziałów w kapitale zakładowym TVN S.A. Wartość godziwa obligacji nabytej od 
ITI Media Group na 31 grudnia 2004 roku wynosiła 597.933 tys. zł, co stanowi równowartość 
146.588 tys. Euro. Na dzień 31 grudnia 2003 roku Spółka nie posiadała inwestycji zaliczanych do 
tej kategorii.  

• „aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności”, wycenia się w wysokości 
zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Na dzień 31 grudnia 
2004 Spółka nie posiadała inwestycji zaliczanych do tej kategorii. Klasyfikacja obligacji 
wyemitowanej przez ITI Media Group została zmieniona z „aktywów finansowych utrzymywanych 
do terminu wymagalności” na „pożyczki udzielone i należności własne”, retrospektywnie, gdyż 
obligacja ta nie jest notowana na aktywnym rynku. 

• „aktywa finansowe dostępne do sprzedaży”, do których zalicza się udziały i akcje – wycenia się w 
wartości godziwej. Jeżeli nie ma możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej, a aktywa 
te mają ustalony termin wymagalności, wówczas wyceny dokonuje się w wysokości 
zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; a jeżeli aktywa te nie 
mają ustalonego terminu wymagalności wyceny dokonuje się w cenie nabycia. Na dzień 31 
grudnia 2003 roku Spółka posiadała akcje spółki Polskie Media S.A. w wartości według ceny 
nabycia w kwocie 10.856 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2004 roku wartość bilansowa akcji 
wycenionych według wartości godziwej wyniosła 14.238 tys. zł.  

Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, z wyłączeniem 
pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, za wyjątkiem aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych 
okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. Skutki przeszacowania aktywów 
finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości 
godziwej, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych, odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny. 
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Inwestycje krótkoterminowe 

Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wyceniane są w następujący sposób (w 
zależności od kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem o instrumentach 
finansowych): 

• „aktywa finansowe przeznaczone do obrotu” – wycenia się w wartości godziwej. W dniu 27 lutego 
2004 roku Spółka zawarła 4 kontrakty dotyczące opcji walutowych typu EUR Call/PLN Put o 
łącznej wartości nominalnej 45.456 tys. Euro z datami wykupu od 1 czerwca 2004 roku do 
1 grudnia 2005 roku. Niewygasłe opcje zostały sprzedane we wrześniu 2004 roku za kwotę 526 
tys. zł. 
Na dzień 31 grudnia 2004 roku Spółka posiadała wbudowaną opcję wcześniejszej spłaty 
zobowiązania z tytułu pożyczki udzielonej przez TVN Finance Corporation plc. Wartość godziwa 
opcji na 31 grudnia 2004 roku wynosiła 45.098 tys. zł (11.056 tys. Euro). Wartość godziwa opcji 
została ustalona w oparciu o model Brace-Gątarek-Musiela. 
Na dzień 31 grudnia 2003 roku Spółka nie posiadała inwestycji zaliczanych do tej kategorii. 

• „pożyczki udzielone i należności własne”, do których zalicza się pożyczki – wycenia się w 
wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.  

 
 31.12.2004 31.12.2003 
 tys. zł tys. Zł 

   
Thema Film Sp. z o .o 147 147 
El-Trade Sp. z o.o 77 128 
Polish Television Finance Corporation B.V. 46 - 
Osoby fizyczne 651 663 
Razem 921 938 

• „aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności” – wycenia się w wysokości 
zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Na dzień 31 grudnia 
2004 roku i 31 grudnia 2003 roku Spółka nie posiadała inwestycji zaliczanych do tej kategorii. 

• „aktywa finansowe dostępne do sprzedaży”– wycenia się w wartości godziwej. Jeżeli nie ma 
możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej a aktywa te mają ustalony termin 
wymagalności, wówczas wyceny dokonuje się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; a jeżeli aktywa te nie mają ustalonego terminu 
wymagalności wyceny dokonuje się w cenie nabycia. Na dzień 31 grudnia 2004 roku i 31 grudnia 
2003 roku Spółka nie posiadała inwestycji zaliczanych do tej kategorii. 

Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, z wyłączeniem 
pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, za wyjątkiem aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu 
sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. Skutki przeszacowania aktywów finansowych 
zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej, z 
wyłączeniem pozycji zabezpieczanych, odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny. 
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Zobowiązania finansowe 

Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, 
instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie 
później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wysokości zamortyzowanego kosztu przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.  

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze 
zobowiązań wycenia się w wartości godziwej. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Spółka posiadała zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek 
zaciągniętych od spółki TVN Finance Corporation plc o wartości nominalnej 235.000 tys. Euro oraz 
1.400 tys. Euro. Odsetki w kwocie 3.877 tys. zł, stanowiące równowartość 951 tys. Euro, które zostały 
naliczone pomiędzy datą spłaty drugiej raty odsetek a dniem 31 grudnia 2004 roku zostały wykazane 
jako zobowiązania krótkoterminowe. Wartość bilansowa zobowiązania finansowego do TVN Finance 
Corporation plc na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosła łącznie z naliczonymi odsetkami 899.761 tys. 
zł.   

Na dzień 31 grudnia 2003 roku Spółka posiadała zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek 
zaciągniętych od spółki TVN Finance Corporation plc o wartości nominalnej 235.000 tys. Euro oraz 
1.400 tys. Euro. Odsetki w kwocie 8.640 tys. zł, które zostały naliczone pomiędzy datą zaciągnięcia 
pożyczki a dniem 31 grudnia 2003 roku zostały wykazane jako zobowiązania krótkoterminowe. 
Wartość bilansowa zobowiązania finansowego do TVN Finance Corporation plc na dzień 31 grudnia 
2003 roku wynosiła łącznie z naliczonymi odsetkami 1.048.514 tys. zł.  

Szczegóły dotyczące opisywanych zobowiązań finansowych zaprezentowane zostały w nocie 
objaśniającej nr 16c Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek. 

Instrumenty zabezpieczające 
 
Na dzień 31 grudnia 2004 roku Spółka była stroną dwóch kontraktów terminowych typu forward o 
wartości kontraktowej 11.163 tys. Euro każdy, z datą realizacji 1 czerwca 2005 roku i 1 grudnia 2005 
roku. Zostały one zawarte jako zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym związanym z płatnością 
odsetek od pożyczek zaciągniętych od TVN Finance Corporation. Na dzień 31 grudnia 2004 r. wartość 
godziwa tych kontraktów wynosiła 9.194 tys. zł.  
 
Kontrakty te zostały wyznaczone jako zabezpieczenia przepływów pieniężnych i w stopniu, w jakim 
zabezpieczenia te będą skuteczne, zyski i straty ujęte w kapitale własnym będą odnoszone do 
rachunku zysków i strat w momencie ujęcia kosztu z tytułu odsetek. 
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Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 

Ryzyko kredytowe 

Aktywa finansowe powodujące potencjalne ryzyko kredytowe obejmują głównie inwestycje w 
jednostkach powiązanych, należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych oraz od 
pozostałych jednostek. Spółka lokuje swoje środki pieniężne oraz środki pieniężne o ograniczonym 
prawie do dysponowania w instytucjach finansowych, które są wiarygodne. Spółka ocenia, iż 
koncentracja ryzyka kredytowego nie jest duża, za wyjątkiem inwestycji w obligację wyemitowaną 
przez ITI Media Group. Spółka przeprowadza bieżące oceny zdolności kredytowej swoich odbiorców 
handlowych i generalnie nie wymaga żadnych zabezpieczeń. Spółka wycenia należności w kwocie 
wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po 
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 

 
Ryzyko zmian stopy procentowej 

Spółka nie stosuje instrumentów finansowych służących zabezpieczeniu ryzyka zmian stopy 
procentowej ze względu na niską szacowaną efektywność zabezpieczania zmian wartości godziwej 
lub przepływów pieniężnych związanych z zabezpieczanym ryzykiem. 

 

Ryzyko kursowe 

Przychody ze sprzedaży Spółki są wyrażone w złotych polskich. Zobowiązania wobec dostawców 
licencji programowych oraz zobowiązania z tytułu kosztów nadawania poprzez satelity są 
denominowane w dolarach amerykańskich lub w Euro. Pozostałe koszty działalności są ponoszone są 
głównie w złotych polskich. Aktywo Spółki z tytułu obligacji nabytej od ITI Media Group oraz 
zobowiązanie z tytułu pożyczek zaciągniętych od TVN Finance Corporation są denominowane w 
Euro. Polityka zabezpieczania przed ryzykiem kursowym polega na pokrywaniu zidentyfikowanych 
ryzyk w sposób efektywny kosztowo oraz na nie podejmowaniu obrotu instrumentami finansowymi. W 
wyniku oceny zagrożenia ryzykiem kursowym Spółka nabywa pochodne instrumenty finansowe w celu 
odpowiedniego zarządzania tym ryzykiem. Opcje, kontrakty swap oraz kontrakty terminowe są brane 
pod uwagę dla zabezpieczania przed transakcyjnym ryzykiem kursowym. Regularne i systematyczne 
raportowanie do Zarządu Spółki jest wymagane w Spółce w tym obszarze ryzyka. 
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Zmiany wartości instrumentów finansowych 
 
31 grudnia 2004 roku 
 

Wartości bilansowe netto 

 Aktywa 
finansowe 
dostępne 

do 
sprzedaży  

Zobowią-
zania 

finansowe  

 Pożyczki 
udzielone i 
należności 

własne  

 Aktywa 
finansowe 

utrzymywa
ne do 

terminu 
wymaga-

lności  

 Aktywa 
finansowe 

przezna-
czone do 

obrotu  

Instrumenty 
zabezpie-

czające  

 tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł 

       

Saldo otwarcia 10.856 1.048.514 938 625.588 - - 

Zwiększenia, w tym: 3.382 111.351 719.808 - 52.871 
 

10.896 
- zmiana klasyfikacji obligacji zakupionych - - 625.588 - - - 
- aktualizacja wartości udziałów i akcji 3.382 - - - - - 
- rozpoznanie i aktualizacja wyceny opcji  
   wbudowanych - - - - 45.098 

 
- 

- zakup opcji walutowych - - - - 7.773 - 
- odsetki naliczone na kredytach i  
  pożyczkach - 103.071 808 - - 

 
- 

- rozpoznanie wartości opcji  
  wbudowanych - 3.850 - - - 

 
- 

- kapitalizowane koszty pozyskania  
  kredytów i pożyczek - 4.430 - - - 

 
- 

- udzielenie pożyczek - - 30.571 - - - 
- naliczenie odsetek na obligacjach  
  zakupionych - - 62.841 - - 

 
- 

- wycena instrumentów zabezpieczających 
według wartości godziwej - - - - - 

 
10.896 

Zmniejszenia, w tym: - (260.104) (93.418) (625.588) (7.773) (1.702) 
- zmiana klasyfikacji obligacji zakupionych - - - (625.588) - - 
- kapitalizowane koszty pozyskania  
  finansowania - (1.419) - - - 

 
- 

- zmiana stanu z tytułu różnic kursowych  - (149.741) (93.355) - - - 
- zmiana wartości opcji walutowych - - - - (7.247) - 
- sprzedaż opcji walutowych - - - - (526) - 
- spłata odsetek od pożyczek - (108.944) - - - - 
- spłata pożyczek udzielonych - - (63) - - - 
- zrealizowane wyniki na instrumentach 
zabezpieczających - - - - - 

 
(1.702) 

Saldo zamknięcia 14.238 899.761 627.328 - 45.098 
 

9.194 
Ujęcie bilansowe       

Inwestycje długoterminowe 14.238 - 626.407 - - - 

Inwestycje krótkoterminowe - - 921 - 45.098 - 

Zobowiązania długoterminowe - 895.884 - - - - 

Zobowiązania krótkoterminowe - 3.877 - - - 9.194 
Razem 14.238 899.761 627.328 - 45.098 9.194 
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31 grudnia 2003 roku 
 

Wartości bilansowe netto 

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży  

Zobowiązania 
finansowe 

 Pożyczki 
udzielone i 
należności 

własne  

 Aktywa 
finansowe 

utrzymywane 
do terminu 

wymagalności  
  tys. zł   tys. zł   tys. zł   tys. zł  

     
Saldo otwarcia 10.856 230.940 6.406 - 
Zwiększenia, w tym: - 1.161.537 543 625.588 
- zaciągnięcie kredytów i pożyczek - 1.099.122 - - 
- odsetki naliczone na kredytach i  
  pożyczkach - 17.175 492 - 
- zmiana stanu z tytułu różnic    
  kursowych naliczonych na kredytach i  
  pożyczkach - 39.555 - - 
- kapitalizowane koszty pozyskania  
  kredytów i pożyczek - 5.685 - - 
- udzielenie pożyczek - - 51 - 

- zakup obligacji - - - 611.681 

- naliczenie odsetek na obligacjach  
  zakupionych - - - 5.013 

- zmiana stanu z tytułu różnic  
  kursowych na obligacjach nabytych - - - 8.894 
Zmniejszenia, w tym: - (343.963) (6.011) - 
- kapitalizowane koszty pozyskania  
  finansowania - (75.225) - - 
- spłata kredytów i pożyczek - (249.168) - - 
- kompensata kredytów i pożyczek z 
  należnościami - (19.570) - - 
- spłata pożyczek udzielonych - - (6.011) - 

Saldo zamknięcia 10.856 1.048.514 938 625.588 

Ujęcie bilansowe     

Inwestycje długoterminowe 10.856 - - 625.588 
Inwestycje krótkoterminowe - - 938 - 

Zobowiązania długoterminowe - 1.039.874 - - 

Zobowiązania krótkoterminowe - 8.640 - - 

Razem 10.856 1.048.514 938 625.588 
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Odsetki od zobowiązań finansowych (włącznie z odsetkami od zobowiązań z tytułu dostaw  
i usług) 
 
31 grudnia 2004 roku    
   
Kategoria zobowiązania Odsetki 

zrealizowane 
Odsetki niezrealizowane wg terminów zapłaty 

    do 3 miesięcy 
od 3 do 12 
miesięcy 

powyżej 12 
miesięcy 

Krótkoterminowe 
zobowiązania finansowe 42 - - - 
Długoterminowe zobowiązania 
finansowe 99.194 - 3.877 - 
     
     
31 grudnia 2003 roku    
   
Kategoria zobowiązania Odsetki 

zrealizowane 
Odsetki niezrealizowane wg terminów zapłaty 

    do 3 miesięcy 
od 3 do 12 
miesięcy 

powyżej 12 
miesięcy 

Krótkoterminowe 
zobowiązania finansowe 194 - 789 - 
Długoterminowe zobowiązania 
finansowe 8.689 - 8.640 - 
     

 
Odsetki od aktywów finansowych (włącznie z odsetkami od należności z tytułu dostaw i usług) 
 
31 grudnia 2004 roku    
   
 Kategoria aktywa Odsetki zrealizowane Odsetki niezrealizowane wg terminów zapłaty 

    do 3 miesięcy 
od 3 do 12 
miesięcy 

powyżej 12 
miesięcy 

Pożyczki udzielone i 
należności własne 36 - 2.822 63.649 
     
31 grudnia 2003 roku    
   

 Kategoria aktywa Odsetki zrealizowane Odsetki niezrealizowane wg terminów zapłaty 

    do 3 miesięcy 
od 3 do 12 
miesięcy 

powyżej 12 
miesięcy 

Pożyczki udzielone i 
należności własne 493 - 1.852 - 
Aktywa utrzymywane do 
terminu wymagalności - - - 5.013 
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2. Pozycje pozabilansowe 

Szczegóły dotyczące pozycji pozabilansowych są przedstawione w nocie objaśniającej nr 20. 

Ponadto w nocie objaśniającej nr 2c ujawniono informacje na temat rzeczowych aktywów trwałych 
wykazywanych pozabilansowo. 
 
3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu 

terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 

Nie wystąpiły zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
uzyskania prawa własności budynków i budowli. 
 
4. Informacje o przychodach i kosztach działalności zaniechanej 

W latach 2003 oraz 2004 Spółka nie zaniechała żadnej z prowadzonych działalności.  
 
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby 

W latach 2003 oraz 2004 pozycja nie wystąpiła.  
 
6. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne oraz wydatki na aktywa programowe 
 

Nakłady poniesione  12 miesięcy do 
31.12.2004 

12 miesięcy do 
31.12.2003 

   
Wartości niematerialne i prawne 14.641 4.518 

Środki trwałe 36.087 16.649 

Aktywa programowe (część krótko- i długoterminowa) 123.168 167.528 
Długoterminowe aktywa finansowe 240.095 632.160 

Razem 413.991 820.855 

Planowana przez Spółkę na okres 12 miesięcy do dnia 31 grudnia 2005 roku wysokość nakładów 
inwestycyjnych na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz aktywa programowe wynosi 
170.450 tys. zł.  
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7. Transakcje z jednostkami powiązanymi 
 31.12.2004 31.12.2003 

  tys. zł  tys. zł 

Należności, w tym:   

- od jednostek podporządkowanych podlegających konsolidacji  13.740 - 

- od jednostek podporządkowanych nie podlegających konsolidacji 21 44 

- od pozostałych jednostek Grupy ITI 12.282 31.883 

- od ITI Poland S.A.  - 6 

- od Media Business Center Sp.z o.o. 16 - 

 26.059 31.933 
 

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:   

- do jednostek podporządkowanych podlegających konsolidacji 16.225 988 

- do pozostałych jednostek Grupy ITI  66 2.512 

- do ITI Poland S.A.  53 96 

- do Media Business Center Sp. z o.o. - 3 

 16.344 3.599 

   

 12 miesięcy do 12 miesięcy do  
 31.12.2004 31.12.2003 
 tys. zł tys. zł 
   

Przychody w okresie, w tym:   

- od jednostek podporządkowanych podlegających konsolidacji 20.683 37.851 

- od pozostałych jednostek Grupy ITI 5.618 9.004 

 26.301 46.855 
 

Koszty  działalności operacyjnej w okresie, w tym   

- od jednostek podporządkowanych podlegających konsolidacji 113.724 136.184 

- od pozostałych jednostek Grupy ITI 12.980 23.069 

- od ITI Poland S.A. 5.290 5.111 

- od Media Business Center Sp. z o.o. 5.399 1.679 

 137.393 166.043 
 

 
Przychody odsetkowe w okresie, w tym:    

- od jednostek podporządkowanych podlegających konsolidacji  1.958 492 

- od jednostek podporządkowanych nie podlegających konsolidacji  - 1 

- od pozostałych jednostek Grupy ITI  63.556 6.865 

  65.514 7.358 
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 12 miesięcy do 12 miesięcy do  
 31.12.2004 31.12.2003 
 tys. zł tys. zł 

Koszty odsetkowe w okresie, w tym:    

- od jednostek podporządkowanych podlegających konsolidacji  103.071 8.640 

- od pozostałych jednostek Grupy ITI  6 2.441 

  103.077 11.081 

Ponadto, poza kosztami wykazanymi powyżej, koszty działalności operacyjnej za okres 12 miesięcy 
do 31 grudnia 2004 roku zawierają kwotę 5.100 tys. zł z tytułu opłat związanych z doradztwem z ITI 
Services A.G. W rezultacie podpisania w lipcu 2004 roku umowy rozwiązującej dotychczasową 
umowę z JHH Exploitatie Maatschappij B.V. i FFMP Finance Holding B.V. dotyczącą dostaw aktywów 
programowych, Spółka zobowiązana jest płacić w/w opłaty bezpośrednio do Grupy Kapitałowej  ITI 
Holdings S.A.  

Ponadto, poza przedstawionymi powyżej, koszty finansowe za okres 12 miesięcy do 31 grudnia 2004 
roku zawierają koszty gwarancji udzielonej studiom filmowym z tytułu dostaw aktywów programowych 
na rzecz Spółki przez ITI Holdings S.A. w wysokości 8.456 tys. zł. 

 
  31.12.2004 31.12.2003 
   tys. zł  tys. zł 
    

Pożyczki od jednostek powiązanych, w tym:    
- od jednostek podporządkowanych podlegających konsolidacji  899.761 1.048.514 

- pożyczka  895.884 1.039.874 
- odsetki – część krótkoterminowa  3.877 8.640 

  899.761 1.048.514 

 
Pożyczki do jednostek powiązanych, w tym: 

   

- do jednostek podporządkowanych podlegających konsolidacji   28.740 - 

- do jednostek zależnych nie podlegających konsolidacji  - 128 

- do jednostek stowarzyszonych nie podlegających konsolidacji  147 147 

Pożyczki od jednostek powiązanych, razem, w tym:  28.887 275 

  - pożyczki krótkoterminowe  - 275 

Transakcje z pozostałymi jednostkami Grupy ITI obejmują transakcje z następującymi spółkami: 

• TVN 24 Sp. z o.o. (do dnia 11 marca 2004 roku) 
• Neovision Holding B.V. 
• ITI Services A.G. 
• Onet.pl S.A. 
• ITI Corporation Sp. z o.o. 
• ITI Cinema Sp. z o.o. 
• DrQ Sp. z o.o. (do dnia 6 stycznia 2004 roku) 
• Market Link Advertising Agency Sp. z o.o. 
• Tenbit Sp. z o.o. 
• Multikino Sp. z o.o. 
• Endemol Neovision Sp. z o.o. 
• ITI Film Studio Sp. z o.o. 
• N-Vision B.V. 

• ITI Media Group NV 

• TVN Turbo Sp. z o.o. (do 11 marca 2004 r.) 
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Ponadto w tabelach powyżej zaprezentowano transakcje ze spółkami ITI Poland Sp. z o.o. oraz Media 
Business Center Sp. z o.o. 

ITI Poland S.A. należała do Grupy ITI Holdings S.A. i w grudniu 2001 roku została sprzedana 
niektórym z jej obecnych akcjonariuszy. Media Business Center Sp. z o.o. jest spółką będącą pod 
kontrolą niektórych akcjonariuszy Grupy ITI Holdings S.A.  

8. Wspólne przedsięwzięcia niepodlegające konsolidacji  

W latach 2003 oraz 2004 nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegały konsolidacji. 

 
9. Zatrudnienie  

Przeciętne zatrudnienie w ciągu okresu w poszczególnych grupach zawodowych wyniosło: 

 12 miesięcy do 
 31.12.2004 

12 miesięcy do 
 31.12.2003 

 Liczba osób Liczba osób 

   

Dziennikarze, reporterzy, wydawcy, prezenterzy, producenci, kierownicy produkcji 32 57 

Pracownicy techniki telewizyjnej 113 107 

Pracownicy administracyjno-biurowi, w tym Zarząd 186 158 

Średnioroczne zatrudnienie 331 322 

 
10. Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej 

 
12 miesięcy do 

 31.12.2004 
12 miesięcy do 

 31.12.2003 
 tys. zł tys. zł 

   

Zarząd 4.813 4.372 

Rada Nadzorcza 306 467 

 5.119 4.839 

 
 

 
 12 miesięcy do 

31.12.2004 
   tys. zł 

    

Zarząd   4.813 
 Piotr Walter   1.133 

 Karen Burgess   1.128 

 Edward Miszczak   637 
 Jarosław Potasz   413 

 Waldemar Ostrowski   610 

 Piotr Tyborowicz   544 
 Tomasz Berezowski   348 

Rada Nadzorcza   306 

 Mariusz Walter   306 

Razem   5.119 
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11. Transakcje z wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących 

Nie występują niespłacone zaliczki, kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia lub inne umowy 
zobowiązujące do świadczeń na rzecz Spółki, jednostek od niej zależnych, współzależnych i z nią 
stowarzyszonych, udzielonych przez Spółkę oraz w przedsiębiorstwach jednostek od niej zależnych, 
współzależnych i z nią stowarzyszonych osobom zarządzającym i nadzorującym oraz ich 
współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub 
przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście. Nie wystąpiły 
pożyczki, kredyty, zaliczki i gwarancje udzielone osobom wchodzącym w skład organów 
zarządzających i nadzorujących spółek handlowych Spółki.  

