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Niniejszy Raport Roczny zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań 
w brzmieniu określonym przez amerykańskie prawa federalne dotyczące papierów 
wartościowych, w odniesieniu do działalności, wyników finansowych i wyników 
operacyjnych Grupy TVN. Wiele stwierdzeń tego typu zawiera się w określeniach 
takich jak „może”, „będzie”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „uważać”, „szacować” oraz im 
podobnych, użytych w niniejszym Raporcie. 

Ze swej natury stwierdzenia te podlegają wielu założeniom, ryzykom i niepewności. Co 
za tym idzie, rzeczywiste wyniki mogą zasadniczo różnić się od tych, które wyrażono lub 
które są domniemane w ramach stwierdzeń odnoszących się do przyszłych oczekiwań. 
Zwracamy uwagę czytelników, aby zbytnio nie polegali na takich stwierdzeniach, gdyż 
są one aktualne jedynie w momencie sporządzania niniejszego Raportu Rocznego. 

Powyższe zastrzeżenia powinny być brane pod uwagę w związku z jakimikolwiek 
dalszymi pisemnymi lub ustnymi stwierdzeniami odnoszącymi się do przyszłych 
oczekiwań, które mogą zostać wydane przez nas lub przez osoby działające w naszym 
imieniu. Nie bierzemy na siebie żadnego zobowiązania do weryfikacji ani do 
potwierdzenia oczekiwań analityków lub danych szacunkowych, ani też do publicznego 
wydania jakichkolwiek korekt do tego typu stwierdzeń w celu odzwierciedlenia zdarzeń 
lub okoliczności zachodzących po dacie wydania niniejszego Raportu Rocznego. 

W niniejszym Raporcie Rocznym słowa „my”, „nas”, „Spółka”, „Grupa TVN” oraz „grupa” 
odnoszą się, zależnie od kontekstu, do TVN S.A. i jej spółek zależnych objętych 
konsolidacją lub do samej spółki TVN S.A.
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 1 WYNIKI 
 GRUPY TVN 

Przychody 717 mln zł Wzrost przychodów +22%

EBITDA 212 mln zł Marża EBITDA 30%

Udział widowni w grupie docelowej 
w prime time

29% Udział w rynku reklamy (share of voice) 30%

 Kapitalizacja rynkowa 2.579 mln zł Zysk na akcję 2,98 zł
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MISJA

Dostarczanie najbardziej pożądanego programu 
najbardziej pożądanej publiczności 
w najskuteczniejszy sposób. 
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 2 LIST
  PRZEWODNICZĄCEGO 
  RADY NADZORCZEJ

Szanowni Akcjonariusze,

publikacja pierwszego Raportu Rocznego Grupy TVN jest doskonałą 

okazją do podsumowania jej działalności i znakomitych osiągnięć 

w minionym roku. 

Począwszy od końca 2003 roku do grudnia 2004 roku Grupa TVN :

– uplasowała na rynku obligacje długoterminowe o wartości 

235 milionów euro,

– otrzymała od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nową 10-letnią 

koncesję na nadawanie ogólnopolskiego programu telewizyjnego, 

– dokonała zakupu i integracji TVN 24 Sp. z o.o., nadawcy jedynego 

w Polsce 24-godzinnego kanału informacyjnego i dwóch innych 

kanałów tematycznych,

– uruchomiła dwa nowe płatne kanały telewizyjne, które kierowane są 

do różnych segmentów polskiego rynku telewizyjnego,

– zakończyła publiczną ofertę akcji, o wartości 509 milionów złotych,

– zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Rok 2004 był rokiem dalszej poprawy wyników finansowych, w którym 

osiągnęliśmy najwyższe w swojej historii przychody netto (717 milionów 

złotych) i najwyższy zysk netto (196 milionów złotych). W tym czasie 

utrzymaliśmy pozycję lidera rynku wśród mieszkańców miast w wieku 

16-49 lat, w prime time (czyli w grupie widzów oraz w porze oglądalności, 

które przyciągają główną część budżetów reklamowych). Rozwijaliśmy 

również, zgodnie z wymogami posiadanej koncesji, produkcję 

polskojęzycznych programów i formatów telewizyjnych (wykorzystując 

własne możliwości produkcyjne). Równocześnie przestrzegaliśmy 
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dyscypliny w zakresie kontroli kosztów, dzięki czemu osiągnęliśmy 

bardzo dobre wyniki finansowe. Rok 2004 był dla nas siódmym z kolei 

rokiem wzrostu, a perspektywy na 2005 rok są równie obiecujące. 

Pod kierownictwem Zarządu i pod kontrolą Rady Nadzorczej Grupa TVN 

będzie nadal koncentrować się na utrzymywaniu i wzmacnianiu swojej 

pozycji lidera na polskim rynku telewizyjnym oraz tworzeniu wartości 

dla akcjonariuszy. Aby osiągnąć ten cel, Grupa TVN będzie: 

– nadal ściśle dostosowywać się do gustów, preferencji i trendów swojej 

widowni docelowej, szczególnie w obecnej sytuacji, gdy mogą się one 

znajdować pod wpływem takich wydarzeń, jak wejście Polski do Unii 

Europejskiej i zmiany związane z erą informatyzacji; 

– kupować i produkować formaty, szczególnie w języku polskim, 

popularne wśród widowni docelowej; 

– powiększać krąg widzów oraz podnosić swoją zdolność docierania do 

grup docelowych i przyciągania ich, poprzez wdrażanie strategii 

kanałów tematycznych; 

– prowadzić stałą ocenę nowych rozwiązań technologicznych 

i, tam gdzie będzie to uzasadnione, korzystać z nich; 

– podnosić poziom i zaangażowanie zespołu kadry kierowniczej 

i pracowników; 

– aktywnie realizować najlepsze praktyki ładu korporacyjnego; 

– wykazywać rozsądek w zakresie finansów w celu kontroli kosztów 

i osiągania zysków. 

Więcej o osiągnięciach Grupy TVN oraz o ludziach ją tworzących można 

przeczytać w niniejszym Raporcie Rocznym. 

Chciałbym tym samym skorzystać z okazji i podziękować wszystkim 

pracownikom Grupy TVN za ich profesjonalizm, ciężką pracę i poświęcenie. 

Jestem pewien, że Grupa TVN, zajmująca czołową pozycję na polskim 

rynku telewizyjnym i dysponująca sprawdzonym zespołem nadal będzie 

się rozwijać i osiągać dobre wyniki finansowe dla dobra swoich 

akcjonariuszy. 

 Z poważaniem

Jan Wejchert 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

TVN S.A. 
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 3 WŁADZE
  SPÓŁKI  

PIOTR WALTER pełni funkcję Prezesa 

Zarządu i jednocześnie Dyrektora 

Generalnego. Oprócz nadzorowania 

rozwoju strategicznego Piotr Walter 

jest odpowiedzialny za relacje Grupy 

z organami regulacyjnymi związanymi 

z branżą telewizyjną.

ZARZĄD

W 2004 r. skład Zarządu nie zmienił się 

i przedstawia się następująco: 

KAREN BURGESS pełni funkcję 

Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. 

Zajmuje się finansami Grupy i nadzoruje 

zachowanie zgodności działań Grupy 

TVN z przepisami dotyczącymi rynku 

kapitałowego.