 

12. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu 
finansowym za bieżący okres 

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym za lata 
obrotowe 2003 i 2004. 

 
13. Wydarzenia po dniu bilansowym 

Po dniu bilansowym do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne 
zdarzenia wpływające na sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień bilansowy. 

 

14. Dokonane korekty błędów podstawowych 

Nie zostały dokonane żadne korekty błędów podstawowych. 

 

15. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu 
finansowym, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 
oraz zmiany zasad rachunkowości 

Sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe zostały przygotowane w sposób 
zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości, zgodnie z 
zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 
za okres 12 miesięcy do 31 grudnia 2004 roku. 

W rezultacie, porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2003 wykazują różnice w stosunku do 
poprzednio opublikowanych sprawozdań finansowych za ten rok. 

Uprzednio sporządzone, zatwierdzone przez udziałowców i opublikowane sprawozdanie finansowe za 
rok obrotowy 2003 uległo przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych. Poniżej 
zamieszczono zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem przekształcenia. 
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Opis różnic pomiędzy jednostkowymi danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym, a 
uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi  

1. W celu zapewnienia porównywalności prezentowanych danych Spółka dokonała następujących 
zmian prezentacji w obrębie bilansu, wynikających z dostosowania zasad prezentacji danych 
porównawczych z zasadami stosowanymi w sprawozdaniu finansowym za okres 12 miesięcy do 
31 grudnia 2004 roku, głównie w zakresie wartości niematerialnych i prawnych, rozliczeń 
międzyokresowych czynnych oraz aktywów programowych, w związku z wyodrębnieniem pozycji 
„aktywa programowe”. 

2. W celu zapewnienia porównywalności prezentowanych danych Spółka dokonała następujących 
zmian prezentacji w obrębie rachunku zysków i strat, wynikających z dostosowania zasad 
prezentacji danych porównawczych z zasadami stosowanymi w sprawozdaniu finansowym za 
okres 12 miesięcy do 31 grudnia 2004 roku, głównie w zakresie: 

a. wyniku na sprzedaży i likwidacji środków trwałych,  

b. nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, bądź nadwyżki dodatnich różnic 
kursowych nad ujemnymi oraz 

c. przychodów ze sprzedaży. 

 

Ponadto Spółka prezentowała swoje statutowe sprawozdania stosując porównawczy wariant 
rachunku zysków i strat. W związku z wymogiem prezentacji rachunku zysków i strat w układzie 
kalkulacyjnym, Spółka dokonała reklasyfikacji w obrębie odpowiednich pozycji kosztów i 
przychodów w celu zapewnienia porównywalności danych.  
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 Bilans na 31 grudnia 2003 roku 
 
Dane ujawnione w 
sporządzonym i opublikowanym 
sprawozdaniu finansowym  31.12.2003   (1)   (2)   31.12.2003  

Dane zgodne z niniejszym 
sprawozdaniem finansowym 

  tys. zł   tys. zł   tys. zł   tys. zł   

      

AKTYWA     AKTYWA 

Aktywa trwałe 935.443 (70.885) - 864.558 Aktywa trwałe 

Wartości niematerialne i prawne 139.904 (129.805) - 10.099 Wartości niematerialne i prawne 
Rzeczowe aktywa trwałe 70.366 - - 70.366 Rzeczowe aktywa trwałe 

 - 58.970 - 58.970 
Aktywa programowe 
długoterminowe 

Należności długoterminowe 23.008 - - 23.008 Należności długoterminowe 

Inwestycje długoterminowe 702.165 (50) - 702.115 Inwestycje długoterminowe 

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe - - - - 

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

Aktywa obrotowe 416.822 70.885 - 487.707 Aktywa obrotowe 

Zapasy 2.227 - - 2.227 Zapasy 

 - 86.276 - 86.276 
Aktywa programowe 
krótkoterminowe 

Należności krótkoterminowe 87.389 - - 87.389 Należności krótkoterminowe 
Inwestycje krótkoterminowe 299.233 - - 299.233 Inwestycje krótkoterminowe 

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 27.973 (15.391) - 12.582 

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

AKTYWA RAZEM 1.352.265 - - 1.352.265 AKTYWA RAZEM 

 

PASYWA     PASYWA 

Kapitał własny 133.380 - - 133.380 Kapitał własny 

Kapitał podstawowy 65.800 - - 65.800 Kapitał zakładowy 

Pozostałe kapitały rezerwowe 5.315 - - 5.315 Pozostałe kapitały rezerwowe 

Strata z lat ubiegłych - - - - Strata z lat ubiegłych 

Zysk netto 62.265 - - 62.265 Zysk netto 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 1.218.885 - - 1.218.885 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

Rezerwy na zobowiązania 7.482 - - 7.482 Rezerwy na zobowiązania 

Zobowiązania długoterminowe 1.039.874 - - 1.039.874 Zobowiązania długoterminowe 

Zobowiązania krótkoterminowe 127.327 - - 127.327 Zobowiązania krótkoterminowe 

Rozliczenia międzyokresowe 44.202 - - 44.202 Rozliczenia międzyokresowe 

PASYWA RAZEM 1.352.265 - - 1.352.265 PASYWA RAZEM 
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Rachunek zysków i strat za rok kończący się 31 grudnia 2003 roku 
 
Dane ujawnione w 
sporządzonym i 
opublikowanym sprawozdaniu  
finansowym 

12 miesięcy 
do 31.12.2003   (1)   (2)  

 12 miesięcy 
do 31.12.2003  

Dane zgodne z niniejszym 
sprawozdaniem finansowym 

  tys. zł  tys. zł tys. zł  tys. zł   

      

Przychody netto ze sprzedaży i 
zrównane z nimi 643.448 - (18.995) 624.453 

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 

Koszty działalności operacyjnej 510.132 - (78.668) 431.464 
Koszty sprzedanych produktów, 
towarów i materiałów 

 - - 29.457 29.457 Koszty sprzedaży 
 - - 31.164 31.164 Koszty ogólnego zarządu 

Zysk  ze sprzedaży  133.316 - (948) 132.368 Zysk  ze sprzedaży  
Pozostałe przychody operacyjne 5.810 - - 5.810 Pozostałe przychody operacyjne 

Pozostałe koszty operacyjne 6.335 - (950) 5.385 Pozostałe koszty operacyjne 

Zysk  z działalności operacyjnej 132.791 - 2 132.793 Zysk  z działalności operacyjnej 
Przychody finansowe 11.177 - - 11.177 Przychody finansowe 

Koszty finansowe 52.572 - 2 52.574 Koszty finansowe 

Zysk z działalności 
gospodarczej  91.396 - - 91.396 

Zysk z działalności 
gospodarczej  

Zyski nadzwyczajne - - - - Zyski nadzwyczajne 

Straty nadzwyczajne - - - - Straty nadzwyczajne 

Zysk brutto  91.396 - - 91.396 Zysk brutto  

Podatek dochodowy 29.131 - - 29.131 Podatek dochodowy 

Zysk netto 62.265 - - 62.265 Zysk netto 
 
 



TVN S.A. 
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 r. 
  

 

73 

 
16. Prezentacja wybranych informacji dotyczących TVN Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia do 

dnia 29 lipca 2004 roku oraz TVN S.A. za okres od dnia 30 lipca 2004 do dnia 31 grudnia 
2004 r. 

 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 

 
Okres od 

 01.01.2004 
 do 29.07.2004 

Okres od
30.07.2004 do 

31.12.2004 

12 miesięcy do 
31 grudnia 2004 r.

  tys. zł tys. zł tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów,  
towarów i materiałów, w tym:  396.034 285.781 681.815
- od jednostek powiązanych  22.794 3.507 26.301
Przychody netto ze sprzedaży produktów  396.034 285.781 681.815
Koszty sprzedanych produktów, towarów  
i materiałów, w tym:  255.768 178.008 433.776
 - od jednostek powiązanych  86.108 41.946 128.054
 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  255.768 178.008 433.776
Zysk brutto ze sprzedaży   140.266 107.773 248.039
Koszty sprzedaży  17.689 15.431 33.120
Koszty ogólnego zarządu  24.443 17.544 41.987
Zysk ze sprzedaży  98.134 74.798 172.932
Pozostałe przychody operacyjne  2.176 3.394 5.570
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  250 4 254

Inne przychody operacyjne  1.926 3.390 5.316
Pozostałe koszty operacyjne  5.318 2.202 7.520
Inne koszty operacyjne  5.318 2.202 7.520
Zysk z działalności operacyjnej  94.992 75.990 170.982
Przychody finansowe  88.906 95.705 184.611
Odsetki, w tym:     41.938 30.131 72.069

- od jednostek powiązanych                          38.479  27.035 65.514
Inne  46.968 65.574 112.542
Koszty finansowe  76.541 66.165 142.706
Odsetki, w tym:  62.296 40.817 103.113
- dla jednostek powiązanych  62.290 40.787 103.077
Inne                   14.245 25.348 39.593
Zysk brutto                   107.357 105.530 212.887
Podatek dochodowy  20.901 20.630 41.531
Część bieżąca  12.691 3.871 16.562
Część odroczona  8.210 16.759 24.969

Zysk netto  86.456 84.900 171.356
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PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 
 

 Okres od Okres od 12 miesięcy do

 01.01.2004 do 30.07.2004 do 31.12.2004

  29.07.2004  31.12.2004

 tys. zł tys. zł tys. zł

 

Zysk brutto 107.357 105.530 212.887

Różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania 
podatkiem dochodowym, w tym: (40.563) (85.154) (125.717)

Trwałe różnice 1.257 3.510 4.767

Różnice przejściowe: 

-  rezerwy tymczasowo nieuznane za koszty uzyskania przychodów 20.999 (494) 20.505

-  różnice w amortyzacji 7.320 6.546 13.866

-  niezrealizowane różnice kursowe (30.415) (27.300) (57.715)

-  odsetki naliczone, netto (34.776) (36.450) (71.226)

-  skapitalizowane koszty pozyskania finansowania zewnętrznego 277 2.746 3.023

-  wynik na aktualizacji wyceny (5.225) (33.712) (38.937)

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym  66.794 20.376 87.170

Podatek dochodowy według stawki 19%/27% 12.691 3.871 16.562

 
 
 
 
17. Wycena metodą praw własności 
 
Nazwa jednostki podporządkowanej Wartość w cenie 

nabycia pomniejszonej 
o odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości na  
31 grudnia 2004 

tys. zł 

Wycena metodą praw 
własności na  

31 grudnia 2004 
 
 

tys. zł 

Potencjalny wpływ na 
wynik od 1 stycznia do  

31 grudnia 2004 
 
 

tys. zł 

TVN 24 Sp. z o.o.  209.522 203.554 (5.968) 
Polish Television Finance Corporation BV                       83  - - 
TVN Finance Corporation plc                         6.572  7.515  943 
El-Trade Sp. z o.o.                             110  87  (8) 
ProCable Sp. z o.o.                    421  - - 
Thema Film Sp. z o.o. 2 - - 
 

216.710 211.156 
 

(5.033)      
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18. Przyszłe zobowiązania Spółki  
 
Przyszłe zobowiązania związane z zakupem licencji programowych  

Spółka posiada zobowiązania do przyszłych płatności związane z zakupami licencji programowych na 
kwotę 225.874 tys. zł. Harmonogram przyszłych płatności przedstawia się następująco: 
   tys. zł 
   
Wymagalne w 2005  91.874 
Wymagalne w 2006   86.201 
Wymagalne w 2007  40.545 
Wymagalne w 2008  6.484 
Wymagalne w 2009  770 
Wymagalne w 2010 i w latach późniejszych  - 
  225.874 

 

Spółka posiada również przyszłe zobowiązania w zakresie emisji reklamy na łączną kwotę 1.661  tys. 
zł  (31 grudnia 2003 roku: 707 tys.zł) w związku z zawartymi umowami barterowymi. 

Przyszłe zobowiązania z tytułu wynajmu powierzchni biurowych i studyjnych 

Spółka jest stroną umów na podnajem powierzchni biurowej oraz powierzchni studyjnej.  

Przyszłe zobowiązania do płatności wynikające z tych umów na dzień 31 grudnia 2004 roku są 
zaprezentowane w poniższym zestawieniu: 

   tys. zł 
   

   
Wymagalne w 2005  8.196 
Wymagalne w 2006  8.274 
Wymagalne w 2007  3.693 
Wymagalne w 2008  2.139 
Wymagalne w 2009  2.139 
Wymagalne w 2010 i w latach późniejszych  8.557 

  32.998 

 

Przyszłe zobowiązania wynikające z zawartych umów wynajmu satelit  

Spółka jest również stroną umów dotyczących wynajmu transponderów satelitarnych. Umowy te 
obowiązują przez cały okres użytkowania wynajętych satelit. Treść zawartych umów zobowiązuje 
Spółkę do uiszczania rocznych opłat za wynajem transponderów. Przyszłe płatności wynikające z tych 
umów zaprezentowano w poniższym zestawieniu: 

 
  tys. zł 

   
Wymagalne w 2005  26.159 

Wymagalne w 2006   15.378 

Wymagalne w 2007  7.750 

Wymagalne w 2008  7.750 

Wymagalne w 2009  7.750 

Wymagalne w 2010 i później  41.334 
  106.121 
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WSTĘP 
Niniejsze sprawozdanie z działalności TVN S.A. („Spółka”) w 2004 r. zostało sporządzone zgodnie z § 
64 z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 139 z 2001 roku, poz. 1569 i nr 31 z 2002 roku, poz. 
280). 

 

1. CHARAKTERYSTYKA TVN S.A. 
TVN S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej TVN S.A. („Grupa TVN”), wiodącego 
prywatnego nadawcy telewizyjnego w Polsce. 

TVN S.A. nadaje cztery programy telewizyjne: TVN, TVN 7, ITVN i TVN Style. 

Tabela 1: Programy telewizyjne TVN S.A. 

Program 
telewizyjny 

Data 
rozpoczęcia 

emisji 

Profil 
programu 

telewizyjnego 
Dystrybucja programu Dostępność 

Penetracja 
gospodarstw 
domowych 

TVN 1997 
Informacyjny, 

filmowo -
rozrywkowy 

Nadajniki naziemne 
Nadajniki satelitarne, w 

tym satelitarne platformy 
cyfrowe 

Sieci telewizji kablowych 

Bez opłaty 85% 

TVN 7 2002 Filmowo-
rozrywkowy 

Satelitarne platformy 
cyfrowe 

Sieci telewizji kablowych 
Bez opłaty  41% 

TVN Style 2004 
Uroda, styl 
życia, moda, 

zdrowie 

Nadajniki satelitarne, w 
tym satelitarne platformy 

cyfrowe 
Sieci telewizji kablowych 

Bez opłaty -* 

ITVN 2004 
Informacyjny, 

filmowo –
rozrywkowy 

Nadajniki satelitarne  
Sieci telewizji kablowych  Za opłatą b.d.** 

*) Program telewizyjny TVN Style rozpoczął nadawanie 1 sierpnia 2004 roku; **) Statystyki dotyczące 
penetracji gospodarstw domowych ITVN w krajach, w których jest dystrybuowany nie są prowadzone. 

 

Dodatkowo w ramach Grupy TVN nadawane są TVN 24, TVN Meteo oraz TVN Turbo. TVN 24 jest 
jedynym, polskim 24-godzinnym informacyjno-publicystycznym programem telewizyjnym. TVN Meteo 
jest pierwszym polskim pogodowym programem telewizyjnym, a TVN Turbo jest pierwszym polskim 
programem telewizyjnym o tematyce motoryzacyjnej. 

TVN S.A. prowadzi działalność w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o 
Radiofonii i Telewizji oraz postanowienia Statutu Spółki. TVN S.A. prowadzi działalność w zakresie 
nadawania programów telewizyjnych na podstawie koncesji na rozpowszechnianie programu 
telewizyjnego TVN w sposób naziemny. Ponadto, TVN S.A. i jej spółki zależne: TVN 24 Sp. z o.o. i 
TVN Turbo Sp. z o.o. posiadają również koncesje na rozpowszechnianie programów telewizyjnych 
drogą satelitarną. Koncesja udzielona TVN S.A. na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w 
sposób naziemny wygasa w roku 2014, a pozostałe koncesje udzielone TVN S.A., TVN 24 Sp. z o.o. 
oraz TVN Turbo Sp. z o.o. wygasają w latach 2008-2014.  

Kanały telewizyjne TVN S.A. maksymalizują swoją efektywność operacyjną poprzez korzystanie ze 
wspólnej zawartości programowej, wiedzy i doświadczenia oraz infrastruktury. 

 

1.1.  PROGRAMY TELEWIZYJNE NADAWANE PRZEZ TVN S.A. 
W związku z realizacją podstawowego celu, jakim jest utrzymanie tempa wzrostu przychodów ze 
sprzedaży oraz rentowności, TVN S.A. dąży do zwiększania udziału w oglądalności poprzez tworzenie 
i rozpowszechnianie atrakcyjnej oferty programowej wspieranej strategią rozwoju programów 
telewizyjnych adresowanych do określonych grup demograficznych (tematyczne programy 
telewizyjne). Dzięki temu Spółka jest w stanie dysponować większą ilością czasu reklamowego w 
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atrakcyjnym dla reklamodawców otoczeniu programowym, co przekłada się na optymalizację 
wykorzystania budżetów reklamodawców. 

Od chwili uruchomienia pierwszego programu telewizyjnego (TVN) w październiku 1997 roku, Spółka 
przyjęła politykę wprowadzania nowatorskiej oraz odróżniającej ją od pozostałych nadawców 
telewizyjnych w Polsce oferty programowej, ustalając tym samym nowe standardy telewizji 
komercyjnej. TVN kształtuje zawartość i układ programu telewizyjnego w sposób, który ma na celu 
trwałe przywiązanie do programu zamożniejszych widzów w wieku od 16 do 49 lat, zamieszkałych w 
dużych miastach, o liczbie ludności przekraczającej 100.000 mieszkańców (grupa docelowa), w 
szczególności w czasie prime time (od godz. 20:00 do godz. 23:00). Program telewizyjny TVN 7 
odpowiada potrzebom reklamodawców co do odpowiedniej częstotliwości rozpowszechniania 
przekazów reklamowych. Poprzez uruchamianie tematycznych programów telewizyjnych Spółka i jej 
Grupa dociera do określonej grupy demograficznej, do której kierowane są konkretne produkty lub 
usługi oferowane przez reklamodawców, zapewniając w ten sposób odpowiednią jakość środowiska 
programowego. 

Zgodnie z danymi AGB Polska Sp. z o.o., na dzień 31 grudnia 2004 roku, sygnał TVN docierał do 
85%, natomiast TVN 7 do 41% gospodarstw domowych w Polsce. TVN 24 jest dostępny w 4,5 mln 
gospodarstw domowych za pośrednictwem operatorów sieci telewizji kablowych oraz satelitarnych 
platform cyfrowych. Zatem według szacunków TVN S.A. program TVN 24 dociera do ponad 97% 
gospodarstw posiadających dostęp do płatnych telewizji kablowych lub satelitarnych platform 
cyfrowych w Polsce. 

Zgodnie z danymi AGB Polska Sp. z o.o. udział programów należących do TVN S.A. w łącznych 
wydatkach brutto na reklamę telewizyjną w Polsce za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31 
grudnia 2004 roku wyniósł 29,2%, przy średnim udziale w oglądalności programów telewizyjnych 
Grupy TVN na poziomie 14,7% całodobowej widowni ogólnopolskiej w tym okresie. 

W styczniu 2004 r. AGB opublikowała informacje o standardowej weryfikacji panelu telemetrycznego. 
Weryfikacja dokonana została w oparciu o dane pochodzące z GUS i tzw. badania założycielskiego. 
Oba te źródła są podstawą budowy panelu i jego wiarygodności. Najistotniejsza zmiana dotyczy 
penetracji polskiego rynku przez telewizję kablową i satelitarną. Zasięg telewizji kablowej obniży się 
docelowo w 2005 r. do 34,4% z 40,8% w grudniu 2004 r., natomiast zasięg telewizji satelitarnej (poza 
kablem) z poziomu 16,1% w grudniu 2004 r. wzrośnie docelowo do 19,2% w 2005 r. Zmiany w 
strukturze panelu będą miały wpływ szczególnie na nasz kanał TVN 7 dystrybuowany za 
pośrednictwem sieci kablowych i odbiorników satelitarnych, ograniczając wzrost przychodów, jakiego 
oczekiwaliśmy w 2005 r. Zasięg techniczny TVN w panelu w 2004 r. wynosił 85,2%, a docelowo w 
2005 r. będzie wynosił 84,5%. Ta zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na funkcjonowanie 
Grupy. Nie oczekujemy też, aby zmiany w panelu miały istotny wpływ na inne aspekty naszej 
działalności. 

TVN  

TVN, główny program telewizyjny TVN S.A., jest na polskim rynku uznawany za czołowy program 
telewizyjny, oferujący wysokiej jakości audycje rozrywkowe oraz rzetelne i niezależne audycje 
informacyjne i publicystyczne.  

TVN emituje filmy, seriale, seriale dokumentalne, teleturnieje, reality shows, talk shows, audycje 
publicystyczne i informacyjne oraz, w mniejszym zakresie, audycje i filmy animowane dla dzieci. TVN 
nadaje siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.  

TVN jest jedną z najbardziej znanych marek w Polsce. W wynikach badań przeprowadzonych w 
czerwcu 2004 roku przez Ernst & Young i dziennik Rzeczpospolita, marka TVN była identyfikowana 
jako najsilniejsza marka w Polsce w kategorii: media, telekomunikacja, handel i usługi. W tym samym 
czasie była ona postrzegana jako czwarta najsilniejsza marka ogólnie w Polsce. Ponadto badania 
przeprowadzone przez Readers’ Digest w latach 2001 i 2002 potwierdzają pozycję TVN jako 
najbardziej godnej zaufania marki w Polsce. 

W poniższej tabeli przedstawione zostały te z audycji wyemitowanych przez TVN, które w 2004 roku 
osiągnęły najwyższą oglądalność.  

 

 

 



Sprawozdanie Zarządu z działalności TVN S.A. w 2004 roku 
 

 6

Tabela 2: Audycje o największej oglądalności wyemitowane przez TVN w 2004 roku  
Data emisji Tytuł Opis Oglądalność (%) 

11 sierpnia 2004 Liga Mistrzów - Eliminacje Mecz piłkarski 45,0% 

11 sierpnia 2004 Studio sport Magazyn sportowy 39,5% 

2 lipca 2004 Fakty Audycja informacyjna 38,8% 

10 lutego 2004 Detektyw Serial dokumentalny 36,2% 

7 marca 2004 Superwizjer Magazyn reporterski 35,6% 

Źródło: AGB Polska Sp. z o.o. 

Układ ramówki TVN 

Układ ramówki TVN dostosowany jest do widowni, która według TVN S.A. jest najbardziej atrakcyjna z 
punktu widzenia reklamodawców. Zainteresowania i zachowania widzów oraz trendy rynkowe 
określane są na podstawie analizy wyników badań oglądalności przeprowadzanej przez TVN S.A. 
Działania te zmierzają do zapewnienia oferty programowej, odpowiadającej zainteresowaniom i 
przyzwyczajeniom docelowej grupy widzów TVN. 

Układ programowy TVN jest tak zaplanowany, aby promować i utrzymywać przepływ widowni 
pomiędzy następującymi po sobie audycjami TVN, od access prime time do prime time każdego dnia. 
Access prime time, tj. czas antenowy od godz. 18:00 do godz. 20:00, posiada ustaloną ramówkę, tzn. 
o tej samej porze każdego dnia pokazywana jest ta sama audycja, co ma zachęcać widzów do 
pozostawania przy odbiornikach do prime time. Prime time jest czasem antenowym, od godz. 20:00 
do godz. 23:00, czyli czasem najbardziej atrakcyjnym dla TVN S.A. z komercyjnego punktu widzenia. 

Obecnie audycje informacyjne i publicystyczne, seriale obyczajowe oraz talk shows nadawane są w 
dni powszednie w czasie access prime time. Prime time, w dni powszednie jest zarezerwowany dla 
wysokiej jakości oferty programowej, obejmującej audycje rozrywkowe, seriale obyczajowe, reality 
shows, seriale i filmy fabularne. Oferta programowa TVN w dni powszednie jest tak ukształtowana 
tematycznie, aby była jak najbardziej konkurencyjna w stosunku do oferty innych polskich nadawców 
programów telewizyjnych zapewniając audycjom TVN najwyższą oglądalność. Sobotni prime time jest 
zarezerwowany dla audycji rozrywkowych oraz filmów, natomiast niedzielny prime time, przeznaczony 
jest na audycje publicystyczne oraz talk shows i ma stanowić wprowadzenie do kolejnego tygodnia. 
Oferta programowa w pozostałym czasie antenowym zazwyczaj obejmuje powtórki filmów, seriali i 
innych audycji oraz audycje z telefonicznym udziałem widzów i telezakupy. 

Zgodnie z przeprowadzoną przez TVN S.A. analizą danych, dotyczącą oglądalności audycji TVN, 
polskie audycje własnej produkcji przyciągają większą widownię niż audycje produkcji zagranicznej. W 
związku z tym, TVN sukcesywnie zwiększa udział polskich audycji w czasie najwyższej oglądalności 
(peak time, od godz. 18:00 do godz. 23:00) z 32% w 1998 roku do ok. 71% w 2004 roku. 

Tabela 3: Kategorie audycji emitowanych w TVN w 2004  roku 
 

  

Udział procentowy w ogólnej liczbie 

godzin czasu antenowego 

Filmy i seriale 27,9% 

Audycje rozrywkowe 27,0% 

Audycje informacyjne  2,8% 

Talk shows 7,4% 

Telezakupy  4,4% 

Audycje dla dzieci oraz kreskówki  0,6% 

Muzyka 0,5% 

Inne  29,4% 

Ogółem  100% 

 

Układ programu TVN opiera się na dwóch głównych ramówkach wprowadzanych w ciągu roku: 
wiosennej i jesiennej. Ramówki dopasowane są do sezonowości rynku reklamowego w Polsce. Celem 
tych ramówek jest generowanie największej liczby ratingów w okresach istotnych z perspektywy 
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reklamodawców (wiosna i jesień). Pozostałe ramówki, letnia i zimowa, oparte są w dużej mierze na 
efektywnych kosztowo powtórkach emitowanych wcześniej audycji. 

Powyższe ramówki dzielą się ponadto na ramówkę w czasie prime time, której celem jest 
generowanie wysokiej oglądalności oraz ramówkę poza czasem prime time obejmującą powtórki i 
audycje o niskich kosztach produkcji. Ramówka w czasie prime time skupia większość inwestycji 
programowych. 

Audycje informacyjne i publicystyczne 

Główną audycją informacyjną TVN są „Fakty”, będące źródłem niezależnych i przygotowanych w 
profesjonalny sposób informacji. W sondażu przeprowadzonym w 2003 roku przez Taylor Nelson 
Sofres/OBOP ,,Fakty” zostały uznane za najlepszą audycję informacyjną w Polsce. TVN emituje 
również dwie inne cieszące się dużą popularnością audycje publicystyczne – „Pod Napięciem” i 
„Uwaga”. ,,Uwaga” jest audycją publicystyczną nadawaną codziennie, natomiast ,,Pod Napięciem” to 
audycja dotycząca aktualnych wydarzeń, nadawana raz w tygodniu na żywo. 

Audycje rozrywkowe, filmy i seriale  

Od 1999  roku produkcja rozrywkowa TVN obejmuje trzy kategorie:  

• audycje rozrywkowe własnej produkcji; 

• seriale dokumentalne; 

• audycje, które osiągnęły wysoką oglądalność na innych rynkach i zostały dostosowane do 
gustów widzów w Polsce. 

W marcu 2003 roku, po sukcesie audycji „Big Brother”, TVN rozpoczął emisję kolejnego reality show 
pt. „Jestem jaki jestem”. W tym samym roku TVN rozpoczął również emisję, nadawanego pięć razy w 
tygodniu, polskiego serialu „Na Wspólnej”. W 2004 roku TVN rozpoczął emisję nowych na polskim 
rynku audycji, takich jak teleturniej ,,Dzieciaki z klasą” oraz audycja rozrywkowa ,,Mamy Cię”. Zgodnie 
z danymi AGB Polska Sp. z o.o. ,,Dzieciaki z klasą” osiągnęły na początku czerwca 2004 roku udział 
w oglądalności ogólnopolskiej na poziomie 22,7%, natomiast ,,Mamy Cię” 21,3%. 

Innymi cieszącymi się popularnością audycjami wyemitowanymi w 2002 roku i 2003 roku były serial 
komediowy „Kasia i Tomek”, audycje „Kawaler do wzięcia” i „Druga Twarz” oraz teleturniej z udziałem 
rodzin ,,Chwila prawdy”. Strategia TVN tworzenia audycji rozrywkowych obejmuje również 
wzmacnianie publicznego wizerunku gospodarzy emitowanych audycji. 

Ponadto, TVN S.A. nabywa prawa do emisji filmów i seriali od czołowych międzynarodowych studiów 
filmowych, takich jak Warner Brothers, DreamWorks, Paramount czy Universal. Zazwyczaj nabywane 
przez TVN prawa umożliwiają do trzech lub czterech pokazów danej produkcji, w tym prawo do 
premierowej emisji danego filmu bądź serialu w polskiej telewizji bezpłatnej. W grupie filmów, które 
odniosły sukces, a były emitowane przez TVN, znalazły się m.in. „Matrix”, „Zabójcza broń”, „Mission 
Impossible II” i „Shrek”. TVN S.A. nabywa także prawa do nowych filmów i seriali produkcji polskiej. 

Najatrakcyjniejsze filmy fabularne z reguły nadawane są w najlepszym czasie antenowym w piątkowe i 
sobotnie wieczory, audycje przedstawiające prawdziwe historie można obejrzeć w TVN wieczorem w 
czwartek, natomiast filmy kryminalne – w najlepszym czasie antenowym we wtorek wieczorem. 
Seriale zagraniczne emitowane są zazwyczaj w miesiącach letnich lub poza najlepszym czasem 
antenowym access prime time i prime time. 

Rozwój oferty programowej 

Audycją TVN, która odniosła największy sukces, była pierwsza edycja ,,Big Brother” zapoczątkowana 
w marcu 2001 roku. Zgodnie z danymi AGB Polska Sp. z o.o. jej średnia oglądalność wyniosła 26,7%, 
a w szczytowym momencie sięgnęła 45,8%. Sukces ,,Big Brother” pozwolił TVN zwiększyć średnią 
dzienną oglądalność z poziomu 11,4% w 2000 roku do 14,7% w 2004  roku, (dane zgodnie z AGB 
Polska Sp. z o.o.). Dzięki ,,Big Brother” docelowa widownia TVN wzbogaciła się o młodszych widzów 
oraz umocnił się wizerunek TVN jako nowatorskiego i nowoczesnego programu telewizyjnego. Na tej 
podstawie TVN kontynuuje swój rozwój wprowadzając audycje o nowym interesującym charakterze, 
takie jak "Jestem jaki jestem", ,,Kasia i Tomek”, ,,Uwaga” czy ,,Na Wspólnej”. W 2004 roku TVN 
rozpoczął emisję nowych na polskim rynku audycji, takich jak teleturniej: ,,Dzieciaki z klasą” oraz 
audycja rozrywkowa ,,Mamy Cię”. Zgodnie z danymi AGB Polska Sp. z o.o. ,,Dzieciaki z klasą” 
osiągnęły na początku czerwca 2004 roku udział w oglądalności ogólnopolskiej na poziomie 22,7%, 
natomiast ,,Mamy Cię” 21,3%. Średnia całodobowa, ogólnopolska oglądalność TVN na poziomie 
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14,7% w 2004 roku wskazuje na umiejętność utrzymania widowni przy jednoczesnym stałym 
wprowadzaniu nowych atrakcyjnych audycji. 

TVN 7 

TVN 7 został uruchomiony w 2002 roku jako bezpłatny program telewizyjny. TVN 7 to program 
telewizyjny o profilu filmowo-rozrywkowym. Sygnał programu dystrybuowany jest poprzez operatorów 
satelitarnych platform cyfrowych i operatorów sieci kablowych. TVN 7 w dużej mierze wykorzystuje 
zawartość programową, infrastrukturę oraz wiedzę i doświadczenie TVN, dzięki czemu koszty 
operacyjne tego programu utrzymywane są na niskim poziomie.  

TVN 7 rozpowszechnia ok. 20 godzin audycji dziennie 7 dni w tygodniu, w tym filmy fabularne, seriale, 
audycje rozrywkowe oraz teleturnieje. Program telewizyjny TVN 7 adresowany jest do widzów w wieku 
od 16 do 49 lat, zamieszkałych w dużych miastach, o liczbie ludności przekraczającej 100.000 
mieszkańców. Oferta programowa TVN 7 stanowi uzupełnienie oferty programu telewizyjnego TVN, a 
skierowanie jej do nieco innych grup widowni docelowej gwarantuje, że TVN 7 i TVN nie konkurują ze 
sobą o widownię. Uzupełnienie oferty programu telewizyjnego TVN polega m.in. na nadawaniu, przez 
TVN oraz TVN 7, w tym samym przedziale czasowym, audycji skierowanych do różnych grup w 
ramach widowni docelowej np. w czasie nadawania w TVN audycji adresowanych do widowni kobiecej 
w TVN 7 nadawane są audycje skierowane do młodzieży. 

Ponadto, program telewizyjny TVN 7 umożliwia Spółce skuteczną odpowiedź na potrzeby 
reklamodawców w zakresie odpowiedniej częstotliwości rozpowszechniania przekazu reklamowego 
oraz pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie archiwum programowego TVN. 

TVN Style 

TVN Style został uruchomiony w sierpniu 2004 roku jako program telewizyjny skierowany głównie do 
żeńskiej widowni na terenie Polski. TVN Style jest programem telewizyjnym poświęconym urodzie, 
stylowi życia, modzie i zdrowiu. Dostępny jest on poprzez satelitę w tym za pośrednictwem operatorów 
satelitarnych platform cyfrowych oraz operatorów sieci telewizji kablowych. Oferta programowa TVN 
Style oparta jest głównie na produkcjach własnych Grupy TVN, takich jak "Miasto Kobiet", "Paris, 
Paris" i "Klub Młodej Mamy" oraz udzielonych licencjach zagranicznych, takich jak “Two Fat Ladies”, 
"Showbiz”, czy “Styleworld”. 

ITVN  

W kwietniu 2004 roku Spółka uruchomiła program telewizyjny ITVN, który jest skierowany do około 20-
milionowej widowni pochodzenia polskiego mieszkającej za granicą. 

ITVN jest płatnym programem telewizyjnym dostępnym poprzez satelitę i operatorów sieci telewizji 
kablowych. Na ramówkę ITVN składają się głównie polskie audycje. ITVN rozpowszechnia w 
szczególności audycje rozrywkowe, magazyny, sport, seriale oraz audycje publicystyczne. 

1.2. JEDNOSTKI PODPORZĄDKOWANE SPÓŁCE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 
ROKU 
Noty objaśniające 5b „Akcje lub udziały w jednostkach podporządkowanych” i 5c „Dane finansowe 
jednostek podporządkowanych” do sprawozdania finansowego zawierają szczegółowe informacje 
odnośnie jednostek podporządkowanych. W szczególności noty zawierają dane o przedmiocie 
działalności tych jednostek, udziale posiadanym przez spółki Grupy TVN w kapitale tych jednostek 
oraz udziale w całkowitej liczbie głosów. 

 

1.3. ZMIANY WŁASNOŚCIOWE W TVN S.A. W 2004 ROKU 
W dniu 29 października 2004 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego 
obrotu 26.300.000 akcji serii A Spółki. W wyniku oferty publicznej istniejących 15.912.202 akcji na 
rzecz inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce i inwestorów instytucjonalnych za 
granicą, akcje TVN S.A. notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 7 grudnia 2004 r.  

 



Sprawozdanie Zarządu z działalności TVN S.A. w 2004 roku 
 

 9

1.4. AKCJONARIAT TVN S.A. 
Kapitał zakładowyTVN S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosił 65.800 tys zł. i dzielił 
się na 65.800.000 akcji zwykłych o nominalnej wartości 1 zł każda. 

Tabela 4: Struktura własności kapitału zakładowego TVN S.A. na dzień 31 grudnia 2004 r.  
Akcjonariusz Liczba 

posiadanych 
akcji (w szt.) 

Liczba głosów 
na Walnym 

Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów na 

Walnym 
Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy 

(%) 

Wartość 
nominalna 

posiadanych 
akcji  
(w zł) 

Udział w kapitale 
zakładowym 

(%) 

N-Vision B.V. (1) 14. 655.727 14. 655.727
  

22,3 14. 655.727 22,3 

Strateurop 
International B.V. (1) 

20.020.000 20.020.000 30,4 20.020.000 30,4 

TV-Tech 
Investment 1 Sp. z 
o.o. (2) 

6.580.000 6.580.000 10,0 6.580.000 10,0 

BRE Bank S.A 3.297.423 3.297.423 5,0 3.297.423 5,0 

Quercusmedia 
Holding N.V. (3) 

2.998.939 2.998.939 4,6 2.998.939 4,6 

Pozostali 
akcjonariusze 

18.247.911 18.247.911 27,7 18.247.911 27,7 

(1) Jednostki znajdujące się pod kontrolą Grupy ITI. 
(2) TV-Tech Investment 1 Sp. z o.o. jest jednostką powiązaną z BRE Bank S.A. 
(3) Jednostka powiązana z Janem Wejchertem, Mariuszem Walterem i Bruno Valsangiacomo, akcjonariuszami ITI Holdings 
S.A. 
 

Istnieją następujące zobowiązania umowne, w wyniku których mogą nastąpić zmiany w proporcjach 
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy: 

• ITI Holdings S.A. posiada opcję kupna 10% akcji Spółki będących w posiadaniu TV-Tech 
Investment 1 Sp. z o.o. 

Poza powyższymi informacjami, TVN S.A. nie posiada informacji o innych istniejących umowach, w 
wyniku których mogą nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych 
akcjonariuszy. 

Spółka nie posiada akcji własnych. 

 

2. ZMIANY W ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU TVN S.A. CZYNNIKI 
ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE WPŁYWAJĄCE NA FUNKCJONOWANIE 
TVN S.A., RYZYKO FINANSOWE 

2.1. ZMIANY W ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU TVN S.A. 
W 2004 r. nie było żadnych zmian w organizacji i zarządzaniu TVN S.A. 

 

2.2. ZATRUDNIENIE 
Zatrudnienie średnioroczne w TVN S.A. wynosiło 331 osób i w stosunku do 2003 roku wzrosło o 2,8%. 

Tabela 5: Poziom zatrudnienia w TVN S.A. 
Spółka 31 grudnia 2004 31 grudnia 2003 Zmiana (%) 

TVN S.A. 331 322 2,8 
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2.3. ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE CZYNNIKI RYZYKA 
Spółka identyfikuje następujące zewnętrzne i wewnętrzne czynniki ryzyka, które mogą mieć wpływ na 
jej działalność operacyjną i osiągane wyniki finansowe: 

 

2.3.1. ZEWNĘTRZNE CZYNNIKI RYZYKA 
Ryzyko związane z uzależnieniem wyników TVN S.A. od rynku reklamy telewizyjnej 

Prawie całość przychodów TVN S.A. pochodzi z tytułu emisji reklam w programach telewizyjnych 
dostępnych na terenie Polski. Za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2004 roku 
stanowiły one około 87%przychodów TVN S.A. 

Na rynku reklamy nadawcy telewizyjni konkurują o wpływy z tytułu emisji reklam z innymi mediami, 
takimi jak gazety, czasopisma, radio, Internet i reklama zewnętrzna (bilbordy, loga i reklama 
umieszczana na środkach transportu). Zgodnie z danymi Expert - Monitor Sp. z o.o. wydatki na 
reklamę telewizyjną brutto w Polsce za 2004 rok wyniosły około 58% łącznych wydatków brutto na 
reklamę. Jednakże nie ma pewności, że rynek reklamy telewizyjnej utrzyma swoją obecną pozycję na 
polskim rynku reklamy. TVN S.A. nie ma również pewności, że w przyszłości nie nastąpią zmiany w 
regulacjach dotyczących rynku reklamy, które będą faworyzowały inne media lub innych nadawców 
telewizyjnych. Nasilająca się konkurencja pomiędzy mediami, powstająca w wyniku rozwoju nowych 
form reklamy, może mieć negatywny wpływ na wielkość uzyskiwanych przez TVN S.A. przychodów z 
tytułu emisji reklam, a w następstwie na prowadzoną działalność, sytuację finansową i osiągane 
wyniki. 

Ponadto zdolność do generowania przez TVN S.A. przychodów z tytułu emisji reklam uzależniona jest 
w dużym stopniu od jej udziału w oglądalności, zmian w preferencjach widowni, zmian pokoleniowych i 
innych zmian demograficznych w Polsce, rozwoju technologicznego w mediach, stopnia konkurencji 
innych mediów oraz cyklów i sezonowości na polskim rynku reklamy. Nie ma pewności, że TVN S.A. 
będzie w stanie z sukcesem odpowiadać na powyższe zmiany. Zmniejszenie ogólnego 
zainteresowania telewizją lub w szczególności kanałami TVN S.A., wzrost akceptacji innych form 
rozrywki lub zmniejszenie zainteresowania telewizją jako medium reklamowym może mieć znaczny 
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki z działalności operacyjnej i przepływy 
pieniężne TVN S.A. 

Ryzyko związane uzależnieniem wyników TVN S.A. od sytuacji makroekonomicznej 

Działalność TVN S.A. w dużej mierze zależy od przychodów uzyskiwanych z tytułu emisji reklam, 
natomiast przychody te uzależnione są od panującej koniunktury gospodarczej. Niesprzyjające 
warunki ekonomiczne, a w szczególności pogorszenie się sytuacji gospodarczej Polski, może mieć 
niekorzystny wpływ na polską branżę reklamową, a w konsekwencji na działalność operacyjną TVN 
S.A. Ograniczenie działalności operacyjnej może mieć w przyszłości negatywny wpływ na osiągane 
przez TVN S.A. przychody oraz wyniki z działalności operacyjnej.  

W ostatnim okresie nastąpiła poprawa kondycji polskiej gospodarki, lecz nie ma pewności, że 
tendencja ta się utrzyma lub, że poprawa sytuacji ekonomicznej wpłynie na wzrost przychodów TVN 
S.A. z tytułu emisji reklam. Pogorszenie się sytuacji gospodarczej, zarówno w skali globalnej jak i 
lokalnej, może spowodować ograniczenia w wydatkach na reklamę telewizyjną klientów TVN S.A., co 
z kolei może wpłynąć na zmniejszenie przychodów TVN S.A. z tytułu emisji reklam. Sytuacja ta może 
negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową oraz wyniki z działalności operacyjnej i 
przepływy pieniężne TVN S.A. 

Ryzyko konkurencji 

Polski rynek nadawców telewizyjnych i rynek reklamy charakteryzują się wysokim stopniem 
konkurencji. 

TVN S.A. konkuruje pod względem zawartości programowej oraz udziału w oglądalności z innymi 
polskimi prywatnymi i państwowymi programami telewizyjnymi, rozpowszechnianymi z nadajników 
naziemnych oraz dystrybuowanymi poprzez operatorów sieci kablowych i satelitarne platformy 
cyfrowe. Elementami konkurencji TVN S.A. o wpływy z tytułu emisji reklam są zasięg i popularność 
programów telewizyjnych, struktura widowni oraz oferowane ceny czasu reklamowego. 

Konkurenci TVN S.A. mogą posiadać od niej lepszą kondycję finansową i pozycję marketingową. W 
związku z tym istnieje ryzyko, że podmioty te podejmą wysiłki rozwojowe oraz z sukcesem 
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przeprowadzą kampanie promujące ich oferty programowe. Równocześnie podmioty te mogą przyjąć 
w przyszłości, niekorzystną dla TVN S.A., agresywną strategię cenową lub przygotować bardziej 
atrakcyjną ofertę skierowaną do obecnych, jak i potencjalnych klientów TVN S.A. Ponadto w celu 
bezpośredniego konkurowania o widownię i reklamodawców z programami telewizyjnymi TVN S.A.  
inni nadawcy telewizyjni mogą zmienić zawartość lub formę swoich programów telewizyjnych.  

Zdaniem Zarządu TVN S.A. jest obecnie w stanie skutecznie konkurować na rynku, na którym 
prowadzi działalność, jednakże nie można zapewnić, iż będzie to miało miejsce w przyszłości, jak 
również nie można zapewnić, iż TVN S.A. będzie zdolna utrzymać lub zwiększać swoje udziały w 
rynku reklamowym. Dodatkowo siła rynkowa reklamodawców w relacji do nadawców reklam może 
wzrosnąć, co mogłoby wywrzeć negatywny efekt na ceny emisji reklam i wyniki TVN S.A. Niemożność 
skutecznego konkurowania na rynku nadawców telewizyjnych oraz na rynku reklamy może mieć 
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki z działalności operacyjnej i przepływy 
pieniężne TVN S.A.  