RADA NADZORCZA

Skład Rady Nadzorczej TVN S.A. według stanu na 31 grudnia 

2004 r.:

Jan Wejchert, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący 

i Dyrektor Generalny Grupy ITI. 

Henryka Bochniarz, członek Rady Nadzorczej, Prezydent Polskiej 

Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. 

Romano Fanconi, członek Rady Nadzorczej, Dyrektor 

Administracyjny Grupy ITI. 

Tomasz Kolbusz, członek Rady Nadzorczej, uprzednio Prezes 

i Dyrektor Generalny Onet.pl S.A. 

Maciej Raczkiewicz, członek Rady Nadzorczej, Prezes Epstein 

Development Ltd. i Amerykańskiej Izby Handlowej w Warszawie. 

Bruno Valsangiacomo, członek Rady Nadzorczej, Wiceprezes 

Grupy ITI. 

Mariusz Walter, członek Rady Nadzorczej, Wiceprezes Grupy ITI. 

Jan Adam Zieliński, członek Rady Nadzorczej, Doradca Zarządu BRE 

Bank S.A. 

Maciej Żak, członek Rady Nadzorczej, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu 

Grupy ITI. 

Mandat Rady Nadzorczej wygasa na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy, na którym zostaną zatwierdzone skonsolidowane 

sprawozdania finansowe Grupy TVN za 2005 rok.
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EDWARD MISZCZAK pełni funkcję 

Wiceprezesa Zarządu. Jako członek Zarządu 

odpowiedzialny za kwestie programowe, 

Edward Miszczak zajmuje się wszystkimi 

aspektami programowymi, od strategii 

aż po codzienne planowanie. 

PIOTR TYBOROWICZ jest członkiem 

Zarządu i odpowiada za wszelkie 

prace Grupy w zakresie sprzedaży 

czasu reklamowego.

WALDEMAR OSTROWSKI jest członkiem 

Zarządu odpowiedzialnym za działania 

marketingowe, promocję i badania rynku. 

JAROSŁAW POTASZ jest członkiem 

Zarządu odpowiedzialnym za produkcję 

własną Grupy TVN. 

TOMASZ BEREZOWSKI jest członkiem 

Zarządu i odpowiada za wszelkie 

techniczne aspekty działalności 

Grupy TVN. 
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84% 8% 6% 2%

 4 GRUPA TVN

PRZYCHODY GRUPY TVN 

w podziale na kanały w 2004 r.

Działamy na polskim rynku telewizyjnym. Według badania 

przepro wadzonego przez Ernst and Young wraz z dziennikiem 

Rzeczpospolita w czerwcu 2004 r., nasza marka została uznana za 

najsilniejszą markę w kategorii: media, telekomunikacja, handel 

i usługi, a równocześnie za czwartą najsilniejszą polską markę 

ogółem. 

Jesteśmy pierwszą telewizją w Polsce, która odniosła sukces oferując 

niezależne programy informacyjne, wprowadzając nowe światowe 

formaty rozrywkowe, takie jak: polska wersja programu Milionerzy, 

reality shows, wśród nich polska wersja Big Brother, codzienne polskie 

talk show Rozmowy w toku czy serial Na Wspólnej. Jako pierwsi 

rozpoczęliśmy nadawanie 24-go dzinnego kanału informacyjnego 

TVN 24 i kanałów te matycznych: TVN Meteo, TVN Turbo i TVN Style.

Dzięki wysokiemu udziałowi w rynku naszej docelowej publiczności 

oraz szerokiemu zakresowi oferowanych przez nas kanałów 

tematycznych, jesteśmy atrakcyjni dla reklamodawców.

Akcje naszej Spółki są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów 

Wartościowych od 7 grudnia 2004 r. Kapitalizacja rynkowa TVN 

wyniosła 2.579 mln złotych na koniec 2004 r.
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PRZYCHODY
(mln zł)

EBITDA (mln zł)

ZYSK NA AKCJĘ
(zł)

ANALIZA PRZYCHODÓW (%)

BRE Bank S.A. 5,0%

Inni akcjonariusze

27,7%

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA TVN S.A.
według stanu na 31 grudnia 2004 r.

Sprzedaż reklam

90%

Inne 10%

Sprzedaż reklam

86% Inne 10%

Opłaty od operatorów 

telewizji kablowych  4%
0,95 1,13

2,98

Quercusmedia 
Holding N.V. 4,6%

TV-Tech Investment 1 Sp. z o.o.

10,0%

N-Vision B.V.

22,3%

Strateurop 
International B.V.

30,4%

Spółki N-Vision B.V. i Strateurop International B.V. są podmiotami powiązanymi 
z Grupą ITI.
Spółka TV-Tech Investment 1 Sp. z o.o. jest podmiotem powiązanym z BRE Bank S.A.

G r 
u 

p 
a 

  I
 T

 I

G
rupa BRE
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 5 LIST
      PREZESA

Przekazujemy na Państwa ręce Raport Roczny 2004 wiodącego 

prywatnego nadawcy telewizyjnego w Polsce. Dokument ten przedstawia 

działalność naszej Grupy w niezwykle ważnym dla niej 2004 roku.

WIODĄCA POZYCJA NA POLSKIM RYNKU TELEWIZYJNYM 

Od ponad siedmiu lat stacja TVN umacnia swoją pozycję na rynku 

telewizyjnym w Polsce jako wiodący nadawca komercyjny. Z roku na rok 

stajemy przed nowymi wyzwaniami, odpowiadamy na coraz trudniejsze 

pytania. Ten swoisty egzamin zdajemy dzień po dniu, mam nadzieję, z dobrym 

skutkiem. Prawdą jest jednak, że do dziś nie potrafiliśmy odpowiedzieć sobie na 

jedno podstawowe pytanie: co oznacza litera „N” w nazwie stacji? Tuż po 

rozpoczęciu nadawania „N” znaczyło po prostu niezależna, podczas gdy dziś, 

po tych siedmiu latach, każdy z nas utożsamia „N” z najlepszą – najlepszą 

stacją na polskim rynku telewizyjnym. Pokonując drogę 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 Grupy TVN, trudno uwierzyć, że zrobiliśmy tak 

wiele w tak krótkim czasie. Obecnie Grupa TVN posiada silną pozycję na rynku 

oraz jest dobrze przygotowana do kolejnych wyzwań.

Rok 2004 rozpoczął się dla nas bardzo pomyślnie – w kwietniu  

otrzymaliśmy skonsolidowaną dziesięcioletnią koncesję na nadawanie 

programu telewizyjnego TVN, tym samym zabezpieczyliśmy naszą silną 

pozycję na polskim rynku telewizyjnym.

KANAŁY TEMATYCZNE MOTOREM ROZWOJU GRUPY TVN

Uważna analiza światowych tendencji oraz rozwoju rodzimego rynku 

telewizyjnego pozwoliła nam dojść do wniosku, że kluczem do sukcesu 

Grupy TVN będzie w istotnej mierze rozwój kanałów tematycznych. Kanały 

tematyczne skupiają coraz większą liczbę widzów, która w ciągu 
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ostatnich czterech lat wzrosła prawie o 65%. Gwarantują one 

reklamodawcom dotarcie do określonych grup widzów przy niższych 

kosztach reklamy. 