Ryzyko utraty bądź odmowy ponownego przyznania koncesji na rozpowszechnianie 
programów telewizyjnych  

TVN S.A. posiada koncesję na rozpowszechnianie programu telewizyjnego TVN w sposób naziemny. 
Ponadto, TVN S.A. i jej spółki zależne: TVN 24 Sp. z o.o. i TVN Turbo Sp. z o.o. posiadają również 
koncesje na rozpowszechnianie programów telewizyjnych drogą satelitarną. Tak jak inne koncesje 
udzielane w Polsce, każda z koncesji posiadanych przez TVN S.A., TVN 24 Sp. z o.o. oraz TVN Turbo 
Sp. z o.o. została udzielona na czas określony. Koncesja udzielona TVN S.A. na rozpowszechnianie 
programu telewizyjnego w sposób naziemny wygasa w roku 2014, a pozostałe koncesje udzielone 
TVN S.A., TVN 24 Sp. z o.o. oraz TVN Turbo Sp. z o.o. wygasają w latach 2008-2014. Regulacje 
zawarte w Ustawie o Radiofonii i Telewizji oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie nie 
gwarantują koncesjonariuszom ponownego udzielenia koncesji po upływie okresu, na który zostały 
pierwotnie udzielone. W związku z powyższym, nie można zagwarantować, iż koncesje posiadane 
przez TVN S.A., TVN 24 Sp. z o.o. oraz TVN Turbo Sp. z o.o. na rozpowszechnianie programu 
telewizyjnego zostaną im ponownie udzielone, po upływie okresu, na który zostały pierwotnie wydane. 
Nieuzyskanie którejkolwiek z posiadanych koncesji może mieć istotny negatywny wpływ na 
prowadzoną działalność, sytuację finansową, wyniki z działalności operacyjnej oraz przepływy 
pieniężne TVN S.A. 

W postępowaniach o uzyskanie koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych w sposób 
naziemny oraz drogą satelitarną, TVN S.A., TVN 24 Sp. z o.o. oraz TVN Turbo Sp. z o.o. konkurują 
obecnie oraz będą konkurować w przyszłości z innymi podmiotami, wśród których mogą znaleźć się 
więksi nadawcy programów telewizyjnych, w tym w szczególności pochodzący z państw należących 
do Unii Europejskiej. 

Ponadto, nie można zagwarantować, iż nowe koncesje zostaną udzielone TVN S.A., TVN 24 Sp. z 
o.o. oraz TVN Turbo Sp. z o.o. na tych samych warunkach albo, że dodatkowe ograniczenia i warunki 
nie zostaną nałożone na te podmioty w przyszłości. Aby udzielone TVN S.A., TVN 24 Sp. z o.o. oraz 
TVN Turbo Sp. z o.o. koncesje nie zostały cofnięte, podmioty te, tak jak i pozostali polscy nadawcy 
programów telewizyjnych, są zobowiązane do przestrzegania Ustawy o Radiofonii i Telewizji, aktów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie, regulacji KRRiT oraz warunków posiadanych przez te 
podmioty koncesji. 

Zgodnie z art. 38, ust 1 pkt 2) oraz ust 3) Ustawy o Radiofonii i Telewizji, koncesje cofa się w 
przypadku, gdy nadawca rażąco narusza warunki określone w powyższej ustawie lub w koncesji lub 
gdy działalność objęta koncesją jest wykonywana w sposób sprzeczny z Ustawą o Radiofonii i 
Telewizji lub z warunkami określonymi w koncesji, a nadawca pomimo wezwania Przewodniczącego 
KRRiT, w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z 
warunkami określonymi w koncesji lub w Ustawie o Radiofonii i Telewizji.  

Cofnięcie jednej z koncesji posiadanych przez TVN S.A. lub jej spółki zależne: TVN 24 Sp. z o.o. i 
TVN Turbo Sp. z o.o. może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną działalność, sytuację 
finansową, wyniki z działalności operacyjnej oraz przepływy pieniężne TVN S.A. Cofnięcie wszystkich 
posiadanych koncesji uniemożliwi TVN S.A. dalsze prowadzenie działalności objętej koncesją. 

Wpływ wahań kursów walutowych na działalność TVN S.A. 

Na znaczną część kosztów operacyjnych i nakładów kapitałowych TVN S.A. mają i będą miały wpływ 
wahania kursów walutowych. Znaczna część aktywów i zobowiązań TVN S.A. oraz jej kosztów 
wyrażona jest w walutach obcych, przede wszystkim w Euro. Ponieważ całość przychodów TVN S.A. 
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generowana jest w złotych, jest ona narażona na ryzyko walutowe w związku z obecnym lub 
przyszłym zadłużeniem oraz aktywami i zobowiązaniami wyrażonymi w walutach obcych. 

W przypadku osłabienia kursu złotego w stosunku do walut, w których wyrażone są aktywa i 
zobowiązania, zwiększy się stosunek kosztów operacyjnych i finansowych oraz nakładów 
inwestycyjnych do przychodów ze sprzedaży. TVN S.A. ocenia, iż pięcioprocentowe osłabienie kursu 
złotego względem Euro i względem USD w stosunku do faktycznego poziomu spowodowałoby 
pogorszenie wyniku finansowego brutto TVN S.A., za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31 
grudnia 2004 roku o ok. 34 mln zł. 

Wpływ zmieniających się regulacji prawnych oraz ograniczeń dotyczących udziału osób 
zagranicznych w strukturze własnościowej polskich nadawców telewizyjnych na działalność 
prowadzoną przez TVN S.A. 

W następstwie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku, wiele krajowych 
ustaw oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych zostało zmienionych albo 
uchylonych. Równocześnie wiele dyrektyw obowiązujących w Unii Europejskiej jest w chwili obecnej 
oraz będzie w przyszłości inkorporowanych do polskiego ustawodawstwa. Wiele z powyższych zmian 
może w istotny negatywny sposób wpłynąć na prowadzoną przez TVN S.A. działalność. W celu 
zapewnienia zgodności jej działalności ze zmieniającymi się regulacjami oraz przepisami prawa może 
powstać konieczność poniesienia przez TVN S.A. dodatkowych kosztów. 

Art. 35 ust 2 oraz art. 40a Ustawy o Radiofonii i Telewizji, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 maja 
2004 roku, wprowadzają ograniczenia w zakresie nabywania i posiadania akcji i udziałów polskich 
podmiotów, na rzecz których została udzielona koncesja na rozpowszechnianie programów 
telewizyjnych przez osoby zagraniczne, których miejsce zamieszkania lub siedziba nie znajduje się w 
państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z powyższymi 
ograniczeniami oraz w oparciu o uchwałę KRRiT z dnia 6 września 2004 roku, Przewodnicząca KRRiT 
wydała decyzję (zezwolenie) nr DK - 181/2004, na mocy której udzielono, z dniem dopuszczenia akcji 
na okaziciela TVN S.A. do publicznego obrotu, zezwolenia na nabycie lub objęcie tych akcji przez 
osoby zagraniczne mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwach należących do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego w łącznej liczbie nie większej jednak niż stanowiąca 49% 
kapitału zakładowego TVN S.A. oraz uprawniające do nie więcej niż 49% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu.  

Objęcie lub nabycie Akcji TVN S.A. przez osoby zagraniczne, których miejsce zamieszkania lub 
siedziba nie znajduje się w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego w 
liczbie przekraczającej 49% kapitału zakładowego TVN S.A. oraz uprawniającej do więcej niż 49% 
głosów na Walnym Zgromadzeniu, spowoduje naruszenie przez TVN S.A. przepisów Ustawy o 
Radiofonii i Telewizji, warunków powołanej powyżej decyzji (zezwolenia) nr DK - 181/2004 oraz 
warunków koncesji, co z kolei może skutkować cofnięciem posiadanych przez Grupę TVN koncesji. 
Cofnięcie jednej z koncesji posiadanych przez TVN S.A. lub TVN 24 Sp. z o.o. lub TVN Turbo Sp. z 
o.o. może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną działalność, sytuację finansową, wyniki z 
działalności operacyjnej oraz przepływy pieniężne Grupy TVN. Cofnięcie wszystkich posiadanych 
koncesji uniemożliwi Grupie TVN dalsze prowadzenie działalności objętej koncesją. 

Wpływ regulacji prawnych dotyczących rozpowszechniania programów telewizyjnych na 
strukturę nadawanych przez TVN S.A. programów telewizyjnych oraz emitowanych reklam 

Działalność nadawcza TVN S.A. podlega regulacjom prawnym dotyczącym, między innymi, struktury 
programowej rozpowszechnianych przez TVN S.A. programów telewizyjnych oraz treści i czasu 
nadawanych w nich reklam zawartym w Ustawie o Radiofonii i Telewizji, aktach wykonawczych 
wydanych na jej podstawie oraz warunkach koncesji. W szczególności postanowienia Ustawy o 
Radiofonii i Telewizji wymagają, aby określony procent nadawanych audycji stanowiły audycje 
wyprodukowane pierwotnie w języku polskim oraz audycje europejskie. Nie można zagwarantować, że 
w przyszłości nie zostaną wprowadzone surowsze przepisy prawa polskiego i regulacje, w tym 
również dalsze zmiany mające na celu dostosowanie polskich rozwiązań prawnych do wymogów Unii 
Europejskiej. 

W przypadku, gdy okaże się, iż TVN S.A. rażąco naruszyła warunki określone we wskazanych 
powyżej regulacjach lub w posiadanych przez nią koncesjach lub działalność objęta koncesjami jest 
przez ten podmiot wykonywana w sposób sprzeczny z Ustawą o Radiofonii i Telewizji oraz 
postanowieniami koncesji i naruszenia takie nie zostały usunięte w wyznaczonym okresie czasu, 
posiadane przez TVN S.A. koncesje zostaną cofnięte. Cofnięcie koncesji posiadanej przez TVN S.A. 
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może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną działalność, sytuację finansową, wyniki z 
działalności operacyjnej oraz przepływy pieniężne TVN S.A.  

Ryzyko niemożności pozyskania audycji telewizyjnych atrakcyjnych dla widzów lub wzrostu 
kosztów pozyskania takich audycji 

Sukces komercyjny TVN S.A. w dużej mierze uzależniony jest od możliwości pozyskania audycji 
telewizyjnych odpowiadających gustom widowni, zapewniających wysoki udział w oglądalności i w 
konsekwencji generujących wysokie przychody z tytułu emisji reklam. Zarząd TVN S.A. nie może 
zapewnić, że Spółka będzie w stanie w dalszym ciągu produkować lub nabywać takie audycje. 
Jednocześnie w przypadku wzrostu konkurencji ze strony istniejących, jak również potencjalnych 
nowych nadawców telewizyjnych koszty pozyskania audycji telewizyjnych, w tym głównie filmów i 
seriali telewizyjnych mogą wzrosnąć. Ponadto, w związku z ewentualnymi zmianami przepisów prawa, 
które nałożą na nadawców telewizyjnych obowiązek zwiększenia liczby emitowanych audycji produkcji 
krajowej, wzrostowi mogą ulec koszty związane z lokalną produkcją audycji telewizyjnych. 

Sytuacje te mogą negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową oraz wyniki z działalności 
operacyjnej i przepływy pieniężne TVN S.A. 

 

2.3.2. WEWNĘTRZNE CZYNNIKI RYZYKA 
Ryzyko utraty lub niemożności utrzymania kluczowych pracowników, od których zależy sukces 
TVN S.A. 

Czynnikami mającymi wpływ na wyniki z działalności TVN S.A. są praca i umiejętności kluczowych 
pracowników, a także zdolność TVN S.A. do pozyskania i zatrzymania takich osób. Kadra 
zarządzająca TVN S.A. ma znaczące doświadczenie w branży nadawców telewizyjnych i wniosła 
istotny wkład w rozwój i sukces rynkowy Spółki. 

Zarząd TVN S.A. jest przekonany, że sukces TVN S.A. w przyszłości będzie w dużej mierze zależał 
od zachowania przez TVN S.A. zdolności do zatrudniania i utrzymania wysoko wykwalifikowanej kadry 
zarządzającej i kluczowych pracowników, a utrata którejkolwiek z tych osób może mieć istotny 
negatywny wpływ na działalność operacyjną TVN S.A. Spółce udawało się do tej pory zatrudniać 
takich pracowników, jednak obecnie obserwuje się silną konkurencję o wysoko wykwalifikowany 
personel. Dlatego nie ma pewności, czy TVN S.A. będzie nadal w stanie skutecznie pozyskiwać i 
zatrzymać wysoko wykwalifikowanych pracowników. 

Ryzyko związane z wysokim stopniem zadłużenia oraz brakiem możliwości wykorzystania 
pojawiających się szans  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu pożyczek TVN S.A. 
wyniosło 895.884 tys. zł, natomiast odsetki związane z ich obsługą za okres dwunastu miesięcy 
zakończony w dniu 31 grudnia 2004 roku wyniosły 103.071 tys. zł. Ponadto Spółka jest gwarantem 
obligacji wyemitowanych przez TVN Finance Corporation plc. Znaczny poziom zadłużenia TVN S.A. 
może ograniczać zdolność do jego efektywnego zwiększania, co może niekorzystnie wpływać na 
zdolność finansowania potencjalnych przejęć, lub projektów inwestycyjnych, a w konsekwencji 
negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną, płynność i wyniki finansowe TVN S.A. 

Ponadto, w związku z zobowiązaniami wynikającymi z warunków emisji Obligacji, działalność 
operacyjna i finansowa TVN S.A. podlegają istotnym ograniczeniom. Warunki emisji Obligacji 
zawierają określone ograniczenia dotyczące swobody dysponowania posiadanymi funduszami przez 
TVN S.A. Wskazane ograniczenia mogą wpłynąć w przyszłości na zdolność TVN S.A. do 
finansowania działalności operacyjnej lub realizację przyjętej strategii rozwoju.  

Niewypełnienie obowiązków określonych w warunkach emisji Obligacji może skutkować koniecznością 
przedstawienia Obligacji do natychmiastowego wykupu. Przedterminowa spłata zadłużenia może mieć 
istotny negatywny wpływ na możliwość obsługi pozostałych zobowiązań TVN S.A., a w konsekwencji 
doprowadzić do jego niewypłacalności. 

Ryzyko związane z utratą wartości obligacji wyemitowanej przez ITI Media i objętej przez TVN 
S.A.  

W dniu 2 grudnia 2003 roku TVN S.A. objęła obligację wyemitowaną przez ITI Media o wartości 
nominalnej 131.561 tys. euro (611.681 tys. zł). ITI Media jest spółką holdingową, w skład majątku 
której wchodzą akcje i udziały spółek medialnych Grupy ITI. 100% kapitału zakładowego ITI Media jest 
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pośrednio własnością ITI Holdings. ITI Media przeznaczyła środki otrzymane z emisji obligacji na 
zakup 100% kapitału zakładowego Strateurop International, zgodnie z umową nabycia udziałów z dnia 
12 września 2003 zawartą pomiędzy ITI Holdings oraz SBS Broadcasting S.A. Strateurop International 
nie może prowadzić innej działalności poza posiadaniem 30,43% kapitału zakładowego TVN S.A. 
Odsetki od obligacji zostaną w całości zapłacone w terminie wykupu obligacji, który przypada na dzień 
15 stycznia 2014 roku. Obligacja wyemitowana przez ITI Media jest wykazywana w bilansie TVN S.A. 
jako składnik aktywów długoterminowych. Na każdy dzień bilansowy TVN S.A. ocenia, czy istnieją 
przesłanki wskazujące na możliwość trwałej utraty wartości tej obligacji. Jeśli przesłanki takie istnieją, 
TVN S.A. ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartości obligacji i rozpoznaje odpis aktualizujący 
z tytułu trwałej utraty jej wartości, ustalony jako nadwyżka wartości bilansowej nad bieżącą wartością 
przyszłych zdyskontowanych przepływów pieniężnych z obligacji. Na dzień 31 grudnia 2004 roku, nie 
stwierdzono trwałej utraty wartości obligacji ITI Media. Wartość obligacji ITI Media jest bezpośrednio 
związana ze zdolnością kredytową spółki ITI Media, której najistotniejszym aktywem są posiadane 
pośrednio akcje TVN S.A. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń, które miałyby negatywny 
wpływ na zdolność kredytową ITI Media lub wartość akcji TVN S.A, może wystąpić trwała utrata 
wartości obligacji ITI Media i konieczność dokonania odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. Z 
uwzględnieniem osiągniętych przez TVN S.A. wyników z działalności operacyjnej, zapotrzebowaniem 
na kapitał, jak również mając na uwadze warunki umowy powierniczej, zamiarem TVN S.A. jest aby 
zysk przeznaczony do podziału był wykorzystywany na nabywanie przez TVN S.A. jego akcji 
własnych, w oparciu o zasadę proporcjonalności, celem ich umorzenia. Zamiarem TVN S.A. jest aby 
zapłata z tytułu nabycia akcji własnych od akcjonariuszy wchodzących w skład Grupy ITI rozliczona 
była przez jej potrącenie z należną TVN S.A. odpowiednią kwotą wartości nominalnej obligacji 
wyemitowanej przez ITI Media powiększonej o należne odsetki. 

Ryzyko związane z nabyciem udziałów TVN 24 Sp. z o.o. oraz nakładami inwestycyjnymi, które 
TVN S.A. może ponieść w przyszłości, które mogą negatywnie wpłynąć na wyniki TVN S.A. i 
spowodować konieczność pozyskania znacznych środków finansowych 

W dniu 11 marca 2004 roku, TVN S.A. zakończyła transakcję nabycia udziałów spółki TVN 24 Sp. z 
o.o., nadającej 24-godzinny płatny informacyjny program telewizyjny, która pierwotnie była własnością 
innych podmiotów wchodzących w skład Grupy ITI. W latach poprzednich TVN 24 Sp. z o.o. 
odnotowywała straty, tak na poziomie operacyjnym, jak i wyniku netto. Pomimo, iż wyniki finansowe 
TVN 24 Sp. z o.o. za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2004 roku poprawiły się 
nie można zagwarantować, iż TVN 24 Sp. z o.o. w najbliższym czasie uzyska rentowność. W 
przypadku, gdy TVN 24 Sp. z o.o. będzie nadal przynosić straty, wpłynie to negatywnie na 
skonsolidowany wynik finansowy Grupy TVN. Ponadto włączenie TVN 24 Sp. z o.o. w struktury Grupy 
TVN może wymagać poniesienia znacznych kosztów i zaangażowania dodatkowych zasobów, które w 
innym przypadku mogłyby być wykorzystane na dalszy rozwój TVN S.A., co w konsekwencji może 
mieć negatywny wpływ na bieżącą działalność operacyjną Spółki. TVN S.A. angażuje się również w 
inwestycje związane z nadawaniem programów tematycznych. Zamiarem TVN S.A. jest 
kontynuowanie działań związanych z nabywaniem nowych programów telewizyjnych oraz dalszymi 
inwestycjami w programy tematyczne. Nie można jednak zagwarantować, iż działania takie będą 
zyskowne i nie przyczynią się do poniesienia znacznych strat w przyszłości. 

Ryzyko związane ze zmianami technologii wykorzystywanej w działalności TVN S.A. 

Branża nadawców telewizyjnych pozostaje pod dużym wpływem zmian w wykorzystywanej 
technologii. Wprowadzanie nowych technologii lub zmian w systemach nadawania sygnału 
telewizyjnego może spowodować konieczność dokonania przez TVN S.A. inwestycji w związku z 
ulepszeniem lub wymianą obecnie wykorzystywanych systemów. Nie można zapewnić, iż obecnie 
wykorzystywane przez TVN S.A. technologie nie zostaną wyparte przez nowe rozwiązania. Jeżeli 
nowe rozwiązania technologiczne w branży nadawców telewizyjnych pojawią się wcześniej niż 
zakłada TVN S.A. to może zaistnieć konieczność poniesienia przez TVN S.A. znaczących nakładów 
inwestycyjnych lub zaangażowania innych zasobów niezbędnych do wprowadzenia nowych 
technologii, do których nie będzie miał dostępu. Ponadto branża nadawców telewizyjnych może 
potencjalnie spotkać się z dodatkową konkurencją ze strony cyfrowych nadawców naziemnych. Może 
to spowodować konieczność poniesienia dodatkowych nakładów związanych z inwestycjami w tym 
sektorze. Implementacja technologii cyfrowej naziemnej transmisji sygnału telewizyjnego wymagać 
będzie znaczących inwestycji w celu rozbudowy infrastruktury nadawczej, jak również decyzji co do 
podziału kosztów związanych z wyposażeniem widowni w odbiorniki sygnału cyfrowego, kosztów 
równoczesnego nadawania sygnału telewizyjnego w systemie analogowym oraz cyfrowym do czasu 
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pełnego przejścia na transmisję cyfrową oraz przydziału częstotliwości i koncesji w ramach nowych 
częstotliwości cyfrowych. 

Równocześnie wprowadzenie technologii związanych z cyfrową telewizją naziemną lub innych nowych 
rozwiązań może zwiększyć presję konkurencyjną ze strony innych nadawców. Sprostanie pojawiającej 
się konkurencji będzie wymagać od TVN S.A. poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych 
związanych z wprowadzeniem i wykorzystywaniem takich nowych technologii lub spowodować spadek 
konkurencyjności TVN S.A. w przypadku nieponiesienia dodatkowych nakładów. 

 

2.3.3. RYZYKO FINANSOWE 

Szczegółowe informacje na temat ryzyka finansowego zawarte są w dodatkowych notach 
objaśniających do sprawozdania finansowego, punkt 1 „Informacje o instrumentach finansowych – 
Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym”. 

 

3. PODSTAWOWE USŁUGI TVN S.A.  
3.1. PRZYCHODY Z EMISJI REKLAM 
Zdecydowaną większość przychodów TVN S.A. stanowią przychody z tytułu emisji reklam. 
Zleceniodawcami tych usług są reklamodawcy, przy czym w większości przypadków w imieniu 
reklamodawców występują domy mediowe i agencje reklamowe. Za okres dwunastu miesięcy 
zakończony w dniu 31 grudnia 2004 roku emisje reklam były źródłem ok. 87% przychodów TVN S.A. 

Reklamodawcy podejmując decyzje dotyczące wyboru programu telewizyjnego, w którym wyemitują 
swoje reklamy, kierują się jego oglądalnością, profilem demograficznym widowni oraz cennikiem 
danego nadawcy telewizyjnego. 

TVN S.A. oferuje dwa rodzaje cennika dotyczącego emisji reklam. Pierwszy polega na sprzedaży 
pakietów punktów ratingowych (gross rating points – GRP). Jeden punkt ratingowy odpowiada 
jednemu procentowi ludności ogólnopolskiej powyżej czwartego roku życia. W przypadku Polski, jeden 
punkt ratingowy równa się liczbie 368.000 mieszkańców. Drugi cennik jest cennikiem o stałych 
cenach, uzależnionych od pory nadawania i czasu trwania reklam. Większość emisji reklam 
realizowana jest przez TVN S.A. na podstawie pakietów punktów ratingowych. 

Cennik oparty na pakietach punktów ratingowych. Dzięki emisji reklam według pakietów punktów 
ratingowych reklamodawcy mogą określić liczbę punktów ratingowych, jaką zamierzają osiągnąć dla 
swojej reklamy w danym okresie czasu, czyli do jakiej liczby widzów chcą dotrzeć. Pora emisji reklamy 
jest ustalana zazwyczaj z miesięcznym wyprzedzeniem, w sposób umożliwiający TVN S.A. 
osiągnięcie, uzgodnionego z reklamodawcą, poziomu punktów ratingowych przy jednoczesnej 
maksymalizacji wykorzystania i opłacalności dostępnego czasu antenowego. Ceny ustalane na 
podstawie punktów ratingowych wahają się w zależności od grupy demograficznej, do której 
adresowana jest reklama, elastyczności pozostawionej TVN S.A. co do harmonogramu emisji reklam 
oraz rabatów oferowanych przez TVN S.A. Z zasady emisja reklam realizowana na podstawie 
pakietów punktów ratingowych umożliwia lepszą kontrolę zasobów i skutkuje optymalizacją ceny netto 
za osiągniętą liczbę punktów ratingowych. Na ogół struktura pakietów jest opracowana w taki sposób, 
aby zapewnić lepsze wykorzystanie czasu antenowego poza godzinami najwyższej oglądalności (na 
przykład za każdy GRP zakupiony w czasie najwyższej oglądalności prime time reklamodawca 
zobowiązany jest zakupić co najmniej jeden punkt GRP poza tym czasem). Za okres dwunastu 
miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2004 roku około 88% przychodów TVN S.A. z emisji reklam 
pochodzi ze sprzedaży pakietów punktów ratingowych. 

Cennik stały. W oparciu o cennik stały reklamy emitowane są o określonych porach z góry ustalanych 
z reklamodawcami. Koszt emisji reklam uzależniony jest od pory dnia i sezonu, kiedy dana reklama 
jest emitowana oraz od długości filmu reklamowego. TVN S.A. oferuje domom mediowym i ich 
klientom rabaty w stosunku do cen z cennika stałego. 

Z większością swoich klientów TVN S.A. zawiera roczne ramowe umowy, na mocy których klienci 
zobowiązują się ponieść określony poziom wydatków na emisję reklam w programach TVN S.A. TVN 
S.A. zwykle ustala porę emisji reklam na miesiąc przed ich emisją. Ceny płacone przez 
reklamodawców, niezależnie od tego czy emisja realizowana jest w ramach cennika opartego na 
pakietach punktów ratingowych, czy cennika stałego, są zwykle wyższe w miesiącach najwyższej 
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oglądalności, takich jak np. październik i listopad, niż w miesiącach o niskiej oglądalności, takich jak 
lipiec i sierpień. TVN S.A. uznaje przychody z emisji reklam w momencie emisji danej reklamy. 
Zgodnie z praktyką stosowaną na rynku reklamy nadawcy telewizyjni udzielają domom mediowym 
oraz reklamodawcom rabatów. Przychody z tytułu emisji reklam ewidencjonowane są w ujęciu netto, 
po uwzględnieniu rabatów.  

W pewnych przypadkach TVN S.A. zawiera transakcje, w ramach których usługa emisji reklam 
świadczona jest w zamian za towary i usługi takie jak np. licencje na audycje. Przychody z tytułu 
sprzedaży barterowej ewidencjonowane są przy zastosowaniu cen rynkowych za otrzymane towary 
lub świadczone usługi. W 2004 roku transakcje barterowe stanowiły 2% przychodów ze sprzedaży 
TVN S.A. 

 

3.2. POZOSTAŁE PRZYCHODY 
Przychody z tytułu udzielania licencji na emisje audycji oraz pozostałe przychody ze sprzedaży za 
okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2004 roku stanowiły łącznie około 13% 
przychodów ze sprzedaży TVN S.A. Pozostałe przychody ze sprzedaży obejmują głównie przychody 
ze świadczeń sponsorskich, przychody z tytułu usług związanych z udziałem widzów w audycjach za 
pośrednictwem połączeń telefonicznych oraz komunikatów SMS, a także przychody uzyskane z 
telesprzedaży. 

• Przychody ze świadczeń sponsorskich uzyskiwane są z bezpośredniego sfinansowania 
produkcji lub emisji nadawanej przez TVN S.A. audycji lub pośredniego sfinansowania 
produkcji lub emisji takiej audycji. W zamian za to finansowanie, TVN S.A. zobowiązuje się do 
wskazania przed daną audycją, w trakcie jej trwania (o ile jest to dozwolone obowiązującymi 
przepisami prawa) lub po jej zakończeniu firmy sponsora, jego znaku towarowego lub nazwy 
jednego z produktów lub usług sponsora; 

• Za pomocą SMS widzowie mogą wysyłać komunikaty tekstowe związane z audycją (np. brać 
udział w konkursach) i w określonych przypadkach wpływać na jej przebieg bądź zakończenie 
(widzowie ponoszą określone opłaty za każdy wysłany komunikat SMS); 

• Za pomocą połączeń telefonicznych widzowie mogą uczestniczyć w audycji np. brać udział w 
konkursach, wygrywać nagrody (widzowie ponoszą odpowiednio podwyższone opłaty 
telefoniczne); 

• Przychody z telesprzedaży pochodzą m.in. ze sprzedaży towarów związanych z emitowanymi 
audycjami, a także z emisji ofert sprzedaży różnych towarów. 

Przychodami uzyskanymi z usług towarzyszących audycjom z udziałem widzów za pośrednictwem 
telefonów oraz komunikatów SMS TVN S.A. dzieli się z partnerami, takimi jak operatorzy 
telekomunikacyjni. 

 

3.3. ZESPÓŁ DZIAŁU SPRZEDAŻY  
Zespół działu sprzedaży TVN S.A. składa się z 53 osób (w tym 17 handlowców), odpowiedzialnych za 
przychody z tytułu emisji reklam, pozyskiwanie sponsorów, planowanie kampanii reklamowych, 
posprzedażowe analizy związane z badaniami rynku, opracowywanie nowych produktów oraz, co 
najważniejsze, współpracę z istniejącymi i potencjalnymi reklamodawcami. Oprócz doradztwa 
dotyczącego harmonogramów emisji reklam, specjaliści ds. sprzedaży reklam oferują pomoc przy 
projektowaniu specjalnych kampanii reklamowych, obejmujących także wspólne przedsięwzięcia 
reklamowe. 

Przy współpracy z działem programowym, zespół działu sprzedaży na bieżąco korzysta ze 
wskaźników oglądalności dostarczanych przez AGB Polska Sp. z o.o. Dane te są analizowane i 
porównywane z danymi dotyczącymi nadawców konkurencyjnych programów telewizyjnych. Na tej 
podstawie dokonywana jest optymalizacja harmonogramów emisji reklam, umożliwiając skuteczne 
dotarcie do preferowanej przez reklamodawców widowni. Dodatkowo zespół sprzedaży prowadzi 
badania rynku skupiając uwagę na różnych jego segmentach i najważniejszych grupach widowni 
docelowej. Jest on też odpowiedzialny za kontrolę jakości, której celem jest uzyskanie pełnej 
zgodności harmonogramów emisji reklam ze zleceniami reklamodawców dotyczącymi czasu i 
kontekstu emisji. 
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4. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA TVN S.A. 
4.1. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
Mimo dodatnich przepływów środków pieniężnych netto z działalność operacyjnej oraz zmniejszenia w 
porównaniu z 2003 rokiem wydatków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej, nastąpiło 
zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec roku zakończonego 31 grudnia 2004 roku o 
230.670 tys. zł do kwoty 67.625 tys. zł. Stało się tak ze względu na zmniejszenie w porównaniu z 2003 
rokiem przepływów pieniężnych netto z działalności finansowej. W roku 2003 Spółka otrzymała środki 
z tytułu pożyczek długoterminowych, podczas gdy w 2004 roku poniosła wydatki z tytułu obsługi tego 
zadłużenia. 

 

4.1.1. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA 
W roku 2004 przepływy środków pieniężnych netto z działalność operacyjnej wyniosły 154.737 tys. zł i 
wzrosły o 71.118 tys. zł w porównaniu do roku 2003. Wzrost spowodowany był zasadniczo wyższym 
wypracowanym zyskiem netto. 

 

4.1.2. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 
Wydatki netto środków pieniężnych z działalność inwestycyjnej wyniosły w omawianym okresie 
255.042 tys. zł i wynikały głównie z nabycia udziałów w TVN 24 Sp. z o.o. (168.053 tys. zł) oraz 
wartości niematerialnych i prawnych a także rzeczowych aktywów trwałych (49.956 tys. zł). W 
porównaniu do roku 2003, wydatki pieniężne netto z działalność inwestycyjnej zmniejszyły się o 
387.636 tys. zł. Dodatkowe informacje na temat głównych nakładów inwestycyjnych znajdują się w 
punkcie 6 niniejszego sprawozdania.  

 

4.1.3. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA 
Łączne wydatki pieniężne netto z działalność finansowej za rok 2004 wyniosły 122.022 tys. zł w 
porównaniu do wpływów netto w wysokości 785.224 tys. zł za rok ubiegły. Zmiana spowodowana była 
przede wszystkim brakiem wpływów w 2004 r., podczas gdy w roku 2003 Spółka otrzymała środki z 
tytułu pożyczek długoterminowych w wysokości 1.098.519 tys. zł. Wydatki pieniężne w roku 2004 
reprezentują głównie poniesione koszty odsetkowe z tytułu obsługi zadłużenia. 

Inne wydatki finansowe dotyczą kosztów emisji dłużnych papierów wartościowych. 

 

4.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
Poniższa tabela przedstawia podstawowe dane finansowe oraz wskaźniki rentowności TVN S.A. za 12 
miesięcy zakończonych 31 grudnia 2004 i 2003 roku. Prezentowane dane są w tys. zł. 
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Tabela 6: Podstawowe dane finansowe oraz wskaźniki rentowności TVN S.A. 
  12 miesięcy do 31 grudnia  

  2004 2003 Dynamika %/p.% 

Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i 
materiałów, w tym: 681.815 624.453 

 
9% 

Zysk ze sprzedaży 172.932 132.368 31% 

 Rentowność sprzedaży 25% 21% 4 p.% 

Zysk z działalności operacyjnej  170.982 132.793 29% 

 Rentowność operacyjna 25% 21% 4 p.% 

Zysk netto 171.356 62.265 175% 

 Rentowność netto 25% 10% 15 p.% 

EBITDA (1) 191.664 146.859 31% 

 Rentowność EBITDA 28% 24% 4 p.% 
(1) EBITDA - zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 

rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych; 

 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnięte przez TVN S.A. w 2004 
roku wyniosły 681.815 tys. zł, co jest wynikiem 9% wzrostu sprzedanych GRP oraz  wzrostu cen emisji 
reklam.  

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów poniesione przez TVN S.A. w 2004 roku 
wyniosły 433.776 tys. zł. Wzrost kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów w porównaniu 
do 2003 roku wynikał głównie ze wzrostu amortyzacji licencji programowych, kosztów produkcji 
lokalnej i kosztów pracowniczych w związku ze wzrostem liczby godzin emisji programów 
wyprodukowanych lokalnie.  

Pozostałe przychody operacyjne spadły o 240 tys. zł w porównaniu z rokiem 2003, zaś pozostałe 
koszty operacyjne wzrosły o 2.135 tys. zł – głównie w związku z aktualizacją wartości środków 
trwałych. 

Zysk z działalności operacyjnej osiągnięty przez TVN S.A. w 2004 roku wyniósł 170.982 tys. zł. W 
rezultacie rentowność sprzedaży wyniosła w omawianym okresie 25% co oznacza wzrost z poziomu 
21% osiągniętego za rok 2003. Wzrost rentowności sprzedaży spowodowany był przede wszystkim 
większą dynamiką wzrostu przychodów ze sprzedaży (wzrost o 9%) przy 3% wzroście kosztów 
działalności operacyjnej. 

Przychody finansowe, netto wypracowane przez TVN S.A. w 2004 roku wyniosły 41.905 tys. zł. W 
2003 roku Spółka poniosła koszty finansowe netto w wysokości 41.397 tys. zł. W omawianym okresie 
przychody osiągnięte z tytułu dodatnich różnic kursowych wyniosły 70.741 tys. zł – głównie w 
rezultacie umacniania się złotego wobec euro. 

W omawianym roku nastąpił wzrost kosztów odsetek o 84.801 tys. zł w związku z obsługą zadłużenia 
z tytułu zaciągniętych pożyczek. 

Zysk brutto osiągnięty przez TVN S.A. w 2004 roku wyniósł 212.887 tys. zł., co stanowi ponad 
dwukrotny wzrost w porównaniu do zysku brutto w kwocie 91.396 tys. zł osiągniętego w 2003 roku. 
Tak znaczący wzrost Spółka zawdzięcza głównie ponad 30% wzrostowi zysku ze sprzedaży oraz 
dodatniemu wynikowi z działalność finansowej – przede wszystkim dzięki korzystnemu kursowi euro. 

Łączna kwota podatku dochodowego naliczonego przez TVN S.A. za 2004 rok w części bieżącej i 
odroczonej wyniosła 41.531 tys. zł. Efektywna stopa podatkowa zmniejszyła się z poziomu 32% za rok 
2003 do poziomu 20% za 2004 rok. Spadek ten wynika głównie ze zmniejszenia stawki podatku 
dochodowego od osób prawnych z 27% obowiązującej w 2003 roku do 19% stawki za 2004 rok. 

Zysk netto osiągnięty przez TVN S.A. w 2004 roku wyniósł 171.356 tys. zł. Rentowność netto TVN 
S.A. wzrosła z poziomu 10% za rok 2003 do poziomu 25% za rok 2004. Wzrost rentowności netto 
wynika z osiągniętej wyższej rentowności operacyjnej oraz ze wzrostu przychodów finansowych netto 
a także ze spadku efektywnej stopy podatkowej. 
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4.3. BILANS 
Kapitał własny na 31 grudnia 2004 roku osiągnął wartość 300.027 tys. zł i był wyższy od stanu na 
koniec poprzedzającego roku o 166.647 tys. zł. Wzrost wynika przede wszystkim z zysku netto 
osiągniętego w 2004 roku.  

Wartość księgowa na jedną akcję wzrosła do 4,56 zł na dzień 31 grudnia 2004 z 2,03 zł na dzień 31 
grudnia 2003 roku. 

Saldo rezerw na zobowiązania zwiększyło się w stosunku do stanu z końca 2003 roku o 23.614 tys. zł. 
Zmiana salda rezerw związana była przede wszystkim ze wzrostem pozycji rezerwy z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego. Wzrost rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
spowodowany był wzrostem naliczonych odsetek oraz niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych. 

Ogólne saldo zobowiązań zmniejszyło się w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku o 
158.735 tys. zł. Spadek wynika głównie z różnicy w wycenie pożyczek od TVN Finance Corporation 
plc, w związku z umocnieniem się złotego względem euro. 

Zadłużenie netto, liczone jako suma zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek pomniejszonych 
o środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, zwiększyło się do 828.259 tys. zł na dzień 31 grudnia 2004 
roku z 741.579 tys. zł na dzień 31 grudnia 2003 roku. Wzrost zadłużenia netto jest wynikiem zakupu 
TVN 24 Sp. z o.o. w marcu 2004 roku za kwotę 168.053 tys. zł. 

Wartości niematerialne i prawne wzrosły o 9.898 tys. zł głównie w otrzymaną koncesją na 
rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym dla głównego kanału TVN. 

Na ogólny wzrost salda aktywów trwałych o 142.331 tys. zł do kwoty 1.006.889 tys. zł miało głównie 
wpływ zwiększenie się salda inwestycji długoterminowych w jednostkach powiązanych o 151.860 tys. 
zł. 

Ogólny spadek salda aktywów obrotowych w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2003 roku o 
100.019 tys. zł wynikał przede wszystkim ze spadku inwestycji krótkoterminowych o 185.589 tys. zł. 
Spowodowane to było głównie spadkiem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych, które 
sfinansowały w 2004 roku zakup TVN 24 Sp. z o.o. 

W efekcie, suma aktywów na 31 grudnia 2004 roku wzrosła w stosunku do stanu na koniec 2003 roku 
o 42.312 tys. zł i wyniosła 1.394.577 tys. zł. 

 

4.4. OMÓWIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI SPÓŁKI A PUBLIKOWANYMI 
PROGNOZAMI 
Spółka nie publikowała prognoz dotyczących wyników finansowych. 

 

4.5. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI 
W 2004 roku TVN S.A. finansowała swoją działalność operacyjną z wolnych środków generowanych z 
działalności operacyjnej. Zakup spółki TVN 24 Sp. z o.o. był finansowany ze środków uzyskanych przy 
emisji papierów dłużnych przez TVN Finance Corporation plc w grudniu 2003 roku. 

Na zaplanowane zapotrzebowanie gotówkowe obejmujące przede wszystkim wydatki operacyjne i 
inwestycyjne oraz płatność odsetek z tytułu pożyczek Spółka ma pełne zabezpieczenie finansowe. 
Wspomniane wydatki będą finansowane ze środków własnych. Dodatkowo, w ramach podpisanej 
umowy na dzień 31 grudnia 2004 roku Spółka miała dostep do źródeł finansowania na kwotę 17 
milionów dolarów amerykańskich (szczegółowe informacje – punkt 4.5.2. Niewykorzystany Kredyt 
Bankowy TVN S.A.). 

Środki generowane z działalności operacyjnej stanowią pełne pokrycie finansowe dla planowanych 
wydatków inwestycyjnych i wynikających z obsługi zadłużenia. 

Ogółem wartość księgowa zadłużenia TVN S.A. z tytułu pożyczek długoterminowych według stanu na 
31 grudnia 2004 roku wynosiła 895.884 tys. zł w porównaniu do 1.039.874 tys. zł według stanu na 31 
grudnia 2003 roku. Całkowite zadłużenie TVN S.A. denominowane jest w euro. Wartość zadłużenia w 
złotych spadła ze względu na umocnienie się złotego. Szczegółowe informacje na temat zaciągniętych 
zobowiązań i sposobu ich zabezpieczenia zostały przedstawione w notach objaśniających do 
sprawozdania finansowego. 
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4.5.1.  POŻYCZKI UDZIELONE TVN S.A. 

TVN S.A. jest pożyczkobiorcą poniższych pożyczek. 

Tabela 7: Pożyczki udzielone TVN S.A. 
Lp. Pożyczkod

awca 
Pożyczkobi

orca 
Kwota 

pożyczki 
 

Data 
zawarcia 
umowy 

Data ostatecznej spłaty 
sumy głównej wraz z 

odsetkami 

Odsetki 

1.  TVN 
Finance 

Corporation  

TVN S.A. 235.000.000 
euro 

2 grudnia 
2003 roku 

15 grudnia 2013 roku 9,65% w skali 
roku 1 

2.  TVN 
Finance 

Corporation  

TVN S.A. 1.400.000 
euro  

17 grudnia 
2003 roku 

15 grudnia 2013 roku  9.65% w skali 
roku 2 

 

4.5.2. NIEWYKORZYSTANY KREDYT BANKOWY TVN S.A. 
Umowa linii kredytowej zawarta w dniu 29 stycznia 2004 roku pomiędzy TVN S.A. oraz Bankiem 
BPH S.A., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 20 kwietnia 2004 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 5 
maja 2004 roku  

Na mocy powyższej umowy, Bank BPH S.A. otworzył na rzecz TVN S.A. linię kredytową, na 
warunkach określonych jej postanowieniami, obejmującą: (i) linię wielowalutowego kredytu 
odnawialnego, (ii) linię gwarancji i akredytyw oraz (ii) linię kredytu w rachunku bieżącym w złotych, w 
łącznej wysokości 17.000 tys. USD lub też równowartości tej kwoty. 

Wystawiane w ramach linii gwarancje: (i) będą miały charakter gwarancji bezwarunkowych i 
nieodwołalnych, (ii) będą wystawiane na zabezpieczenie zobowiązań pieniężnych TVN S.A. lub 
podmiotów, w których TVN S.A. posiada 100% udziałów lub akcji. Kwota gwarancji nie może w 
żadnym momencie być wyższa niż 3.000 tys. USD.  

Kredyt może być wykorzystany w zł, euro lub USD, przy czym w odniesieniu do kredytu 
udostępnionego w ramach linii kredytu w rachunku bieżącym wyłącznie w zł.  

Środki pochodzące z kredytu mogą zostać przeznaczone na kapitał obrotowy oraz na ogólne cele 
korporacyjne.  

TVN S.A. zobowiązany jest do ostatecznej spłaty kredytu oraz wszelkich innych kwot należnych z 
tytułu umowy kredytowej: 

• w odniesieniu do kredytu odnawialnego oraz kredytu w rachunku bieżącym – do dnia 28 
stycznia 2005 roku oraz każda transza kredytu odnawialnego jest spłacana na koniec okresu 
odsetkowego właściwego dla danej transzy, chyba że nastąpi kolejne zaciągnięcie kredytu 
odnawialnego w tej samej wysokości; 

• w odniesieniu do kredytu udzielonego w formie gwarancji, w okresie przypadającym po 
upływie ostatecznego terminu spłaty kredytu tj. po dniu 28 stycznia 2005 roku - w terminie 5 
dni roboczych od dnia dokonania wypłaty z tytułu danej gwarancji; 

z tym zastrzeżeniem, iż strony przewidziały możliwość zmiany ostatecznego terminu spłaty kredytu i 
przedłużanie okresu jego udostępnienia na kolejne roczne okresy na wniosek TVN S.A. i po uzyskaniu 
zgody Banku BPH S.A.  

Na dzień 31 grudnia 2004 roku, kredyt nie był wykorzystany przez TVN S.A. Umowa wygasła w dniu 
29 stycznia 2004 r. 

 

                                                 
1 Ponadto, pożyczka zostanie również spłacona w całości wraz z odsetkami oraz innym kwotami należnymi z tytułu jej 
udzielenia, w przypadku gdy Obligacje wyemitowane przez TVN Finance Corporation zostaną w całości wykupione lub 
umorzone przed ostatecznym terminem ich zapadalności. 
2 Ponadto, pożyczka zostanie również spłacona w całości wraz z odsetkami oraz innym kwotami należnymi z tytułu jej 
udzielenia, w przypadku gdy Obligacje wyemitowane przez TVN Finance Corporation zostaną w całości wykupione lub 
umorzone przed ostatecznym terminem ich zapadalności. 
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4.5.3. WARUNKI UMÓW KREDYTOWYCH 
TVN S.A. na dzień 31 grudnia 2004 roku była stroną umowy kredytowej z Bankiem BPH oraz umów 
pożyczek od TVN Finance Corporation plc. Równocześnie Spółka jest gwarantem obligacji 
wyemitowanych przez TVN Finance Corporation plc. Umowy te zawierają warunki wymagające od 
Spółki utrzymania określonych wskaźników finansowych: 

a) stosunek zadłużenie netto do EBITDA – maksymalna wielkość graniczna wynosi 5,5, 

b) roczny wskaźnik zdolności do obsługi zadłużenia – wyższy od 1,15 

c) łączna kwota należności pieniężnych - na poziomie nie niższym niż 110% wykorzystanych 
łącznych kwot kredytów udzielonych na podstawie umowy kredytowej z Bankiem BPH. 

 

Powyższe wskaźniki obliczone na dzień 31 grudnia 2004 roku zostały spełnione i wyniosły: 

Zadłużenie netto/EBITDA 4,3 

Roczny wskaźnik zdolność do obsługi 
zadłużenia w związku z niewykorzystaniem kredytu i w związku z tym iż umowa 

kredytowa wygasła 29 stycznia 2005 r. wskaźnik nie był weryfikowany 
Łączna kwota należność pieniężnych w związku z niewykorzystaniem kredytu wskaźnik nie był 

weryfikowany. 
 