W marcu 2004 r. kupiliśmy TVN 24 Sp. z o.o. nadającą kanały tematyczne, 

w tym 24-godzinny kanał informacyjny. Obecnie Grupa TVN nadaje 

siedem kanałów, w tym dwa najmłodsze kanały tematyczne – TVN Style 

i ITVN, które wprowadziliśmy na rynek w 2004 r. Pozwoliło to Grupie 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 z reklam o 17% 

w 2004 r., jak również zdobyć 30% udziału w rynku reklamy telewizyjnej. 

Osiągnęliśmy wzrost przychodów, mimo wprowadzenia w życie zmian 

w regulacjach prawnych dotyczących emisji reklam, które zredukowały 

liczbę przerw reklamowych podczas nadawania filmów. 

BARDZO DOBRE WYNIKI OPERACYJNE 

PRZEŁOŻYŁY SIĘ NA BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE 

W 2004 r. Grupa TVN osiągnęła najwyższe w swojej historii przychody, 

czyli 717 mln złotych oraz najwyższy zysk netto – 196 mln złotych. 

Poziom przychodów w 2004 r. podniósł się o 22%, podczas gdy cały rynek 

reklamy telewizyjnej netto wzrósł o 7%. Ścisła kontrola kosztów i szybki 

wzrost przychodów pozwoliły nam na osiągnięcie marży EBITDA na 

poziomie 30%. 

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. Chciałbym im za to bardzo podziękować. Sukces, jaki 

towarzyszył naszemu wejściu na giełdę, jest dla nas potwierdzeniem, 

że strategia, którą obraliśmy jest właściwa. 

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 nadal będą 

miały zmiany technologiczne. Obecnie intensywnie śledzimy rozwój 

telewizji cyfrowej i spodziewamy się, że rozwój nowych sposobów 

dystrybucji programów telewizyjnych, takich jak cyfrowa telewizja 

naziemna, cyfrowa telewizja przenośna i telewizja dostarczana za 

pomocą łącz szerokopasmowych, umożliwi 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 ewolucja, którą osiągnęliśmy bez rewolucji. 

Piotr Walter

Prezes Zarządu,

Dyrektor Generalny
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 6 OTOCZENIE
 RYNKOWE

PRZYSPIESZENIE NA POLSKIM RYNKU PO STAGNACJI 

W LATACH 2001–2003

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2004 r. 

produkt krajowy brutto (PKB) wzrósł o 5,4%, co stanowi znaczną 

poprawę w stosunku do wzrostów o 3,8% i 1,4% odpowiednio 

w 2003 r. i 2002 r. Zgodnie z prognozami, wzrost PKB w 2005 r. 

wyniesie 4,5%. W 2004 r. wydatki konsumentów wzrosły o 3,2%, 

a inwestycje przedsiębiorstw o 5,1%.

WZROST RYNKU REKLAMOWEGO W 2004 ROKU

Według danych Expert Monitor, rynek reklamowy brutto w Polsce 

wzrósł w 2004 r. o 10%, do 12 mld złotych. Telewizja była beneficjentem 

najwyższych przychodów brutto z reklamy w wysokości 7 mld 

złotych, co stanowiło 58% łącznych wydatków brutto na reklamę. 

WZROST PKB 
(%)

1,4 3,8

5,4
4,5

 2002 2003 2004 2005P
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Inne 7%

Telewizja 58%

Radio 9%

Prasa codzienna 

12%

Czasopisma 14%

ZESTAWIENIE RYNKU REKLAMOWEGO BRUTTO W POLSCE 
W PODZIALE NA MEDIA [%] W 2004 R.:

RYNEK REKLAMY 
TELE WIZYJNEJ 
BRUTTO  I NETTO  
(ZMIANA PROCENTOWA 
W PORÓWNANIU 
Z POPRZEDNIM ROKIEM): 

WZROST RYNKU REKLAMY TELEWIZYJNEJ NETTO O 7% 

ROK DO ROKU

Według danych AGB*, około 99% spośród 13 milionów krajowych 

gospodarstw domowych ma odbiornik telewizyjny, a około 34% 

ma więcej niż jeden odbiornik telewizyjny. Ocenia się, że przeciętny 

Polak spędza przed telewizorem 237 minut dziennie. W 2004 r. 

telewizja nadal pozostawała najbardziej popularnym medium 

masowej komunikacji, pozwalającym reklamodawcom na szybkie 

dotarcie do szerokiego grona konsumentów, przy zachowaniu 

niskich kosztów reklamy. Jak potwierdza Raport KRRiT (Informacja 

o podstawowych problemach radiofonii i telewizji), telewizja nadal 

pozostaje głównym medium, do którego kierują się reklamodawcy, 

a większość ich budżetów reklamowych jest przeznaczana właśnie 

na reklamę telewizyjną. Według AGB, w porównaniu do 2003 r. 

reklama telewizyjna brutto wzrosła o 2%, do 7 mld złotych, 

a według naszych szacunków rynek reklamy telewizyjnej netto 

wzrósł o 7%, do 2 mld złotych. 

PRZEWIDYWANY WZROST RYNKU REKLAMY TELEWIZYJNEJ 

W 2005 ROKU NA POZIOMIE 8% 

Według danych Global Entertainment and Media Outlook 2004-2008 

przygotowanej przez PricewaterhouseCoopers, oczekiwany wzrost 

polskiego rynku reklamy telewizyjnej wyniesie około 8% w 2005 r. 

Polski rynek telewizyjny dysponuje potencjałem ze względu na 

spodziewany wzrost PKB oraz wzrost wydatków konsumentów 

i zwiększanie się zysków przedsiębiorstw, co będzie prowadziło 

do wzrostu stawek za emisję reklam do poziomu porównywalnego 

ze średnią europejską. 

2% 2%

źródło: AGB, szacunki własne

źródło: Expert Monitor

6%

0%

3%

7%

* AGB Polska Sp. z o.o. 
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PENETRACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Gospodarstwa domowe

TVP 1 100%

TVP 2 100%

Polsat 98%

TVN 85%

TVN — CZOŁOWY PROGRAM TELEWIZYJNY NA POLSKIM  RYNKU

W Polsce jest zarejestrowanych blisko 600 operatorów sieci 

telewizji kablowej i dwóch operatorów cyfrowych (Cyfra+, Cyfrowy 

Polsat). Operatorzy ci zajmują się rozpowszechnianiem zarówno 

programów innych nadawców, jak i własnych, a także świadczą 

usługi interaktywne. Zgodnie z danymi AGB, na koniec 2004 r. 

wskaźnik penetracji rynku telewizji kablowej w Polsce wyniósł 41%, 

a telewizji satelitarnej 19%. 

TVN, główny program telewizyjny Grupy TVN, konkuruje o udział 

w oglądalności oraz w wydatkach na reklamę z ogólnopolskimi 

programami telewizyjnymi, takimi jak TVP1, TVP2 i Polsat. Pozostałe 

programy Grupy TVN konkurują z mniejszymi polskimi programami 

oraz z programami rozpowszechnianymi przez operatorów sieci telewizji 

kablowych i satelitarnych platform cyfrowych. 

TELEWIZJA POLSKA S.A.

Telewizja Polska S.A. jest jednym z głównych konkurentów Grupy 

TVN. Jest to telewizja publiczna, która rozpowszechnia dwa 

ogólnopolskie programy telewizyjne: TVP1 i TVP2 i jedenaście 

regionalnych programów telewizyjnych zrzeszonych w strukturze 

TVP3. TVP1 i TVP2 skupiają się na nadawaniu polskich audycji 

rozrywkowych, filmów i seriali, sportu oraz audycji o cha rakterze 

publicystycznym i informacyjnym. TVP3 nadaje głównie 

wiadomości i audycje publicystyczne oraz powtórki audycji 

nadawanych w TVP1 oraz TVP2. 