4.5.4. TRANSAKCJE ZABEZPIECZAJĄCE 
W celu ograniczenia wpływu zmian kursów walutowych na rachunek przepływów pieniężnych, w 2004 
roku TVN S.A. dokonała kilku transakcji zabezpieczających płatności odsetkowe od pożyczek 
denominowanych w euro. 

Na skutek tych transakcji zabezpieczone były płatności kuponowe należne w 2004 roku oraz te, 
których wypłata nastąpi w 2005 roku. Wypłaty odsetkowe należne w 2005 roku zabezpieczone są za 
pomocą dwóch transakcji typu forward.  

Punkt 1 Informacje o instrumentach finansowych w dodatkowych notach objaśniających do 
sprawozdania finansowego zawiera szczegółowe informacje o transakcjach zabezpieczających ryzyko 
kursowe. 

 

4.6. OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH 
W dniu 2 grudnia 2003 roku TVN Finance Corporation plc dokonała emisji Obligacji o wartości 
nominalnej 1.092.609 tys. zł, stanowiącej równowartość 235.000 tys. Euro, oprocentowanych 9,5% w 
skali roku i terminie wykupu 15 grudnia 2013 roku. 

Obligacje są w pełni gwarantowane przez Spółkę w szczególności jeśli chodzi o gwarancję płatności 
kwoty głównej, ewentualnych premii, odsetek od Obligacji oraz wszelkich innych zobowiązań TVN 
Finance Corporation plc wobec obligatariuszy. 

Ponadto Spółka posiada środki trwałe pozabilansowe opisane w nocie objaśniającej 2c do 
sprawozdania finansowego. 

 

4.7. OCENA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ TVN S.A., ZADŁUŻENIE FINANSOWE ORAZ 
KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI 

4.7.1. OCENA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ TVN S.A.  
W TVN S.A. w 2004 roku nastąpiło obniżenie wskaźników bieżącej i natychmiastowej płynności. 
Główną przyczyna zmian wskaźników jest zakup TVN 24 Sp. z o.o.  

Poziom wskaźników płynności dla TVN S.A. i jej sytuację płynnościową w kontekście 
zaprezentowanych wskaźników i zabezpieczonych źródeł finansowania należy ocenić jako 
bezpieczny. 
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Tabela 8: Podstawowe wskaźniki charakteryzujące płynność TVN S.A. 
  12 miesięcy do 31 grudnia 

  2004 2003 

Wskaźnik płynności bieżącej………………………………………. 
3,4 3,8 

Wskaźnik natychmiastowej płynności……………………………. 
 0,6 2,3 
 

4.7.2. ZADŁUŻENIE FINANSOWE TVN S.A.  

Tabela 9: Podstawowe wskaźniki zadłużenia TVN S.A. 

12 miesięcy do 31 grudnia  

2004 2003 

Wskaźnik zadłużenia ogólnego………………………………………. 
78% 90% 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego………………………….. 
 299% 780% 
EBITDA/koszty odsetkowe……………………………………………. 

1,9 8,0 
Zadłużenie ogółem/EBITDA………………………………………….. 

5,7 8,3 
Zadłużenie z tytułu kredytów i papierów dłużnych/ EBITDA……. 

4,7 7,1 
 

4.8. ZDARZENIA MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ ORAZ WYNIKI 
FINANSOWE TVN S.A. W 2004 ROKU LUB, KTÓRYCH WPŁYW JEST MOŻLIWY W 
NASTĘPNYCH LATACH 

4.8.1. ZDARZENIA MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ ORAZ WYNIKI FINANSOWE 
TVN S.A. W 2004 ROKU 

W opinii Zarządu najważniejszymi nietypowymi dla TVN S.A. zdarzeniami gospodarczym, które miały 
wpływ na jej wyniki z działalności gospodarczej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 
roku były:  

Nabycie TVN 24 Sp. z o.o. W dniu 4 lutego 2004 roku TVN S.A. zawarła umowę objęcia udziałów z 
ITI TV Holdings, ITI Impressario Holding oraz TVN 24 Sp. z o.o., której celem było określenie 
warunków nabycia przez TVN S.A. udziałów TVN 24 Sp. z o.o. Transakcja zakończyła się 11 marca 
2004 r. 

Rozwiązanie umowy licencyjnej i na dostawę programów z dnia 31 lipca 2003 roku. W dniu 22 
lipca 2004 roku TVN S.A. zawarł umowę z JHH Exploitatie Maatschappij B.V. oraz FFMP Finance 
Holding B.V., na podstawie której podmioty te przeniosły na TVN S.A. przysługujące im, w oparciu o 
umowy z poszczególnymi dystrybutorami i studiami filmowymi, prawa do rozpowszechnia na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych w tej umowie audycji telewizyjnych. Jednocześnie 
rozwiązaniu uległa umowa licencyjna na dostawę programów z dnia 31 lipca 2003 roku. Z tytułu 
rozwiązania umowy licencyjnej i na dostawę programów z dnia 31 lipca 2003 roku, TVN S.A. uiściła na 
rzecz JHH Exploitatie Maatschappij B.V. i FFMP Finance Holding B.V. kwotę 2.200 tys. USD.  

Wahania kursów walut. Ze względu na poziom zobowiązań TVN S.A. denominowanych w euro 
istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki mają zmiany kursów walut. W roku 2004 zmiany kursów 
walut były bardzo korzystne dla TVN S.A. – generowały dodatnie różnice kursowe, które miały 
pozytywny wpływ na wyniki finansowe TVN S.A.  
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Wycena opcji wbudowanej w obligacje długoterminowe. Obligacje długoterminowe wyemitowane 
przez TVN Finance Corporation plc posiadają wbudowaną opcję wcześniejszego wykupu. Wartość 
godziwa opcji na 31 grudnia 2004 roku została wyceniona na 45.098 tys. zł.  

 

4.8.2. PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA PRZYSZŁE WYNIKI 

Najistotniejszy wpływ na wyniki działalności gospodarczej TVN S.A. w okresie 12 miesięcy od dnia 
sporządzenia sprawozdania finansowego będą miały: 

Charakterystyka rynku reklamy telewizyjnej. Wartość przychodów uzyskiwanych z tytułu emisji 
reklam telewizyjnych uzależniona jest głównie od popytu na emitowane reklamy i udziału w 
oglądalności, które w konsekwencji wpływają na wielkość zniżek handlowych, upustów ilościowych 
oraz prowizji za pośrednictwo. Udział w oglądalności stanowi odsetek telewidzów oglądających dany 
program telewizyjny w określonym czasie. Popyt na emisję reklam w Polsce zależy w dużym stopniu 
od ogólnych warunków gospodarczych. Ponieważ emitowane reklamy telewizyjne w Polsce są 
sprzedawane za pośrednictwem domów mediowych, otrzymujących rabaty ilościowe i prowizje za 
pośrednictwo od dokonanej sprzedaży, większa część reklam jest w Polsce sprzedawana po cenach 
znacznie niższych od publikowanych stawek. Zniżki handlowe stanowią różnicę pomiędzy zawartymi 
w cennikach stawkami za minuty reklam, a faktycznymi cenami brutto, po jakich sprzedawane są 
punkty ratingowe bądź minuty reklam, przed odjęciem ewentualnych prowizji agencyjnych i rabatów 
dla klienta. Choć łączna suma zniżek i opustów nie jest ujawniana, TVN S.A. szacuje, że nakłady netto 
na reklamę telewizyjną w 2004 roku stanowiły ok. 32% wykazywanych nakładów brutto w Polsce. Na 
polskim rynku reklamy telewizyjnej panuje silna konkurencja. Polityka i działania konkurentów TVN 
S.A. w zakresie ustalania cen i czasów emisji może spowodować zmiany w sposobie ustalania cen i 
czasów emisji przez TVN S.A., co może z kolei wpłynąć na wysokość przychodów ze sprzedaży 
osiąganych przez TVN S.A. 

Sezonowość telewizji. Widownia telewizyjna w Polsce podlega sezonowym zmianom – jesienią i 
wiosną liczba widzów jest większa niż w miesiącach letnich, kiedy telewizja konkuruje z wieloma 
innymi sposobami spędzania wolnego czasu. Latem, gdy liczba widzów się zmniejsza, reklamodawcy 
znacznie obniżają wydatki na reklamę telewizyjną. W rezultacie, przychody z emisji reklam 
telewizyjnych osiągają zwykle najniższy poziom w trzecim kwartale każdego roku kalendarzowego. Z 
kolei w czwartym kwartale roku kalendarzowego przychody z tytułu emisji reklam osiągają zwykle 
najwyższy poziom. W 2004 roku 23% przychodów z tytułu emisji reklam TVN S.A. osiągnięte było w 
pierwszym kwartale, odpowiednio w drugim, trzecim i czwartym kwartale osiągnięto 29%, 18% i 30% 
przychodów. 

Cykliczność polskiego rynku reklamy telewizyjnej. Wielkość przychodów z tytułu emisji reklam w 
Polsce odzwierciedlała zmiany ogólnej sytuacji gospodarczej, przychody te są wyższe w okresach 
szybkiego rozwoju gospodarczego, zaś w czasie recesji ulegają obniżeniu. Zdaniem TVN S.A. 
przystąpienie Polski do Unii Europejskiej doprowadzi do wzrostu produktu krajowego brutto i poziomu 
wydatków konsumentów, TVN S.A. nie może jednak zapewnić, że tendencje te utrzymają się w 
przyszłości, ani też że potencjalny wzrost wydatków na reklamę wpłynie jednocześnie na wzrost 
przychodów z tytułu emisji reklam osiąganych przez TVN S.A.  

Ze względu na to, iż wydatki na reklamę telewizyjną nie mogą być dokładnie określone na okres 
dłuższy niż 1 miesiąc nie można również jednoznacznie określić przyszłego poziomu przychodów z 
tytułu emisji reklam. 

Dostępność atrakcyjnej oferty programowej. Zdolność TVN S.A. do osiągania wysokiego udziału w 
oglądalności wśród docelowej widowni zależy w dużej mierze od jakości emitowanych audycji 
odpowiadających gustom docelowej grupy widowni TVN S.A. Zgodnie z danymi AGB, w 2004 roku 
TVN, TVN 7, ITVN i TVN Style osiągnęły średni udział w oglądalności całodobowej w skali 
ogólnopolskiej na poziomie 16,7%. Zdaniem TVN S.A., wysoki udział TVN, TVN 7, ITVN i TVN Style w 
oglądalności na polskim rynku wynika z jej atrakcyjnej oferty programowej, która pozwala na 
dysponowanie wyższą liczbą punktów ratingowych (GRP), przy jednoczesnej maksymalizacji 
wykorzystania i opłacalności dostępnego czasu antenowego. W uznaniu Zarządu TVN S.A. 
dotychczas z powodzeniem nabywała audycje odpowiadające gustom docelowej widowni TVN, TVN 
7, ITVN i TVN Style, jednocześnie konkuruje ona z innymi nadawcami telewizyjnymi o audycje 
telewizyjne oraz stara się nadawać audycje odpowiadające zmieniającym się gustom widowni i 
trendom w branży nadawców telewizyjnych. W uznaniu Zarządu, dotychczas TVN S.A. była w stanie 
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produkować i pozyskiwać audycje telewizyjne po atrakcyjnych cenach, jednak możliwe jest, iż w 
wyniku wzrastającej konkurencji, utrzymanie lub wzrost udziału w oglądalności będzie wymagał 
zwiększenia poziomu tych wydatków. 

Nabywanie i rozwój nowych programów. Rozwój działalności gospodarczej TVN S.A. związany jest 
z nabywaniem i uruchamianiem nowych programów telewizyjnych oraz uruchomieniem, pierwszych 
Polskich programów tematycznych. W dniu 11 marca 2004 roku TVN S.A. zakończyła transakcję 
nabycia udziałów spółki TVN 24 Sp. z o.o. W 2004 roku Grupa TVN inwestowała również w rozwój 
czterech telewizyjnych programów tematycznych, ITVN, TVN Turbo, TVN Meteo oraz TVN Style. 
Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2004 roku Spółka prowadzi prace analityczne związane z 
oceną możliwości uruchomienia kolejnych programów tematycznych. W przypadku podjęcia decyzji o 
uruchomieniu takich programów TVN S.A. poniesie koszty, które pomniejszą jej wynik finansowy. 
Jednak mając na uwadze charakter prowadzonych prac oraz posiadane przez TVN S.A. zaplecze w 
postaci wyposażenia technicznego jak również programowego koszty te, według Zarządu, nie będą 
miały istotnego wpływu na wynik finansowy. W związku ze stanem zaawansowania prac nad 
uruchomieniem nowych programów tematycznych w dniu opublikowania niniejszego sprawozdania, 
Zarząd nie jest w stanie określić wielkości przychodów ze sprzedaży wynikających z uruchomienia 
takich programów oraz ostatecznego ich wpływu na wynik finansowy. 

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2004 roku TVN S.A. nie prowadzi żadnych prac związanych z 
nabyciem istniejących programów telewizyjnych. 

Ryzyko walutowe. Przychody netto ze sprzedaży TVN S.A. osiągane są głównie w złotych, podczas 
gdy znaczna część aktywów i zobowiązań TVN S.A. oraz kosztów wyrażona jest w walutach obcych, 
głównie w euro oraz, w mniejszym zakresie, w USD. TVN S.A. ocenia, iż pięcioprocentowe osłabienie 
kursu złotego względem euro i względem USD w stosunku do faktycznego poziomu spowodowałby 
pogorszenie wyniku finansowego brutto TVN S.A., za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31 
grudnia 2004 roku o ok. 34 mln zł. 

Opodatkowanie. TVN S.A. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych 
obowiązującym w Polsce. W 2004 roku stawka tego podatku została obniżona z 27% do 19%. 
Podatek odroczony wykazywany w bilansie Spółki wynika z tymczasowych różnic w zakresie 
uznawania przychodów i kosztów na potrzeby rachunkowości i przepisów podatkowych, 
występujących na dzień bilansowy. Uznawanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
zależy od oceny prawdopodobieństwa wystąpienia przyszłych zysków podlegających opodatkowaniu, 
od których będzie możliwe odliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych. 

Rozwój naziemnej telewizji cyfrowej. Rok 2005 będzie przełomowym momentem dla rozwoju 
telewizji naziemnej. 26 stycznia 2004 Prezes Rady Ministrów powołał Międzyresortowy Zespół do 
Spraw Wprowadzenia Telewizji i Radiofonii Cyfrowej w Polsce. Zarząd TVN S.A. aktywnie 
uczestniczył w pracach tego Zespołu, który przygotował i opublikował dokument Strategia przejścia z 
techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej. Dokument jest obecnie przedmiotem 
rządowych konsultacji międzyresortowych. 

Zakładany w Strategii harmonogram przejścia przewiduje rozpoczęcie procesu konwersji w roku 2006 
i zakończenie – czyli całkowite wyłączenie analogowych nadajników telewizyjnych – do końca 2014 
roku. Zarząd TVN S.A. przewiduje, że wprowadzenie cyfrowej telewizji naziemnej będzie niosło 
pozytywne skutki dla Grupy TVN, gdyż: 

– poszerzy zasięg kanału TVN; po pewnym czasie kanał TVN osiągnie zasięg bliski 100%, 

– umożliwi nam uruchomienie nowych kanałów, które będą miały znacznie większy zasięg, 

– umożliwi poszerzenie grupy odbiorców telewizji płatnej, 

– pozwoli na zaproponowanie nowych funkcjonalności, 

– obniży koszty nadawania. 

Cyfrowa telewizja naziemna będzie też niosła niebezpieczeństwo otwarcia rynku telewizji 
ogólnopolskich dla konkurencji, ale nie spodziewamy się znacznego wpływu na oglądalność naszych 
kanałów do roku 2014. 
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4.8.3. PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA TVN S.A. 

Zarząd TVN S.A. przewiduje że Spółka poprawi swój marże operacyjne, zaś zysk netto będzie niższy, 
niż ten odnotowany w 2004, na który duży wpływ miały dodatnie różnice kursowe. 

 

5.  PERSPEKTYWY ROZWOJU TVN S.A. 
Strategia rozwoju przyjęta i realizowana przez TVN S.A. ma głównie na celu zapewnienie utrzymania 
wysokiego tempa wzrostu przychodów, rentowności oraz wzrostu przepływów pieniężnych przy 
jednoczesnym wzroście wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy. Dążąc do osiągnięcia 
powyższych celów TVN S.A., koncentrując się na swych mocnych stronach, realizuje poniżej opisaną 
strategię: 

(i) Zapewnienia atrakcyjnych dla widzów audycji telewizyjnych. Produkcja, pozyskanie oraz 
nadawanie atrakcyjnych i innowacyjnych audycji telewizyjnych jest kluczowym elementem 
strategii przyjętej przez TVN S.A. Analizy dokonywane przez TVN S.A. wskazują, iż audycje 
telewizyjne produkowane lokalnie są szczególnie atrakcyjne dla docelowej grupy widzów. TVN 
S.A. będzie kontynuował opracowywanie innowacyjnych, wysokiej jakości polskich audycji 
telewizyjnych wykorzystując zaplecze TVN S.A. oraz dotychczas posiadane doświadczenie w 
kooperacji z innymi krajowymi producentami. TVN S.A. będzie również kontynuowała 
współpracę z wiodącymi międzynarodowymi producentami, takimi jak Warner Brothers, 
DreamWorks, Paramount oraz Universal w celu pozyskania audycji atrakcyjnych dla widowni 
programów TVN S.A. Zamiarem TVN S.A. jest wzrost udziału w oglądalności w ramach 
widowni docelowej, a w szczególności w czasie najwyższej oglądalności prime time, na co 
decydujący wpływ będzie miało pozyskanie atrakcyjnych audycji, jak również odpowiednie 
przygotowanie ramówki programowej. Decyzje w tym zakresie podejmowane są na podstawie 
analiz widowni prowadzonych przez TVN S.A. oraz jej znajomości rynku, które pozwalają 
przewidywać gusta i oczekiwania widowni docelowej. 

(ii) Koncentracji na oczekiwaniach reklamodawców. Zamiarem TVN S.A. jest 
przygotowywanie jej oferty programowej w sposób jak najbardziej odpowiadający 
oczekiwaniom reklamodawców oraz kompleksowo realizujący ich potrzeby. Grupa TVN. 
odpowiada na zapotrzebowanie reklamodawców w trzech obszarach, zapewniając: (i) 
odpowiedni zasięg kampanii reklamowych poprzez osiągnięcie zakładanego udziału w 
oglądalności, dla zdefiniowanych grup docelowych, (ii) odpowiednią częstotliwość emisji 
reklam, oraz (iii) odpowiednią jakość środowiska programowego, w którym odbywa się 
komunikacja marketingowa reklamodawców. TVN S.A. zamierza osiągać określone cele 
dzięki pozyskaniu i nadawaniu atrakcyjnych dla docelowej widowni audycji i programów 
tematycznych, zapewniających osiągnięcie optymalnych udziałów w oglądalności w grupie 
docelowej określonej przez reklamodawców. Nieprzerwanie od 1997 roku TVN S.A. osiąga 
jeden z najwyższych udziałów w oglądalności w swojej grupie docelowej, a w 2004 roku udział 
w oglądalności w widowni docelowej kanałów nadawanych przez TVN S.A. osiągnął poziom 
23,3%. Ponadto ramówka programowa TVN konstruowana jest w sposób zapewniający 
osiągnięcie największego udziałów w oglądalności w czasie największej oglądalności prime 
time w grupie docelowej. W 2004 roku udział w oglądalności w widowni docelowej w czasie 
prime time TVN osiągnął poziom 27,7%. 

(iii) Zwiększenia przychodów z tytułu emisji reklam przy równoczesnym wzroście udziału w 
wydatkach na reklamę. Krajowy rynek mediowy jest znacznie rozdrobniony, dzięki czemu 
TVN S.A. uzyskuje szanse na zwiększenie rozpoznawalności własnej marki, w szczególności 
poprzez tworzenie nowych programów tematycznych, stanowiących jednocześnie atrakcyjną 
propozycję dla reklamodawców. Rozpoznawanie oczekiwań i gustów określonych grup 
odbiorców w ramach widowni docelowej umożliwia TVN S.A. efektywne konkurowanie na 
rynku reklamodawców, zarówno z innymi nadawcami telewizyjnymi, jak również z innymi 
mediami reklamowymi takimi jak gazety i magazyny. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż 
strategia emisji reklam TVN S.A. oparta jest o jej zdolność dotarcia do określonej widowni 
docelowej.  

(iv) Identyfikowania i wykorzystania alternatywnych źródeł przychodów. Zamiarem TVN S.A. 
jest ciągłe analizowanie możliwości rozszerzenia prowadzonej działalności w ramach rynku 
reklamy telewizyjnej, głównie poprzez rozpoznawanie możliwości tworzenia nowych 
programów. W 2004 roku około 13% przychodów TVN S.A. realizowane było w ramach 
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pozostałych usług. Działalność ta ma charakter komplementarny wobec działalności 
podstawowej oferując reklamodawcom dodatkowe możliwości w zakresie promocji ich 
produktów, i towarów i usług. W celu dalszego wzrostu rentowności oraz przychodów TVN 
S.A. będzie kontynuowała prace w celu identyfikacji i rozwoju nowych źródeł przychodów. 

 

6. NAKŁADY INWESTYCYJNE 

6.1. NAKŁADY INWESTYCYJNE W 2004 ROKU 
Tabela 10: Poniesione nakłady inwestycyjne w latach 2004 i 2003 
Nakłady poniesione 12 miesięcy do 
 31.12.2004 31.12.2003
 tys. zł tys. zł
  
Wartości niematerialne i prawne 14.641 4.518
Środki trwałe 36.087 16.649
Aktywa programowe (część krótko-  
i długoterminowa) 123.168 167.528
Długoterminowe aktywa finansowe (Obligacja 
ITI Media) 240.095 632.160

Razem 413.991 820.855

 
6.2. OBLIGACJA ITI MEDIA 
Dnia 2 grudnia 2003 roku, TVN S.A. objęła obligację wyemitowaną przez ITI Media o wartości 
nominalnej 131.561 tys. Euro. ITI Media jest spółką holdingową, w skład majątku której wchodzą akcje 
i udziały spółek medialnych Grupy ITI. 100% kapitału zakładowego ITI Media jest pośrednio 
własnością ITI Holdings. ITI Media przeznaczyła środki otrzymane z emisji obligacji na zakup 100% 
kapitału zakładowego Strateurop International od SBS Broadcasting S.A., zgodnie z umową nabycia 
udziałów z dnia 12 września 2003 zawartą pomiędzy ITI Holdings oraz SBS Broadcasting S.A. 
Strateurop International nie może prowadzić innej działalności poza posiadaniem 30,43% kapitału 
zakładowego TVN S.A.. 

Obligacja ITI Media objęta jest klauzulą najwyższego uprzywilejowania w stosunku do pozostałych 
obecnych i przyszłych zobowiązań ITI Media. Odsetki od obligacji naliczane są według efektywnej 
stopy procentowej wynoszącej 10,03% w skali roku, i mają zostać wypłacone w dniu wykupu obligacji. 