TVP uzyskuje przychody z reklam i obowiązkowych opłat 

abonamentowych, które nie są dostępne dla telewizji 

komercyjnych. Opłaty abonamentowe stanowią około 30% 

przychodów ze sprzedaży TVP. 
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TELEWIZJA POLSAT 

Telewizja Polsat S.A. jest pierwszą polską telewizją niepubliczną, 

która rozpoczęła nadawanie w 1992 r. Emituje m.in. programy 

rozrywkowe, filmy i seriale, audycje sportowe, informacyjne. 

W 1997 r. Telewizja Polsat S.A. rozpoczęła nadawanie drugiego 

programu telewizyjnego Polsat 2, którego sygnał transmitowany 

jest bezpłatnie przez satelitę i operatorów sieci telewizji kablowych.

POZOSTALI KONKURENCI

Pozostałe udziały w oglądalności podzielone są pomiędzy 

18 naziemnych nadawców telewizyjnych oraz ponad 20 

polskojęzyczne kablowe i satelitarne programy telewizyjne, w tym 

płatne programy telewizyjne oraz satelitarne platformy cyfrowe. 

Zgodnie z danymi AGB, w 2004 r. pozostali uczestnicy rynku 

posiadali łączny udział w całodobowej ogólnopolskiej widowni 

na poziomie 21%, ale ich udział w wydatkach brutto na reklamę 

telewizyjną był na poziomie 9%. 

W styczniu 2004 r. AGB opublikowała informacje o standardowej 

weryfi kacji 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 tego 

programu, 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 TVN. Nie oczekujemy też, aby zmiany 

w panelu miały istotny wpływ na inne aspekty naszej działalności.

ROZWÓJ CYFROWEJ TELEWIZJI NAZIEMNEJ

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 Spółki 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 rozpo częcie 

procesu konwersji w roku 2006 i zakończenie – czyli całko wite wyłączenie 

analogowych nadajników telewizyjnych – do końca 2014 roku. 

Przewidujemy, 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 obiorców telewizji płatnej,

– pozwoli na zaproponowanie nowych funkcjonalności,

– obniży koszty nadawania.

Cyfrowa telewizja naziemna będzie też niosła wyzwanie związane 

z otwarciem rynku telewizji ogólnopolskich dla konkurencji, ale nie 

spodziewamy się znacznego jej wpływu na oglądalność naszych 

kanałów do roku 2014.
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 7 DZIAŁALNOŚĆ   
 OPERACYJNA

GRUPA TVN – NAJLEPSZA TELEWIZJA KOMERCYJNA

Od momentu uruchomienia naszego pierwszego kanału TVN 

w 1997 r., staliśmy się czołową prywatną stacją telewizyjną w Polsce. 

Nasz cel to zwiększenie przychodów z reklam oraz kontynuacja 

pomyślnego przekształcania udziałów w oglądalności na udziały 

w rynku reklamy telewizyjnej. W celu powiększenia przychodów ze 

sprzedaży reklam koncentrujemy się na: (i) docieraniu do określo nej 

widowni docelowej, (ii) transmisji reklam z odpowiednią 

częstotliwością, oraz (iii) udostępnianiu właściwego środowiska 

programowego poprzez kanały tematyczne.

Realizujemy strategię wielokanałowego dostępu i obecnie nadajemy 

siedem kanałów telewizyjnych: TVN, TVN 7, TVN 24, TVN Meteo, TVN 

Turbo, ITVN oraz TVN Style. TVN, nasz główny ogólnodostępny kanał, 

uznawany jest na polskim rynku za wiodącego nadawcę wysokiej 

jakości programów rozrywkowych, wyczerpujących i niezależnych 

serwisów informacyjnych oraz programów publicystycznych. Nasze 

programy selekcjonujemy i planujemy w taki sposób, aby przyciągnąć 

i utrzymać widownię docelową, szczególnie w czasie najwyższej 

oglądalności (prime time), tj. od godziny 19.00 do 23.00. TVN 7 to 

bezpłatny kanał dostępny drogą satelitarną i za pośrednictwem sieci 

kablowych. TVN 7 poświęcony jest rozrywce i uzupełnia ofertę 

programową TVN poprzez transmisję filmów fabularnych, seriali 

telewizyjnych oraz teleturniejów. Kanał ten umożliwia zaspokojenie 

potrzeb naszych reklamodawców, którym zależy na przekazywaniu 

treści reklamowych z określoną częstotliwością. Ponadto, w celu 

dostosowania się do specyficznych potrzeb komunikacyjnych naszych 

reklamodawców, rozpoczęliśmy nadawanie kanałów tematycznych, 

skierowanych do grup widowni docelowej, które wykazują 

zainteresowanie produktami oferowanymi przez danych 
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reklamodawców. TVN 24 to jedyny w Polsce całodobowy kanał 

informacyjny. TVN Meteo, który rozpoczął nadawanie w maju 2003 r., 

oraz TVN Turbo, który wszedł na antenę w grudniu 2003 r. to pierwsze 

w Polsce kanały poświęcone pogodzie i motoryzacji. Niedawno do 

naszej oferty wprowadziliśmy także TVN Style, kanał tematyczny 

poświęcony zdrowiu i urodzie, nadawany bezpłatnie i dostępny za 

pośrednictwem sieci kablowych oraz poprzez cyfrowe platformy 

satelitarne. TVN 24, TVN Meteo oraz TVN Turbo są dostępne 

w telewizjach kablowych oraz przez cyfrowe platformy satelitarne za 

opłatą abonencką. TVN 24 to wiodący w Polsce płatny kanał 

telewizyjny. ITVN to płatny kanał telewizji satelitarnej, który 

rozpoczął nadawanie w kwietniu 2004 r., skierowany do Polaków 

mieszkających za granicą. Nasze kanały zwiększają wydajność 

operacyjną poprzez korzystanie ze wspólnej oferty programowej, 

infrastruktury oraz know-how. 

OGLĄDALNOŚĆ KANAŁÓW GRUPY TVN WZROSŁA DO 18%

Sukces programu telewizyjnego mierzony jest na podstawie 

liczby osób, które oglądają określony program. Wyniki badań 

oglądalności wykorzystywane są przez nadawców telewizyjnych 

oraz reklamodawców w celu określenia liczby oraz charakterystyki 

demograficznej widowni oglądającej program. Udziały 

w oglądalności wyrażane są jako wartość procentowa ogólnej 

liczby widzów podczas czasu transmisji. Zwiększyliśmy całodniowy 

i ogólnokrajowy udział w oglądalności do prawie 18% w 2004 r.

WZROST UDZIAŁU W NAJWAŻNIEJSZEJ WIDOWNI DOCELOWEJ

W roku 2004 Grupa TVN jeszcze bardziej wzmocniła swoją 

pozycję na rynku. Zyskując 2 punkty procentowe w porównaniu 

z poprzednim rokiem, TVN, TVN 7, TVN 24, TVN Meteo, TVN Turbo 

oraz TVN Style, posiadają razem 25% udział w grupie widzów 

w wieku od 16 do 49 lat mieszkających w miastach. Grupa zwiększyła 

swój udział w najważniejszej grupie widzów w czasie najwyższej 

oglądalności o 1 punkt procentowy, w porównaniu z rokiem 

poprzednim, odnotowując rekordowy udział na poziomie 29%. 