Efektywna stopa oprocentowania tej obligacji wynosi 10,03%. Termin wykupu obligacji wraz z 
naliczonymi odsetkami to 15 stycznia 2014 roku. 

Wartość obligacji jest powiększana o odsetki w następujący sposób: 

Data Wartość obligacji w tys. Euro 

2.12.2003 (data emisji) 131.561 

2.12.2004 145.375 

2.12.2005 160.640 

2.12.2006 177.507 

2.12.2007 196.145 

2.12.2008 216.740 

2.12.2009 239.498 

2.12.2010 264.645 

2.12.2011 292.433 

2.12.2012 332.139 
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Data Wartość obligacji w tys. Euro 

2.12.2013 357.068 

15.01.2014 (data wykupu) 361.546 

Odsetki naliczone od obligacji na dzień 31 grudnia 2004 roku wynoszą 61.152 tys. zł. 

W celu zabezpieczenia zobowiązań ITI Media wobec TVN S.A. z tytułu emisji obligacji, ITI Media 
ustanowiła zastaw na rzecz TVN S.A. na będących jej własnością 18.152 udziałach Strateurop 
International. Strateurop International posiada 30,43% udziałów w kapitale zakładowym TVN S.A.. ITI 
Media nie może (i) zbyć posiadanych udziałów Strateurop International osobom trzecim, (ii) zmieniać 
warunków ustanowienia zastawu, (iii) udzielić zgody na zbycie lub obciążenie żadnych Akcji TVN S.A. 
przez Strateurop International.  

Zgodnie z warunkami emisji obligacji, ITI Media ma prawo wykupić obligację wraz z zapłatą odsetek 
oraz innych należnych kosztów z tytułu jej emisji, w całości lub w części, przed ostatecznym terminem 
jej zapadalności tj. przed dniem 15 stycznia 2014 roku, bez obowiązku ponoszenia dodatkowych 
opłat.  

W przypadku, gdy obligacja wraz z odsetkami oraz innymi kwotami należnymi TVN S.A. z tytułu emisji 
obligacji nie zostanie wykupiona w dniu 15 stycznia 2014 roku, od wszelkich takich kwot będą 
naliczane odsetki w wysokości 12% w skali roku.  

Warunki emisji obligacji wskazują enumeratywnie okoliczności, typowe dla tego rodzaju instrumentów, 
w których TVN S.A. może: (i) zażądać niezwłocznego wykupu obligacji oraz zapłaty odsetek i innych 
kwot należnych TVN S.A. z tytułu tej obligacji, (ii) wykorzystać ustanowione zabezpieczenie, (iii) 
dokonać potrącenia kwot należnych TVN S.A. z tytułu obligacji z przysługującymi mu 
wierzytelnościami wobec ITI Media, (iv) w jakikolwiek inny sposób przewidziany przepisami prawa 
poszukiwać zaspokojenia wierzytelności przysługujących mu względem ITI Media z tytułu emisji 
obligacji. 

Obligacja została wyemitowana w oparciu o prawo holenderskie.  

Obligacja wyemitowana przez ITI Media jest wykazywana w bilansie TVN S.A. jako składnik aktywów 
długoterminowych. Na każdy dzień bilansowy TVN S.A. ocenia czy istnieją przesłanki wskazujące na 
możliwość trwałej utraty wartości. Jeśli przesłanki takie istnieją, TVN S.A. ustala szacowaną, możliwą 
do odzyskania wartości obligacji i rozpoznaje odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości. Odpis 
ten ustalony jest jako nadwyżka wartości bilansowej nad bieżącą wartością przyszłych 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych z obligacji. Na dzień 31 grudnia 2004 roku nie wystąpiła 
trwała utrata wartości obligacji ITI Media. W terminie wykupu obligacji jej wartość nominalna 
powiększona o naliczone i należne odsetki będzie wynosiła 361.546 tys. Euro. 

Z uwzględnieniem osiągniętych przez TVN S.A. wyników z działalności operacyjnej, 
zapotrzebowaniem na kapitał, jak również mając na uwadze warunki umowy powierniczej, zamiarem 
TVN S.A jest aby zysk przeznaczony do podziału był wykorzystywany na nabywanie przez TVN S.A. 
jego akcji własnych, w oparciu o zasadę proporcjonalności, celem ich umorzenia. Zamiarem TVN S.A. 
jest aby zapłata z tytułu nabycia akcji własnych od akcjonariuszy wchodzących w skład Grupy ITI 
rozliczona była przez jej potrącenie z należną TVN S.A. odpowiednią kwotą wartości nominalnej 
obligacji wyemitowanej przez ITI Media powiększonej o należne odsetki. 

 

6.3. ZAKUP TVN 24 SP. Z O.O. 
Szczegóły transakcji zawarte są w punkcie 8 „Transakcje z podmiotami powiązanymi”. 

 

6.4. ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE 
Planowane przez TVN S.A. inwestycje będą dotyczyły w przeważającej części zakupów urządzeń 
technicznych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym wyposażenie studiów 
telewizyjnych oraz sprzętu do transmisji sygnału telewizyjnego. 

Wszystkie planowane inwestycje będą finansowane środkami własnymi.  
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Planowana przez TVN S.A. na okres 12 miesięcy do 31 grudnia 2005 roku wysokość nakładów 
inwestycyjnych na środki trwałe, aktywa programowe oraz wartości niematerialne i prawne wynosi 
170.450 tys. zł. 

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych 

W opinii Zarządu Spółka jest w pełni przygotowana do realizacji strategii rozwoju. Spółka dysponuje 
środkami finansowymi odpowiednimi do realizacji przyjętych zamierzeń inwestycyjnych, opisanych w 
punkcie Zamierzenia inwestycyjne powyżej. W opinii Zarządu, w związku z realizacją zamierzeń 
inwestycyjnych nie będzie konieczne zwiększenie dotychczasowego poziomu zadłużenia Spółki. 
Wydatki inwestycyjne finansowane będą środkami pieniężnymi pochodzącymi z działalności 
operacyjnej. 

 

7. OPIS ZNACZĄCYCH UMÓW 
Jako kryterium określenia umów za znaczące, przyjęto zgodnie z brzmieniem §2, ust. 1 pkt 64, lit. a 
Rozporządzenia o Prospekcie, wysokość kapitałów własnych TVN S.A. Przedstawione umowy zostały 
zawarte w roku 2004. 

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu, przedstawione w niniejszym punkcie umowy realizowane są 
zgodnie z zawartymi w nich warunkami, w szczególności warunkami finansowymi. 

Poniżej opisano znaczące umowy zawarte w 2004 roku. 

 

1. Umowa dotycząca przeniesienia praw wynikających z umów licencyjnych zawarta w 
dniu 22 lipca 2004 roku pomiędzy TVN S.A., JHH Exploitatie Maatschappij B.V., FFMP 
Finance Holding B.V. oraz ITI Holdings 

Na podstawie powyższej umowy, JHH Exploitatie Maatschappij B.V. oraz FFMP Finance Holding B.V. 
przeniosły na TVN S.A. przysługujące im, w oparciu o umowy z poszczególnymi dystrybutorami i 
studiami filmowymi, prawa do rozpowszechnia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych w 
tej umowie audycji telewizyjnych.  

Wcześniej TVN S.A. oraz JHH Exploitatie Maatschappij B.V., FFMP Finance Holding B.V. oraz ITI 
Holdings były stronami umowy licencyjnej i na dostawę programów z dnia 31 lipca 2003 roku. Na 
mocy tej umowy JHH Exploitatie Maatschappij B.V. oraz FFMP Finance Holding B.V. udostępniali 
TVN S.A. (oraz podmiotom zależnym od TVN S.A.), na zasadzie wyłączności i na podstawie 
sublicencji, posiadane przez nich prawa do rozpowszechniania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej audycji telewizyjnych, które to prawa JHH Exploitatie Maatschappij B.V. oraz FFMP Finance 
Holding B.V. nabywały w oparciu o umowy licencyjne zawierane bezpośrednio z poszczególnymi 
dystrybutorami lub studiami filmowymi. Z tytułu rozwiązania umowy licencyjnej i na dostawę 
programów z dnia 31 lipca 2003 roku, TVN S.A. uiścił na rzecz JHH Exploitatie Maatschappij B.V. i 
FFMP Finance Holding B.V. kwotę 2.200 tys. USD. 

Na mocy umowy, JHH Exploitatie Maatschappij B.V. oraz FFMP Finance Holding B.V. zobowiązały się 
do dołożenia wszelkich starań w celu uzyskiwania od poszczególnych dystrybutorów oraz studiów 
filmowych potwierdzeń albo zgód na dokonanie cesji na TVN S.A. praw do rozpowszechniania (w 
zależności od umowy). W przypadku gdy dany dystrybutor lub studio filmowe nie wyrazi zgody na 
cesję lub jej nie potwierdzi (w zależności od umowy), do czasu uzyskania takiego potwierdzenia lub 
zgody, JHH Exploitatie Maatschappij B.V. i FFMP Finance Holding B.V. będą uprawnione do 
wykonywania praw do poszczególnych programów oraz do administrowania takimi prawami, na 
warunkach określonych w umowie licencyjnej i na dostawę programów z dnia 31 lipca 2003 roku, o 
której mowa powyżej.  

2. Umowa licencyjna zawarta w dniu 10 lutego 2004 roku pomiędzy Canal + Cyfrowy oraz 
TVN S.A. 

Umowa określa warunki udzielenia przez Canal + Cyfrowy licencji obejmującej: 

• prawo do nadania w programach telewizyjnych TVN i TVN 7 wymienionych w umowie filmów, w 
polskiej wersji językowej, za pomocą wizji i fonii przewodowej oraz bezprzewodowej, jak 
również za pośrednictwem satelity, w tym również w ramach satelitarnych platform cyfrowych; 
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• prawo włączenia powyższych filmów w polskiej wersji językowej do programu telewizyjnego 
ITVN, w celu dystrybuowania go w sieciach podmiotów świadczących usługi dostarczania 
płatnej telewizji kodowanej, w tym operatorów sieci telewizji kablowych, satelitarnych platform 
cyfrowych oraz operatorów hotelowych telewizji kablowych (zwanych w dalszej części opisu tej 
umowy „Operatorami”) wraz z prawem udzielenia Operatorom sublicencji na rozprowadzanie i 
transmisję sygnału programu ITVN zawierającego filmy będące przedmiotem umowy.  

Licencja ma charakter licencji wyłącznej i obejmuje: (i) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w 
przypadku nadania filmów w programie telewizyjnym TVN oraz TVN 7, oraz (ii) terytorium świata z 
wyłączeniem Polski – w przypadku transmisji filmów w programie telewizyjnym ITVN.   

Licencja została udzielona na okres od dnia 1 lutego 2004 roku lub od dnia 1 maja 2004 roku do dnia 
31 stycznia 2007 roku, 30 kwietnia 2007 roku oraz 30 maja 2007 roku, w zależności od filmu. W 
przypadku niektórych filmów, umowa przewiduje możliwość przedłużenia okresu licencji na warunkach 
w niej wskazanych.  

Umowa określa również warunki udzielenia przez Canal + Cyfrowy licencji obejmującej prawo do 
nadawania audycji zawierających relacje z przebiegu meczów rozgrywanych w ramach polskiej 
„ekstraklasy” piłkarskiej (zwanych w dalszej części opisu „Audycjami Sportowymi”) oraz wskazanych w 
umowie magazynów sportowych, poprzez ich włączania, do programu telewizyjnego ITVN, w celu 
dystrybuowania go w sieciach Operatorów. TVN S.A. ma prawo udzielania Operatorom sublicencji na 
rozprowadzanie i transmisję sygnału programu telewizyjnego ITVN zawierającego Audycje Sportowe 
oraz magazyny sportowe.  

Licencja obejmująca Audycje Sportowe i magazyny sportowe ma charakter licencji wyłącznej i 
obejmuje terytorium świata z wyłączeniem Polski. Licencja obejmuje okres od dnia 1 lutego 2004 roku 
do zakończenia rundy wiosennej sezonu 2004/2005.  

Na mocy umowy, Canal + Cyfrowy udzielił również TVN S.A. prawo pierwszeństwa w zakresie 
zaoferowania TVN S.A.: (i) licencji na kolejne magazyny sportowe wskazane w umowie, jak również 
(ii) licencji na nadawanie Audycji Sportowych oraz magazynów sportowych w sezonie 2005/2006.  

3. Umowa o udostępnianie programów zawarta w dniu 10 lutego 2004 roku pomiędzy TVN 
S.A. i Canal + Cyfrowy  

Umowa określa warunki udzielenia przez TVN S.A. na rzecz Canal + Cyfrowy, nieodpłatnej i 
niewyłącznej licencji obejmującej prawo do: (i) włączenia programów telewizyjnych TVN i TVN 7 
(zwanych w dalszej części niniejszego opisu „Programami”) do każdego z pakietu programów 
udostępnianych w technologii cyfrowej przez Canal + Cyfrowy do indywidualnego odbioru 
bezpośredniego oraz (ii) udostępnienia Programów przez Canal + Cyfrowy do grupowego odbioru 
bezpośredniego dla zbiorowości innych niż mieszkaniowe oraz dla konkretnej grupy klientów (np. w 
hotelach, supermarketach, więzieniach, szpitalach itp.).  

Prawa wchodzące w zakres licencji mogą być wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Canal + Cyfrowy nie jest uprawniony do udzielania sublicencji. 

Canal + Cyfrowy zlecił TVN S.A. świadczenie usług transmisji sygnału Programów ze stacji satelitarnej 
do satelity HotBird1 w sposób, oraz na warunkach określonych w umowie, w okresie trzech lat od dnia 
jej wejścia w życie.  

W zamian za powyższe usługi, Canal + Cyfrowy zobowiązał się zapłacić TVN S.A. wynagrodzenie: (i) 
w przypadku przesyłu sygnałów Programów w sposób niekodowany - którego wysokość została objęta 
wnioskiem o niepublikowanie; (ii) w przypadku zakodowania Programów przez TVN S.A. -  którego 
wysokość została objęta wnioskiem o niepublikowanie. Wynagrodzenie wskazane w punkcie (i) 
powyżej zostało już rozliczone przez TVN S.A. w formie potrącenia ze świadczeniem pieniężnym z 
tytułu umowy licencyjnej zawartej pomiędzy stronami w dniu 10 lutego 2004 roku. Wynagrodzenie, o 
którym mowa w punkcie (ii) powyżej będzie płatne począwszy od rozpoczęcia kodowania programów 
w kwocie proporcjonalnej od rzeczywistego okresu kodowania i zostanie pomniejszone o kwotę 
wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie (i).  
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4. Umowa koprodukcji filmowej zawarta w dniu 15 kwietnia 2004 roku pomiędzy TVN S.A., 
ITI Film Studio oraz Studiem Filmowym Zebra (zwanym w dalszej części niniejszej 
umowy „SFZ”)  

Umowa określa warunki, na jakich SFZ, jako producent wykonawczy, wyprodukował film fabularny 
zatytułowany „Vinci” (zwany w dalszej części opisu „Filmem”) w oparciu o wkłady finansowe 
koproducentów, tj.: TVN S.A., ITI Film Studio oraz SFZ. 

Autorskie prawa majątkowe do Filmu w rozumieniu art. 70 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach 
Pokrewnych przysługują wspólnie koproducentom jako współwłasność w częściach ułamkowych 
odpowiadających wniesionym wkładom tj.: (i) TVN S.A. posiada udział we współwłasności Filmu 
wynoszący 50%, (ii) ITI Film Studio posiada udział we współwłasności Filmu wynoszący 8,93%, (iii) 
SFZ posiada udział we współwłasności Filmu wynoszący 34,84%, (iv) WFDiF posiada udział we 
współwłasności Filmu wynoszący 6,23%. Autorskie prawa majątkowe obejmują prawo do eksploatacji 
Filmu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i na obszarze świata w szczególności: (i) w kinach, (ii) na 
nośnikach wideo, (iii) w telewizji kodowanej, (iv) w telewizji niekodowanej, (v) w celach 
merchandisingowych, (vi) w polskiej wersji językowej w sieci on line, (vii) w technologii pay per view, 
(viii) w połączeniach telefonicznych, (viii) na polu publicznego wytwarzania i odtwarzania, z 
zastrzeżeniem, iż eksploatacja filmu na polach wskazanych w punktach (vi) do (viii) wymaga 
podpisania odrębnej umowy pomiędzy koproducentami.  

Umowa szczegółowo określa zasady podziału wpływów pomiędzy koproducentami oraz WFDiF z 
tytułu eksploatacji Filmu: (i) w kinach, (ii) na nośnikach wideo, (iii) w telewizji kodowanej oraz (iv) 
telewizji niekodowanej. 

Prawo do eksploatacji Filmu w telewizji kodowanej, w okresie osiemnastu miesięcy po upływie siedmiu 
miesięcy od premiery kinowej Filmu, przysługiwać będzie Canal + Cyfrowy. Następnie przez okres 
pięciu lat prawo do wyłącznych nadań telewizyjnych w telewizji niekodowanej przysługiwać będzie 
TVN S.A. Po upływie tego okresu, Canal + Cyfrowy ponownie będzie uprawniony do nadań Filmu w 
telewizji kodowanej przez okres sześciu miesięcy.  

5. Umowa zawarta w dniu 23 kwietnia 2004 roku pomiędzy TVN S.A. i EchoStar Satellite 
LLC (zwaną w dalszej części opisu niniejszej umowy „EchoStar”)  

Na mocy umowy, TVN S.A. udzielił EchoStar i podmiotom od niej zależnym wyłączną licencję 
obejmującą, między innymi, prawo do: (i) odbierania i rozkodowywania programu telewizyjnego ITVN, 
a następnie (ii) jego rozprowadzania wśród abonentów indywidualnych poprzez przekaz satelitarny lub 
inny, w tym przez Internet, a także (iii) rozprowadzania programu telewizyjnego ITVN w systemie 
MMDS, SMATV dla zbiorowości mieszkaniowych (w szczególności budynków mieszkalnych i osiedli 
domów jednorodzinnych) oraz dla klientów komercyjnych (takich jaki biurowce, hotele, szpitale oraz 
inne ośrodki opieki zdrowotnej, szkoły). 

Licencja obejmuje również wyłączne prawo do udzielania przez EchoStar sublicencji na rzecz innych 
nadawców programów telewizyjnych (w tym również operatorów sieci telewizji kablowych) 
docierających do nie więcej niż 150.000 odbiorców, z tym zastrzeżeniem, iż po upływie 6 miesięcy od 
pierwszego dnia nadawania programu ITVN, TVN S.A. będzie miał prawo do dostarczania programu 
ITVN do sieci operatorów telewizji kablowych działających na wskazanych w umowie obszarach.  

Licencja upoważnia EchoStar do prowadzenia sprzedaży abonamentów umożliwiających odbiór 
programu ITVN. EchoStar ma również prawo do reklamy i promocji programu ITVN, w tym poprzez 
wykorzystywanie jego fragmentów.  

EchoStar może korzystać z licencji na terytorium Stanów Zjednoczonych. 

Z tytułu licencji EchoStar będzie uiszczać na rzecz TVN S.A. opłatę miesięczną, której wysokość 
została objęta wnioskiem o niepublikowanie. 

Umowa została zawarta na okres 3 lat. Umowa została poddana prawu stanu Nowy Jork. 

6. Umowa o współpracy zawarta w dniu 8 kwietnia 2004 roku pomiędzy Gminą – Miastem 
Sopot (zwaną w dalszej części niniejszego opisu „Miastem”), Bałtycką Agencją 
Artystyczną BART (zwaną w dalszej części niniejszego opisu „BART”), TVN S.A. oraz 
ITI Film Studio zmieniona postanowieniami aneksu nr 1 z dnia 8 kwietnia 2004 roku  

Na mocy omawianej umowy, Miasto udzieliło TVN S.A. na okres od dnia 1 września 2004 roku do dnia 
30 września 2009 roku wyłącznego prawa organizowania, za środki finansowe TVN S.A., festiwalu 
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piosenki SOPOT FESTIWAL (zwanego w dalszej części niniejszego opisu „Festiwalem”), który 
odbywać się będzie począwszy od 2005 roku we wrześniu każdego roku.  

Umowa określa zasady współpracy przy organizacji Festiwalu, jak również zobowiązania każdej ze 
stron związane z taką organizacją, w szczególności dotyczące: ustalania, zatwierdzania oraz 
opiniowana programu każdego Festiwalu, dystrybucji biletów, wyboru sponsorów i patronów 
medialnych Festiwalu, zapewniania bezpieczeństwa podczas Festiwalu i towarzyszących mu 
imprezach masowych.  

Ponadto TVN S.A. zobowiązał się do współpracy z BART przy organizacji Festiwalu na zasadach 
określonych w odrębnej umowie, a w szczególności do: (i) zawarcia z BART umowy dotyczącej 
wynajmu obiektu Opery Leśnej oraz (ii) zlecania BART każdego roku świadczenia określonych usług 
związanych z organizacją Festiwalu. Warunki finansowe współpracy zostały objęte wnioskiem o 
niepublikowanie. 

Wyłączne autorskie prawa majątkowe do widowiska telewizyjnego powstałego w wyniku transmisji 
koncertów Festiwalu i innych wydarzeń mu towarzyszących przysługują TVN S.A. Ponadto na mocy 
umowy, Miasto użyczyło TVN S.A., w zamian za określone w umowie świadczenia TVN S.A. na rzecz 
Miasta, prawa do swobodnego i nieograniczonego korzystania z nazwy „Sopot Festiwal” oraz 
„Bursztynowy Słowik”, jak również pochodnych tych nazw, przez okres obowiązywania umowy.  

7. Umowa generalna ubezpieczenia nr WAUG 238/2004 zawarta w dniu 29 czerwca 2004 
roku pomiędzy ITI Poland oraz Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym Ergo 
Hestia S.A., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 21 lipca 2004 roku  

W dniu 29 czerwca 2004 roku, ITI Poland, działająca jako ubezpieczający reprezentujący, między 
innymi, TVN S.A., , zawarła Umowę Generalną Ubezpieczenia z Sopockim Towarzystwem 
Ubezpieczeniowym Ergo Hestia S.A., na podstawie której Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe 
Ergo Hestia S.A. zobowiązało się do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej: 

• TVN S.A. w zakresie: (i) ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk (łączna suma ubezpieczenia 
162.607 tys. zł), (ii) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (łączna suma ubezpieczenia 
127.630 tys. zł), (iii) ubezpieczenia utraty zysku (łączna suma ubezpieczenia 348.663 tys. zł) 
oraz (iv) ubezpieczenia cargo (łączna suma ubezpieczenia 9.344 tys. zł) - zgodnie z 
certyfikatem nr 238/04/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku; 

Z tytułu powyższych ubezpieczeń TVN S.A. zobowiązany jest do uiszczenia składki, których 
wysokości zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.  

W każdym przypadku certyfikaty określają szczegółowo przedmiot ubezpieczenia.  

Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2004 roku i trwa do dnia 30 czerwca 2005 roku.  