WIDOWNIA OGÓLNOKRAJOWA

% Całodobowo: Prime time 

Grupa TVN, łącznie 17,8 19,9

 TVN 14,7 17,3

TVN 7 2,0 2,0

TVN 24 0,9 0,5

TVN Meteo 0,0 0,0

TVN Turbo 0,2 0,1

TVN Style 0,0 0,0

TVP1 24,9 24,2

TVP2 20,5 21,0

Polsat 16,2 18,6

TV 4 2,8 2,7

Inne 17,8 13,6

WIDOWNIA DOCELOWA 

% Całodobowo: Prime time 

Grupa TVN, łącznie 25,4 29,0

 TVN 19,8 24,2

TVN 7 3,5 3,5

TVN 24 1,4 0,8

TVN Meteo 0,1 0,1

TVN Turbo 0,6 0,4

TVN Style 0,0 0,0

TVP1 16,8 16,5

TVP2 14,6 14,3

Polsat 14,9 17,6

TV 4 3,6 3,6

Inne 24,7 18,8
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TVN: NAJSILNIEJSZA MARKA W SEKTORZE MEDIÓW

Kanał TVN utrzymał swoją wiodącą pozycję w czasie najwyższej 

oglądalności wśród grupy docelowej z udziałem w oglądalności na 

poziomie 24%, co stanowi przewagę 7 punktów procentowych nad 

najbliższym konkurentem, kanałem Polsat. Pomyślnie wprowa dzone 

bloki programowe pozwoliły na zbudowanie lojalnej i stabilnej widowni. 

Programy produkowane lokalnie w dalszym ciągu przyczyniają się do 

sukcesu TVN, z najwyżej notowanymi programami, takimi jak: Rozmowy 

w toku (21%), Jestem jaki jestem (15%), Uwaga (21%), Fakty (29%), Detektyw 

(28%). Także nowe programy przyczyniają się do zwiększania oglądalności, 

najpopularniejsze z nich to: Wyprawa Robinson (18%), Mamy cię (16%), 

W-11 Wydział Śledczy (18%). Przeboje kinowe również okazały się sukcesem, 

zaś filmy, takie jak Harry Potter i kamień filozoficzny (38%), Shrek (38%) oraz 

Mumia (27%) osiągnęły najwyższą oglądalność. 

TVN 7: STABILNY GRACZ NA RYNKU 

TVN 7 ustabilizowała oglądalność w swojej grupie docelowej 

na poziomie blisko 4%. TVN 7 ma w swojej ofercie głównie filmy 

fabularne oraz seriale telewizyjne. Najbardziej popularne pozycje to: 

Gliniarz z Beverly Hills (8%), Pie niądze to nie wszystko (8%), Ścigany (8%), 

Tylko dla orłów (6%) oraz Ostatni skaut (6%).

TVN 24: WIARYGODNE ŹRÓDŁO INFORMACJI 

Kanał informacyjny TVN 24 odniósł niezaprzeczalny sukces w 2004 r. 

Oglądalność tego kanału w ciągu 2004 r. wzrosła w widoczny sposób. 

Marża EBITDA zaś wyniosła 14%. TVN 24 jest uznawany za najbardziej 

wiarygodne źródło informacji w Polsce.

TVN TURBO: JAZDA OBOWIĄZKOWA

W 2004 r. kanał TVN Turbo, zainicjowany w 2003 r., umocnił swoją 

pozycję rynkową i jest jedynym kanałem telewizyjnym w Polsce 

skierowanym do fanów motoryzacji. Najpopularniejsze programy 

to znane na całym świecie pozycje, takie jak: Fifth Gear, Top Gear 

oraz Monster Garage, a także programy produkowane lokalnie: Garaż, 

Jednoślad oraz Czas tuningu.

TVN: NAJSILNIEJSZA MARKA W SEKTORZE MEDIÓW

Najważniejsze 
liczby 2004 r.

Przychody: 617 mln złotych 
EBITDA: 214 mln złotych
Marża EBITDA: 35%

Pozycjonowanie

Widownia docelowa: widzowie w wieku od 16 do 49 lat 
mieszkający w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. 
Kanał emituje najwyższej jakości programy telewizyjne, 
filmy i seriale, programy rozrywkowe oraz wiadomości 
i programy publicystyczne.

TVN 7: STABILNY GRACZ NA RYNKU

Najważniejsze 
liczby 2004 r.

Przychody: 47 mln złotych 
EBITDA: 6 mln złotych
Marża EBITDA: 12%

Pozycjonowanie
Jest kanałem uzupełniającym ofertę programową 
TVN. Emituje filmy fabularne, seriale telewizyjne, 
programy rozrywkowe oraz teleturnieje.

TVN 24: WIARYGODNE ŹRÓDŁO INFORMACJI

Najważniejsze 
liczby 2004 r.

Przychody: 60 mln złotych 
EBITDA: 9 mln złotych
Marża EBITDA: 14%

Pozycjonowanie
Pierwszy i jedyny całodobowy kanał informacyjny, 
nadający wiadomości z kraju i ze świata oraz 
programy publicystyczne. 

TVN TURBO: JAZDA OBOWIĄZKOWA 

Najważniejsze 
liczby 2004 r.

Przychody: 4 mln złotych 
EBITDA: (-4) mln złotych

Pozycjonowanie
Kanał skierowany do widowni męskiej, nadaje 
programy motoryzacyjne i inne audycje pokrewne.
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TVN METEO: PROGNOZA POGODY ZAWSZE WTEDY, KIEDY JEJ 

POTRZEBUJESZ

Kanał emituje prognozy pogody, programy dotyczące ogrodnictwa, 

wędkarstwa oraz zajęć rekreacyjnych. Powstał w 2003 r. i wykorzystuje 

infrastrukturę, która jest używana do przygotowywania  prognozy 

pogody dla Faktów i TVN 24.

TVN STYLE: TWÓJ STYL

Niedawno zainaugurowany kanał skierowany do kobiet w wieku od 

16 do 49 lat staje się coraz bardziej popularny, jednak wymaga dalszego 

rozwoju w zakresie strategii programowej i treści w 2005 r. Opiera się 

na produkcjach krajowych, takich jak Miasto kobiet, Paris, Paris oraz 

Świat młodej Mamy, a także programach zagranicznych, takich jak 

Two fat ladies, Showbiz i Styleworld.

ITVN: ULUBIONE PROGRAMY PO POLSKU

W kwietniu 2004 r. zainicjowaliśmy nadawanie kanału ITVN, 

skie rowanego do milionów osób polskiego pochodzenia 

mieszkających za granicą. Kanał ten jest na razie dostępny w USA 

i w Niemczech. ITVN to kanał płatny dostępny za pośred nictwem 

platform cyfrowych i sieci kablowych. Jego oferta programowa 

zawiera niemal wyłącznie nadawanie polskich treści programowych 

i obejmuje programy rozrywkowe, programy sportowe, seriale 

i programy publicystyczne. 

UDZIAŁY W RYNKU REKLAMY GRUPY TVN NA POZIOMIE 30%

Rynkowy udział TVN w wydatkach brutto na reklamę telewizyjną 

w Polsce odzwierciedla nasze możliwości konsekwentnego 

pozyskiwania widowni docelowej. Zgodnie z danymi AGB, w 2004 r. 

nasz udział w wydatkach brutto na reklamę telewizyjną wyniósł 30% 

(share of voice). W tym samym okresie nasz udział w ogólnokrajowej 

widowni całodobowej wyniósł 18%. Wierzymy, że ten sukces został 

osiągnięty poprzez połączenie siły naszych udziałów w widowni 

docelowej w czasie najwyższej oglądalności oraz naszych starań 

reklamowych i marketingowych.

UDZIAŁY W RYNKU REKLAMY (SHARE OF VOICE)

% 2003 2004

Grupa TVN, w tym: 29,5 29,6

TVN 25,9 25,8

TVN 7 3,3 3,4

TVN24 0,3 0,4

TVP1 19,3 17,4

TVP2 12,4 12,3

Polsat 31,3 32,5

TV 4 4,7 4,5

Inne 2,8 3,7

TVN METEO: PROGNOZA POGODY ZAWSZE WTEDY, 
KIEDY JEJ POTRZEBUJESZ

Pozycjonowanie
Kanał emituje prognozy pogody, programy 
dotyczące ogrodnictwa, wędkarstwa oraz zajęć 
rekreacyjnych. 

TVN STYLE: TWÓJ STYL

Najważniejsze 
liczby 2004 r.

Przychody: 1 mln złotych 
EBITDA: (-6) mln złotych

Pozycjonowanie
Widownia docelowa: kobiety w wieku od 16 
do 49 lat mieszkające w dużych miastach. Kanał 
emituje programy poświęcone zdrowiu i urodzie.

ITVN: ULUBIONE PROGRAMY PO POLSKU

Najważniejsze 
liczby 2004 r.

Przychody: 3 mln złotych 
EBITDA: (-5) mln złotych

Pozycjonowanie
ITVN adresowany jest do milionów osób polskiego 
pochodzenia mieszkających za granicą.
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SILNIE ZRÓŻNICOWANA BAZA KLIENTÓW

Polscy reklamodawcy reklamują swoje produkty za pośrednictwem 

wszystkich głównych kanałów telewizyjnych w Polsce. Nasz 

portfel reklamodawców jest zróżnicowany, zarówno jeżeli 

chodzi o indywidualnych reklamodawców, jak i o poszczególne 

sektory. Obejmuje on wszystkich głównych reklamodawców 

międzynarodowych i krajowych, na czele z takimi firmami, jak: 

Beiersdorf Lechia, Danone, Glaxo Smithkline, Grupa Handlowa 

(marki: Żywiec, Heineken, Tatra oraz Warka), Henkel, Nestle, Procter 

& Gamble, Reckitt Benckiser, Unilever oraz US Pharmacia. Przychody 

wygenerowane przez naszego największego reklamodawcę nie 

przekraczają poziomu 5% przychodów ogółem, zaś dziesięciu naszych 

największych klientów odpowiada za około 25% przychodów ogółem. 

PRODUKTY SPOŻYWCZE DOMINUJĄ W WYDATKACH NA REKLAMĘ 

TELEWIZYJNĄ

Sektor żywności stanowi ponad 30% wydatków na reklamę 

telewizyjną. Jednak udział żywności w zyskach z reklamy telewizyjnej 

obniżył się o kilka punktów procentowych. Najwyższy poziom wzrostu 

w roku 2004 zaobserwowano w sektorach rozrywki, sprzedaży 

detalicznej, finansów, kosmetyków oraz farmaceutycznym. 

W związku z atrakcyjną strukturą demograficzną naszej widowni 

jesteśmy nadreprezentowani w takich segmentach rynku, jak 

finanse/marketing, sprzedaż detaliczna, motoryzacja, kosmetyki 

oraz wyposażenie domu i biura, w których to segmentach ceny 

reklamy są relatywnie wyższe. Wprowadzenie nowych kanałów 

tematycznych skierowanych do określonych grup, atrakcyjnych pod 

względem demograficznym, wzbudziło zainteresowanie nowych 

reklamodawców, dla których reklama telewizyjna uprzednio nie była 

efektywnym narzędziem komunikacji z potencjalnymi klientami. 

STRUKTURA PORTFELA REKLAMODAWCÓW GRUPY TVN 2004 
WEDŁUG POZIOMU WYDATKÓW REKLAMODAWCÓW

powyżej 10 milionów:

25%

4,5-10 milionów:

24%1,2-4,5 milionów:

24%

poniżej 1,2 miliona:

27%

Źródło: dane własne

WYDATKI NA REKLAMĘ TELEWIZYJNĄ WEDŁUG SEKTORÓW 
W ROKU 2004

Leki sprzedawane 

bez recepty 10%

Rozrywka 8%

Automotive 5%

Domowe środki 
czyszczące 5%

Kosmetyki

12%

Sprzedaż detaliczna 4%

Finanse/marketing 5%

Inne

8%

Źródło: AGB

Produkty spożywcze 

32%

Telekomunikacja

11%



23 R A P O R T  RO C Z NY  2 0 0 4

WYDATKI BRUTTO NA REKLAMĘ NIE ODZWIERCIEDLAJĄ 

REALNYCH WYDATKÓW 

Wartości brutto podane przez AGB wskazują, że polski rynek reklamy 

wzrósł w 2004 roku. Jednak wartości brutto wydatków na reklamę 

nie dają podstawy do bezpośrednich wniosków dotyczących 

rzeczywistych przychodów z reklam, ponieważ kwoty brutto nie 

uwzględniają rabatów. 

Oczekujemy silnego wzrostu w rynku reklamy w 2005 r., którego 

motorem będzie głównie wysoki wzrost gospodarczy. Polska jest 

nadal kluczowym rynkiem docelowym dla reklamodawców, a silny 

wzrost PKB spodziewany w 2005 r. w porównaniu z innymi krajami 

Unii Europejskiej sprawia, że jest on rynkiem atrakcyjnym. Rynek 

reklamy telewizyjnej jest bardzo konkurencyjny, a możliwość 

podno szenia cen przez Grupę TVN, odpowiadająca rosnącemu 

popytowi, jest w dużej mierze uzależniona od polityki cenowej 

naszych konkurentów. 

Źródło: AGB, 2004
* TVN, TVN7, TVN24
(zmierzony poprzez share of voice, 16-49 jako procent share of voice ogółem)

WSKAŹNIK PORTFELA GRUPY TVN* 
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 8 PRACOWNICY

Wierzymy, że stosujemy najwyższe standardy pozyskiwania i zarządzania 

zasobami ludzkimi. Pomysłowi i skuteczni pracownicy, którym 

stworzono odpowiedni system motywacji, byli i pozostaną nadal 

kluczem do sukcesu Grupy TVN. Powodzenie naszych działań uzależnione 

jest więc od tego, kim są nasi pracownicy, jaki jest poziom ich wiedzy 

oraz czy posiadają odpowiednią motywację.  

W roku 2004 kontynuowaliśmy inwestycje w rozwój personelu oraz inne 

działania mające na celu motywację i utrzymanie pracowników. 

REKRUTACJA I NOWE MIEJSCA PRACY

W 2004 r. zakończyliśmy proces przejęcia i integracji TVN 24 Sp. z o.o. 

Wyłączając pracowników TVN 24 Sp. z o.o. zatrudniliśmy 84 osoby 

w 2004 r.; dane na koniec roku wskazują, że w naszych dwóch głównych 

lokalizacjach: Warszawie i Krakowie, pracowało 539 osób. 