8. Umowa generalna ubezpieczenia nr WAUG 240/2004 zawarta w dniu 1 lipca 2004 roku 
pomiędzy ITI Poland oraz Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym Ergo Hestia 
S.A., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 21 lipca 2004 roku  

W dniu 1 lipca 2004 roku, ITI Poland, działająca jako ubezpieczający reprezentujący, między innymi, 
TVN S.A., zawarła Umowę Generalną Ubezpieczenia z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym 
Ergo Hestia S.A., na podstawie której Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia S.A. 
zobowiązało się do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej: 

• TVN S.A. - w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności lub użytkowanego mienia w ramach sumy ubezpieczenia równej 10.000 tys. zł  
zgodnie z certyfikatem nr 240/04/0014 z dnia 30 czerwca 2004 roku; 

Z tytułu powyższych ubezpieczeń TVN S.A. zobowiązany jest do uiszczenia składki, których 
wysokości zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.  

Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2004 roku i trwa do dnia 30 czerwca 2005 roku.  

9. Ubezpieczenie szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności 
członków organów TVN S.A.  

W dniu 2 kwietnia 2004 roku, AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (zwane w dalszej części 
opisu "AIG") wystawiło na rzecz TVN S.A. polisę, zgodnie, z którą AIG zobowiązało się do pokrycia 
szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów TVN S.A. 
Szczegółowy zakres i przedmiot ubezpieczenia wskazane zostały w Ogólnych Warunkach 
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Ubezpieczenia Szkód Powstałych w Następstwie Roszczeń z Tytułu Odpowiedzialności Członków 
Organów Spółki Kapitałowej z dnia 23 grudnia 2003 roku wraz z Warunkami Szczegółowymi. 
Ubezpieczonymi są: członkowie organów TVN S.A. oraz pracownicy TVN S.A. (zgodnie z definicjami 
tych pojęć wskazanymi w powyższych Ogólnych Warunkach. Suma ubezpieczenia wynosi 10.000 tys. 
zł, z zastrzeżonymi w polisie podlimitami oraz udziałem własnym. Okres ubezpieczenia rozpoczyna 
się w dniu 1 lipca 2004 roku i trwa do dnia 30 czerwca 2005 roku. 

Z tytułu powyższego ubezpieczenia, TVN S.A. zobowiązany są do uiszczenia składki, której wysokości 
zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.  

10. Umowa dotycząca świadczenia usług zawarta w dniu 22 lipca 2004 roku pomiędzy TVN 
S.A. oraz ITI Services  

Dnia 22 lipca 2004 roku, TVN S.A. zawarła umowę z ITI Services, spółką należącą do Grupy ITI, na 
mocy której ITI Services zobowiązała się do świadczenia na rzecz TVN S.A. usług w zakresie 
zarządzania, jak również innych usług, a w szczególności: usług związanych ze sprzedażą, procesem 
zaopatrzenia oraz prowadzeniem analiz rynku i branży, usług informatycznych, usług w zakresie 
zarządzania zasobami ludzkimi, księgowości, zarządzania finansami oraz usług doradztwa prawnego 
oraz związanych z relacjami inwestorskimi.  

Zakres oraz jakość objętych umową usług mają być co najmniej raz w roku analizowane przez strony 
umowy. W zamian za świadczone usługi, TVN S.A. jest zobowiązana do uiszczania rocznej opłaty w 
wysokości 3.000 tys. Euro, z zastrzeżeniem, iż powyższa opłata będzie tak dostosowywana, aby 
uwzględniać wysokość opłaty z tytułu wystawianych przez ITI Services gwarancji, należnej ITI 
Services w danym roku, zgodnie z paragrafem poniżej.  

Strony postanowiły, iż opłata z tytułu świadczenia usług należna za rok 2004 zostanie pomniejszona o 
wysokość opłaty uiszczonej, w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 22 lipca 2004 roku, przez 
Emitenta na rzecz JHH Exploitatie Maatschappij B.V. oraz FFMP Finance Holding B.V. lub na rzecz 
jakiejkolwiek spółki należącej do Grupy ITI, z tytułu wystawienia przez ITI Holdings gwarancji na 
zabezpieczenie opłat z tytułu umów licencyjnych, na programy wykorzystywane przez Emitenta. 

Ponadto, na mocy umowy, ITI Services zobowiązała się do wystawiania gwarancji oraz do 
świadczenia innych usług w zakresie zapewniania pomocy finansowej i o podobnym charakterze, 
mających na celu zabezpieczenie wypełniania przez TVN S.A. lub podmioty od niej zależne 
zobowiązań, w zamian za co TVN S.A. zobowiązana jest do uiszczania na rzecz ITI Services rocznej 
opłaty w kwocie równej 3% wysokości zobowiązań TVN S.A. lub podmiotów od niego zależnych, 
których wykonanie zostało zabezpieczone gwarancjami wystawionymi przez lub na rzecz ITI Services. 
W przypadku niezapłacenia w terminie opłaty z tytułu wskazanych powyżej usług lub niezwróconej 
przez Emitenta na rzecz ITI Services kwoty, którą ITI Services wypłacił osobom trzecim z tytułu 
wystawionej gwarancji (w zależności od przypadku), naliczane będą odsetki równe stopie 
oprocentowania LIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększonej o 0,85% w stosunku rocznym. 

TVN S.A. jest również zobowiązany do zwrotu ITI Services poniesionych przez tę spółkę 
uzasadnionych kosztów związanych ze świadczeniem objętych zakresem umowy usług oraz z 
wystawianiem gwarancji. 

Niezależnie od powyższego, strony postanowiły, iż tak długo jak TVN S.A. będzie zobowiązany do 
przestrzegania stosownych ograniczeń wynikających z umowy powierniczej, wysokość: (i) opłat 
uiszczonych na rzecz ITI Services w danym roku kalendarzowym z tytułu świadczenia przez ITI 
Services usług będących przedmiotem umowy wraz z kosztami poniesionymi przez ITI Services do 
których zwrotu zobowiązana jest TVN S.A. na mocy umowy oraz (ii) opłat z tytułu świadczenia usług w 
zakresie zarządzania, doradztwa, nadzorowania, usług o charakterze gwarancyjnym uiszczanych 
przez TVN S.A. lub jej określone spółki zależne (zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w umowie 
powierniczej) na rzecz ITI Holdings i spółek pośrednio i bezpośrednio od niej zależnych, (z 
wyłączeniem TVN S.A. i jej określonych spółek zależnych), nie będzie przekraczała 3.000 tys. Euro w 
danym roku kalendarzowym. 

Umowa została zawarta na okres jednego roku z możliwością jej przedłużania na kolejne okresy 
roczne aż do dnia 31 grudnia 2009 roku, z tym zastrzeżeniem, iż począwszy od dnia 1 stycznia 2005 
roku, wykonywanie praw i obowiązków z niej wynikających przez każdą ze stron będzie 
uwarunkowane zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą budżetu TVN S.A., uwzględniającego 
wynagrodzenie należne ITI Services na mocy umowy. 

Zgodnie z postanowieniami umowy, prawem dla niej właściwym jest prawo szwajcarskie. 
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8.  TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 
1. Umowa nabycia TVN 24 Sp. z o.o.  

W dniu 4 lutego 2004 roku TVN S.A. zawarł umowę objęcia udziałów z ITI TV Holdings, ITI 
Impressario Holding oraz TVN 24 Sp. z o.o., której celem było określenie warunków nabycia przez 
TVN S.A. udziałów TVN 24 Sp. z o.o. Realizacja tej umowy przebiegała w sposób następujący: 

• W dniu 5 lutego 2004 roku, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników TVN 24 Sp. z o.o. podjęło 
uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego TVN 24 Sp. z o.o. o kwotę 40.342 tys. zł do 
kwoty 60.212 tys. zł poprzez utworzenie 80.685 udziałów. Wszystkie nowoutworzone udziały 
zostały objęte przez TVN S.A., który pokrył je wkładem pieniężnym w kwocie 168.053 tys. zł. 
Nadwyżka nad wartością nominalną udziałów w kwocie 127.711 tys. zł została przeznaczona na 
kapitał zapasowy TVN 24 Sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego TVN 24 Sp. z o.o. 
zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy w dniu 19 
lutego 2004 roku. Środki uzyskane przez TVN 24 Sp. z o.o. w wyniku objęcia przez TVN S.A. 
nowych udziałów zostały przeznaczone na: (i) zapłatę wynagrodzenia wspólnikom TVN 24 Sp. z 
o.o. za nabyte od nich udziały TVN 24 Sp. z o.o. celem ich umorzenia, (o czym mowa poniżej), 
jak również (ii) spłatę pożyczek należnych N-Vision N.V. w kwocie 17.138 tys. USD oraz 509 
tys. Euro.  

• W tym samym dniu, tj. w dniu 5 lutego 2004 roku nadzwyczajne zgromadzenie wspólników TVN 
24 Sp. z o.o. podjęło uchwałę, w myśl której nabyciu przez TVN 24 Sp. z o.o. celem 
dobrowolnego umorzenia podlegać miało za zgodą wspólników TVN 24 Sp. z o.o., (tj. ITI TV 
Holdings oraz ITI Impressario Holding) 39.740 udziałów w kapitale zakładowym TVN 24 Sp. z 
o.o. Wysokość wynagrodzenia brutto przysługującego wspólnikom za określone powyżej 
udziały ustalono jako różnicę pomiędzy kwotą 168.053 tys. zł a równowartością w złotych kwoty 
przeznaczonej przez TVN 24 Sp. z o.o. na spłatę pożyczek należnych N-Vision, w kwocie 
17.138 tys. USD oraz 509 tys. Euro. 

• W wykonaniu postanowień powyższej uchwały, w dniu 5 lutego 2004 roku zostały zawarte dwie 
umowy przeniesienia własności udziałów TVN 24 Sp. z o.o. Zgodnie z tymi umowami: 

o ITI TV Holdings przeniosła na TVN 24 Sp. z o.o. prawo własności 26.821 udziałów w 
kapitale zakładowym TVN 24 Sp. z o.o., pod warunkiem że tytuł prawny do 
powyższych udziałów zostanie przeniesiony na TVN 24 Sp. z o.o. dopiero z chwilą 
zapłaty wynagrodzenia równego 67% kwoty wynagrodzenia wskazanej w uchwale, o 
której mowa w paragrafie powyżej, ponadto, umowa ta przewidywała, że w okresie do 
dnia zapłaty przez TVN 24 Sp. z o.o. uzgodnionego wynagrodzenia ITI TV Holdings 
przysługiwać będzie prawo cesji uprawnień wynikających z niniejszej umowy na inny 
podmiot z Grupy ITI, oraz   

o ITI Impressario Holding przeniosła na TVN 24 Sp. z o.o. prawo własności 12.919 
udziałów w kapitale zakładowym TVN 24 Sp. z o.o. pod warunkiem że tytuł prawny do 
powyższych udziałów zostanie przeniesiony na TVN 24 Sp. z o.o. dopiero z chwilą 
zapłaty wynagrodzenia równego 33% kwoty wynagrodzenia wskazanej w uchwale, o 
której mowa w paragrafie powyżej.  

• W obu umowach zastrzeżono, że w przypadku gdy w 2004 roku warunki rynkowe będą w 
istotny sposób odbiegać od warunków rynkowych zakładanych w Biznes Planie dla TVN 24 Sp. 
z o.o. (zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w umowie objęcia udziałów), TVN 24 Sp. z o.o. 
będzie miała prawo żądać maksymalnie 20% obniżenia wskazanych powyżej kwot 
wynagrodzenia na warunkach i zgodnie z procedurą określonymi szczegółowo w każdej z 
umów.  

• W wykonaniu postanowień umowa przeniesienia udziałów zawarta pomiędzy ITI TV Holdings 
oraz TVN 24 Sp. z o.o., w dniu 10 marca 2004 roku, ITI TV Holdings przeniosła na ITI News 
Investments S.á r.l. własność posiadanych 26.821 udziałów TVN 24 Sp. z o.o. wnosząc je jako 
wkład niepieniężny do kapitału zakładowego ITI News Investments S.á r.l. w zamian za 110.602 
udziałów serii B ITI News Investments S.á r.l. 

• W dniu 11 marca 2004 roku po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem zezwoleń, w 
szczególności zgody wydanej przez Przewodniczącego KRRiT na przeniesienie udziałów TVN 
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24 Sp. z o.o. będących własnością ITI TV Holdings na ITI News Investments S.á r.l. TVN 24 Sp. 
z o.o. zapłaciła całość wynagrodzenia na rzecz swoich istniejących wspólników (tj. ITI News 
Investments S.á r.l. oraz ITI Impressario Holding), na skutek czego własność powyższych 
udziałów przeszła na TVN 24 Sp. z o.o. W dniu 11 marca 2004 roku TVN S.A. stał się jedynym 
wspólnikiem TVN 24 Sp. z o.o. W tym samym dniu, TVN 24 Sp. z o.o. dokonała całkowitej 
spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu pożyczek wobec N-Vision. 

2. Umowa sprzedaży udziałów zawarta w dniu 8 października 2004 r. pomiędzy TVN S.A. 
oraz TVN 24 Sp. z o.o. 

Na podstawie umowy TVN S.A. sprzedał TV 24 Sp. z o.o. 400.000 udziałów TV Wisła Sp. z o.o. o 
wartości nominalnej 100 zł każdy za cenę 41.472. tys. zł. W dniu 2 listopada 2004 roku Rada 
Nadzorcza TVN S.A. podjęła uchwałę nr 4/11/04 korygującą uchwałę nr 10/08/04 w sprawie udzielenia 
zgody na zbycie 400.000 udziałów TV Wisła na rzecz TVN 24 Sp. z o.o. w zakresie ceny zbycia 
udziałów TV Wisła oraz wartości wkładu za objęte udziały TVN 24 Sp. z o.o., na podstawie której 
Rada Nadzorcza zaakceptowała cenę zbycia wynoszącą 41.472 tys zł. 

3.  Umowa pomiędzy TVN S.A. a ITI Film Studio Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2004 r.  

Na mocy umowy ITI Film Studio Sp. z o.o. udziela TVN S.A. wyłącznej sublicencji na utrwalenie i 
wielokrotną emisję telewizyjną audycji obejmujących 15 programów z cyklu „Gala Boksu 
Zawodowego” w okresie do 31 grudnia 2005 r. Niniejsza umowa zobowiązuje również ITI Film Studio 
Sp. z o.o. do wyprodukowania i dostarczenia materiałów i utworów audiowizualnych w celu realizacji 
ww. programów.  

Z tytułu udzielonej sublicencji wyłącznej TVN S.A. zapłaci ITI Film Studio Sp. z o.o. łączna opłatę 
sublicencyjną stanowiącą równowartość kwoty 585.000 euro (pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy euro) 
netto (według kursu średniego NBP na dzień podpisania umowy wartość umowy wynosiła 
2.436.700,50 złotych), przeliczonej według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień płatności. 
Opłata sublicencyjna będzie płatna w ratach kwartalnych z ostatnią ratą przypadającą na dzień 15 
października 2005 r. 

Wysokość wynagrodzenia z tytułu produkcji materiałów i utworów audiowizualnych określana będzie 
każdorazowo przez strony umowy uzgodnionym kosztorysem z zakresem zamówionych prac i 
terminem ich wykonania. 

4. Transakcje z Media Business Centre 
Media Business Centre jest podmiotem powiązanym z TVN S.A., ponieważ Media Business Centre 
jest kontrolowana przez akcjonariuszy ITI Holdings, Podmiotu Dominującego w stosunku do TVN S.A.. 
Wartość opisanych poniżej transakcji w okresie ostatnich dwunastu miesięcy przekroczyła wyrażoną w 
złotych polskich równowartość 500 tys. Euro. 

Najem oraz podnajem powierzchni biurowych 

Zgodnie z dwoma umowami najmu zawartymi w dniu 27 października 2003 roku, TVN S.A. wynajmuje 
od Media Business Centre pomieszczenia biurowe o powierzchni 3.993 m2 znajdujące się w budynku 
biurowym położonym przy ul. Wiertniczej 166. Łączna wysokość czynszu z tytułu obu powyższych 
umów w okresie ostatnich dwunastu miesięcy wyniosła 5.399 tys. zł.  

5. Transakcje pomiędzy TVN S.A. oraz ITI Poland  

Zgodnie z umową podnajmu zawartą w dniu 14 marca 1997 roku, zmienioną późniejszymi aneksami, 
TVN S.A. podnajmuje od ITI Poland nieruchomość położoną w Warszawie przy ul. Augustówka 3, o 
powierzchni 4.792 m2 wraz z usytuowanym na niej budynkiem o powierzchni 3.850 m2.  

Ponadto, TVN S.A. wynajmuje od ITI Poland pomieszczenia znajdujące się w budynku usytuowanym 
przy ul. Powsińskiej 4, na podstawie umów zawartych w dniu 5 grudnia 2000 roku oraz w dniu 25 
lutego 2004 roku.  

Łącza wysokość czynszu uiszczona przez Spółkę na rzecz ITI Poland z tytułu powyższych umów w 
okresie ostatnich dwunastu miesięcy wyniosła 5.290 tys. zł.  

Szczegółowe dane o transakcjach pomiędzy Spółka oraz jednostkami powiązanymi przedstawione 
zostały w dodatkowych notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
punkt 7. „Transakcje z podmiotami powiązanymi”. 
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9.  INFORMACJE O UDZIELONYCH POŻYCZKACH 
Dane o udzielonych pożyczkach przedstawione zostały w dodatkowych notach objaśniających do 
sprawozdania finansowego, punkt 1. „Informacje o instrumentach finansowych”. 

 

10.  INFORMACJE O ZARZĄDZIE ORAZ RADZIE NADZORCZEJ  
Zarząd TVN S.A. 

W 2004 roku, w składzie Zarządu Spółki nie nastąpiły żadne zmiany. 

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku wchodzili: 

1. Piotr Walter   prezes 

2. Karen Burgess   wiceprezes 

3. Edward Miszczak  wiceprezes 

4. Piotr Tyborowicz   członek Zarządu 

5. Jarosław Potasz   członek Zarządu 

6. Waldemar Ostrowski   członek Zarządu 

7. Tomasz Berezowski   członek Zarządu 

 

Rada Nadzorcza TVN S.A. 

Skład na dzień publikacji prospektu emisyjnego, tj. 4 listopada 2004 roku: 

1. Jan Wejchert   przewodniczący 
2. Mariusz Walter   członek 
3. Bruno Valsangiacomo  członek 
4. Henryka Bochniarz  członek 
5. Maciej Raczkiewicz  członek 
6. Romano Fanconi  członek 
7. Tomasz Kolbusz  członek 
8. Alicja Kos-Gołaszewska członek 
9. Maciej Żak   członek 

 

W dniu 2 grudnia 2004 roku TV Tech International 1 Sp. z o.o.. odwołał z funkcji członka Rady 
Nadzorczej TVN S.A. Panią Alicję Kos-Gołaszewską i powołał na to stanowisko - na podstawie 
paragrafu 15 ust. 4 b) Statutu Spółki TVN S.A. - Pana Jana Adama Zielińskiego. 

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku wchodzili: 

1. Jan Wejchert   przewodniczący 

2. Mariusz Walter   członek 

3. Bruno Valsangiacomo  członek 

4. Henryka Bochniarz  członek 

5. Maciej Raczkiewicz  członek 

6. Romano Fanconi  członek 

7. Tomasz Kolbusz  członek 
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8. Jan Adam Zieliński  członek 

9. Maciej Żak   członek 

 
Akcje TVN S.A. będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących TVN S.A. 

Żaden z członków Zarządu nie posiada akcji TVN S.A. 

Romano Fanconi posiada 5.708 akcji TVN S.A. Żaden z pozostałych członków Rady Nadzorczej nie 
posiada akcji TVN S.A. oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych z TVN S.A.  

Niektórzy członkowie Rady Nadzorczej posiadają akcje lub udziały w jednostkach mających udział w 
kapitałach akcyjnych spółek będących akcjonariuszami TVN S.A. 

 

11. INFORMACJE O WARTOŚCI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I 
RADY NADZORCZEJ 
Zarząd 

Łączna wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie) 
wypłaconych przez TVN S.A. lub należnych od TVN S.A. członkom Zarządu w roku 2004 wyniosła 
4.813 tys. zł. 

Ponadto łączna wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek 
innej formie) wypłaconych lub należnych członkom Zarządu w roku 2004 z tytułu pełnienia przez te 
osoby funkcji we władzach jednostek podporządkowanych w stosunku do TVN S.A. wyniosła 363 tys. 
zł.  

Tabela poniżej przedstawia informację o wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych lub 
należnych osobom zarządzającym TVN S.A. za rok 2004.  

Tabela 11: Wynagrodzenie poszczególnych członków Zarządu 
 
Imię i nazwisko 

 
Wartość za 12 miesięcy do 31 grudnia 2004 

  
TVN S.A. 

Piotr Walter 1.133 

Karen Burgess 1.128 

Edward Miszczak 637 

Piotr Tyborowicz 544 

Waldemar Ostrowski 610 

Jarosław Potasz 413 

Tomasz Berezowski 348 

 

Rada Nadzorcza 

TVN S.A. wypłacił Mariuszowi Walterowi, członkowi Rady Nadzorczej, 306 tys. zł tytułem 
wynagrodzenia za rok 2004. 

Pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie było wypłacane przez TVN S.A. w roku 2003 ani nie 
należą się im wynagrodzenia, nagrody i inne korzyści (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej 
formie).  

 

12. WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z EMISJI 
W związku z tym, iż akcje Spółki były wprowadzane na giełdę przez jej akcjonariuszy, a zatem nie było 
emisji nowych akcji, wszystkie wpływy z emisji należały się tym akcjonariuszom, którzy sprzedawali 
swoje akcje. 
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Podpisy wszystkich członków Zarządu 

 Podpis osoby, której 
powierzonej 

prowadzenie ksiąg 
rachunkowych 

 

23 lutego 
2005 

data 

 

Piotr Walter 

 

Imię i nazwisko 

 

Prezes 

Zarządu 

Stanowisko/funkcja 

 

 

……………… 

podpis 

 23 lutego 2005 

 
 
 

data 

 

23 lutego 
2005 

data 

 

Karen Burgess 

 

Imię i nazwisko 

Wiceprezes 

Zarządu 

Stanowisko/funkcja 

 

 

……………… 

podpis 

  

…………………………. 

 

Imię i nazwisko 

 

23 lutego 
2005 

data 

 

Edward 

Miszczak 

Imię i nazwisko 

Wiceprezes 

Zarządu 

Stanowisko/funkcja 

 

 

……………… 

podpis 

  

………………………………. 

 

Stanowisko/funkcja 

 

23 lutego 
2005 

data 

 

Piotr 

Tyborowicz 

Imię i nazwisko 

Członek 

Zarządu 

Stanowisko/funkcja 

 

 

……………… 

podpis 

  

 

……………… 

podpis 

 

23 lutego 
2005 

data 

 

Jarosław 

Potasz 

Imię i nazwisko 

Członek 

Zarządu 

Stanowisko/funkcja 

 

 

……………… 

podpis 

  

 

23 lutego 
2005 

data 

 

Waldemar 

Ostrowski 

Imię i nazwisko 

Członek 

Zarządu 

Stanowisko/funkcja 

 

 

……………… 

podpis 

  

 

23 lutego 
2005 

data 

 

Tomasz 

Berezowski 

Imię i nazwisko 

Członek 

Zarządu 

Stanowisko/funkcja 

 

 

……………… 

podpis 

  

 

  

 

 