Sukces właściwego zarządzania zasobami ludzkimi w naszej firmie 

potwierdza fakt, nieutracenia żadnego z kluczowych pracowników na rzecz 

naszych konkurentów i 7% fluktuacja kadrowa.

PRACODAWCA ROKU

Na polskim rynku środków masowego przekazu jesteśmy postrzegani 

nie tylko jako nadawca wysokiej jakości kanałów telewizyjnych, firma 

posiadająca silną markę, ale także jako najbardziej atrakcyjny pracodawca 

(nagroda magazynu Newsweek w 2003 r.). 

GWIAZDY

Takim mianem określamy osoby, które cieszą się popularnością wśród 

naszej widowni, które wywołują uśmiechy ludzi na ulicy, w sklepach 

i restauracjach, które otrzymują ogromne ilości listów od fanów. Nie jest 
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tajemnicą, że praca w telewizji opiera się na zespole oraz że żaden 

z programów nie mógłby zaistnieć bez obsługi technicznej, kamerzystów, 

dźwiękowców, producentów, artystów zajmujących się grafiką 

komputerową, charakteryzatorów, dziennikarzy i badaczy – pełna lista jest 

zbyt długa, aby ją przytaczać w tym miejscu. Tym niemniej gwiazda 

stanowi zawsze „gwóźdź” każdego programu. 

W naszych programach widzowie mogą rozpoznać gwiazdy, które cieszyły się 

popularnością przed dołączeniem do zespołu Grupy TVN oraz takie, które 

zadebiutowały w programach transmitowanych w kanałach TVN. Od chwili 

rozpoczęcia emisji naszego pierwszego kanału w 1997 r. z sukcesem 

znajdujemy i promujemy utalentowane osoby, które później, dzięki swoim 

osiągnięciom, stają się jednymi z najbardziej popularnych prezenterów 

w Polsce. Nasze dokonania w tej dziedzinie można ocenić poprzez liczbę 

nagród, które widzowie, a także przedstawiciele przemysłu medialnego 

w Polsce, przyznali naszym pracownikom. W ciągu ostatnich dwóch lat 

znaczna liczba dziennikarzy i gwiazd TVN otrzymała prestiżowe nagrody: 

Tytuł Dziennikarza Roku 2004 dla Marcina Pawłowskiego;

Grand Press 2004 dla Witolda Gadowskiego oraz Przemysława 

Wojciechowskiego w kategorii dziennikarstwo śledcze;

Telekamery 2004 dla Ewy Drzyzgi, wyróżnienia dla Justyny 

Pochanke, Marcina Wrony oraz Szymona Majewskiego;

Telekamery 2003 dla Ewy Drzyzgi;

Grand Press 2003 dla Jacka Bazana w kategorii dziennikarstwa 

śledczego.

PRACOWNICY PRODUKCJI TELEWIZYJNEJ I ADMINISTRACJI

Oprócz osób, które widzimy na ekranie bardzo wiele osób pracuje 

za kulisami. Zatrudniamy 198 pracowników etatowych związanych 

z produkcją, a także w ciągu roku 2004 zatrudnialiśmy 602 osoby 

w ramach umów krótkoterminowych, włączając kamerzystów, 

oświetleniowców, dźwiękowców oraz innych profesjonalistów 

zajmujących się produkcją telewizyjną. Na koniec 2004 r. zatrudnialiśmy 

ponadto 154 osoby w administracji, 57 w dziale sprzedaży, 97 w dziale 

technicznym oraz 33 w dziale marketingu.

SZKOLENIA I ROZWÓJ

W roku 2004 zainicjowaliśmy program rozwoju przeznaczony dla 

naszych kluczowych menedżerów. Naszym celem jest zwiększenie 

ich skuteczności zarządzania poprzez skoncentrowanie się na rozwijaniu 

kompetencji związanych z biznesem oraz promowanie pracy zespołowej 

i współpracy w obrębie różnych funkcji Grupy TVN. Program ten 

wspierany jest przez wewnętrzny proces szkoleniowy oraz warsztaty 

przygotowywane przez zewnętrznych konsultantów i stanowi 

nieustanny praktyczny proces rozwoju, kształtowany przez 

menedżerów wyższego szczebla oraz samych uczestników.

W tym roku prowadziliśmy także program rozwoju dla naszych 

dziennikarzy, który pozwolił im rozwijać zdolności interpersonalne, 

uczyć się nowych języków oraz pogłębić inne umiejętności ściśle 

związane z wykonywanym zawodem, w indywidualnie wybranym 

obszarze zainteresowań.

Oferujemy także szkolenia (zarówno techniczne jak i ogólnorozwojowe) 

naszym pozostałym pracownikom, w zależności od potrzeb.

WYNAGRODZENIE I ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW

Jesienią 2004 r. przygotowaliśmy nową politykę wynagrodzeń, która 

została wdrożona w styczniu 2005 r. Zastąpiliśmy program świadczeń 

pieniężnych dla pracowników o długim stażu pracy systemem premii 

opartym na efektywności. Ponadto oferujemy naszym pracownikom 

podstawowe świadczenia medyczne. 

Mocno wierzymy w nagradzanie efektywności i corocznie 

dostosowujemy politykę wynagrodzeń do naszych osiągnięć 

rynkowych.

PRZYJAZNE MIEJSCE PRACY

W Grupie TVN panuje przyjazna atmosfera pracy. Imprezy integracyjne 

na wszystkich poziomach i we wszystkich działach uważane są za 

istotny aspekt tworzenia dobrej atmosfery pracy. Nasz pozytywny duch 

zespołowy oraz skoncentrowanie na sukcesie stanowią ważne wartości 

w codziennej pracy.
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 9 MISJA        
 SPOŁECZNA

Jesteśmy częścią polskiego społeczeństwa. Organizujemy naszą 

działalność charytatywną w ramach założonej i wspieranej 

przez nas Fundacji TVN Nie jesteś sam. Fundacja jest prowadzona 

przez Bożenę Walter.

Fundacja pomaga ludziom nieuleczalnie chorym i żyjącym 

w biedzie. Przeznacza środki na zakup specjalistycznego sprzętu 

medycznego dla szpitali dziecięcych oraz na ich remonty. 

ODNAWIAMY NADZIEJĘ...

Największą coroczną akcją Fundacji TVN jest wiosenna akcja 

pt. Odnawiamy nadzieję, organizowana we współpracy z Fundacją 

Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez barier. Akcja ta ma na celu 

zebranie pieniędzy na remont największego dziecięcego szpitala 

w Polsce – Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka. W 2004 r. zebrano 

około 12 mln złotych. Za te pieniądze odremontowano dziewięć 

klinik dziecięcych.

RAZEM NA BIEGUN

W 2004 r. Fundacja była sponsorem wyprawy na Biegun Północny 

znanego polarnika Marka Kamińskiego i niepełnosprawnego 

piętnastoletniego Jasia Meli. Pieniądze na to przedsięwzięcie 

pochodziły z akcji Razem na biegun, zorganizowanej z myślą 

o dzieciach i dorosłych, którzy przeszli amputację kończyn.  

P ierwszy raz w historii osoba niepełnosprawna dokonała tak 

wielkiego wyczynu. Podróż była relacjonowana na bieżąco 

w programie Uwaga. Fundacja TVN wspólnie z Fundacją Marka 

Kamińskiego przy tej okazji zbierała środki na pomoc ludziom 
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 9 MISJA        
 SPOŁECZNA

DZIECIĘCY UŚMIECH ZA GROSIK

W ubiegłym roku Fundacja TVN razem z siecią hipermarketów 

Ahold Polska zorganizowała akcję Dziecięcy uśmiech za grosik. Klienci 

tych sklepów płacąc za zakupy mogli wrzucać drobne pie niądze 

do specjalnych skarbonek. Ahold Polska wymieniła uzbierane 

„grosiki” na złotówki i przekazała Fundacji TVN 0,25 mln zł na remont 

Oddziału Intensywnej Terapii Wcześniaka i Noworodka w Krakowie. 

EDUKUJEMY SPOŁECZEŃSTWO

Oprócz pomocy finansowej Fundacja TVN angażuje się także w akcje 

informacyjne i profilaktyczne. Jedną z nich jest ogólnopolska 

kampania przeciw pedofilii Zły dotyk. Ma ona na celu uświadomienie 

społeczeństwu skali tego problemu oraz poinformowanie, jak go 

rozpoznać, zapobiegać i jak się wobec niego zachować. Akcja ma 

także uwrażliwić dzieci na kontakty z obcymi, którzy mogą 

wykorzystać ich zaufanie i skrzywdzić. 

niepełnosprawnym. Wszystkie zebrane pieniądze zostały 

przekazane na zakup protez kończyn.

MECZ DOBREJ WOLI

W ubiegłym roku blisko 0,6 mln złotych przeznaczono na remont 

Oddziału Noworodków Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 

Pieniądze te zebrano podczas pierwszego w historii polskiej piłki 

nożnej charytatywnego Meczu dobrej woli, rozegranego między 

drużynami pierwszoligowymi – Legią Warszawa a Wisłą Kraków. 

Tak wysoką kwotę udało się uzyskać dzięki zaangażowaniu 

sportowców, kibiców i widzów kanałów należących do Grupy TVN. 

HOJNOŚĆ NASZYCH WIDZÓW

Fundacja pozyskuje pieniądze na swoją działalność na kilka sposobów. 

Widzowie TVN poruszeni losami ludzi pokazywanych w telewizyjnych 

reportażach wysyłają pieniądze za pośrednictwem SMS-ów. Dziennikarze 

Grupy TVN często organizują specjalne wydania swoich programów, 

podczas których są przeprowadzane tego typu akcje. Największe 

zasługi ma program Pod napięciem prowadzony przez Marcina Wronę, 

podczas którego wybierany jest pacjent lub placówka zdrowia, dla 

których zbierane są środki. W ubiegłym roku tematem specjalnego, 

charytatywnego wydania tego programu była pomoc dzieciom chorym 

na nieuleczalną chorobę genetyczną – mukowiscydozę. Dzięki widzom 

kanałów należących do Grupy TVN, którzy wysyłali SMS-y, udało się 

zgromadzić 2 mln złotych. Nasza akcja oraz nagłośnienie tej choroby 

spowodowały uruchomienie przez Ministerstwo Zdrowia specjalnego 

programu leczenia dzieci z tą chorobą.
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10 ŁAD 
 KORPORACYJNY

STRUKTURA ZARZĄDZANIA

Zarząd oraz Rada Nadzorcza TVN dokładają starań, aby nasz ład 

korporacyjny był przejrzysty i zgodny zarówno z polskimi, 

jak i międzynarodowymi normami. 

ZASADY OGÓLNE

W 2005 roku zostały opracowane przez Giełdę Papierów Wartościowych 

nowe Zasady Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych. Do końca maja 

zastosujemy wszystkie z tych rekomendacji. Zgodnie z prawem spółek 

handlowych, w procesie decyzyjnym Spółki bierze udział Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. 

Uprawnienia tych władz oraz ich wzajemne relacje podlegają 

stosownym przepisom Kodeksu Spółek Handlowych, Statutowi 

Spółki oraz wewnętrznym przepisom dotyczącym trybu pracy 

Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 

ROLA AKCJONARIUSZY 

Zachęcamy naszych akcjonariuszy do odgrywania aktywnej roli 

w strukturach zarządzania. Zgoda akcjonariuszy jest konieczna 

w przypadku podejmowania kluczowych decyzji, między innymi 

dotyczących: weryfikacji i zatwierdzenia raportu rocznego oraz 

sprawozdań finansowych, powoływania członków Rady Nadzorczej 

lub, jeżeli jest to konieczne, ich odwołania, poprawek 

wprowadzanych do Statutu Spółki, podwyższenia kapitału oraz 

wykupu akcji. 

Podczas Walnych Zgromadzeń każda akcja reprezentuje jeden głos. 

Poza udziałem w Walnych Zgromadzeniach, członkowie Zarządu 

oraz wyżsi rangą pracownicy szczebla kierowniczego zaangażowani 
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Zarząd zobowiązany jest do przedstawiania Radzie Nadzorczej 

regularnych raportów i musi uzyskać uprzednią zgodę Rady 

Nadzorczej w odniesieniu do określonych spraw przedstawionych 

w Statucie Spółki. Ponadto Rada Nadzorcza wyznacza audytorów 

Spółki i zatwierdza roczny budżet.

ZARZĄD 

Zarząd Spółki odpowiada za bieżące zarządzanie jej działalnością. 

W skład Zarządu może wchodzić od trzech do siedmiu członków, 

łącznie z prezesem oraz dwoma wiceprezesami. Obecnie w skład 

Zarządu wchodzi siedmiu członków. Członkowie Zarządu 

mianowani są przez Radę Nadzorczą na trzyletnią kadencję 

podlegającą przedłużeniu.  

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

Rada Nadzorcza przyjęła politykę regulującą transakcje Spółki 

z podmiotami powiązanymi. „Podmioty powiązane” to znaczący 

akcjonariusze i ich podmioty stowarzyszone, członkowie Zarządu 

i Rady Nadzorczej, a także pracownicy i ich bliscy krewni. Zgodnie 

z polityką regulującą transakcje z podmio tami powiązanymi, 

warunki każdej umowy zawieranej między Spółką a podmiotem 

powiązanym nie powinny być dla Spółki mniej korzystne niż 

warunki rynkowe transakcji zawieranych z podmiotem 

niepowiązanym. Polityka regulująca transakcje z podmiotami 

powiązanymi stanowi również, że: (i) umowy o wartości powyżej 

150.000 euro zawarte z podmiotami powiązanymi – osobami 

fizycznymi oraz (ii) umowy o wartości powyżej 500.000 euro 

zawarte z podmiotami powiązanymi – organizacjami muszą być 

są w aktywny dialog z akcjonariuszami Spółki. Aby zapewnić, 

że inwestorzy otrzymują aktualne dane o funkcjonowaniu Spółki, 

członkowie Zarządu – pod przewodnictwem Prezesa Zarządu oraz 

Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych – przeprowadzają regularne 

prezentacje dla inwestorów instytucjonalnych oraz analityków 

krajowych i międzynarodowych. 

Regularnie informujemy akcjonariuszy, analityków oraz media 

o jakichkolwiek znaczących zmianach w działalności Grupy TVN. 

W ciągu roku zespół odpowiedzialny za kontakty z inwestorami 

odpowiada na pytania akcjonariuszy i dokłada starań, aby wyniki 

finansowe Spółki i prezentacje dla inwestorów były łatwo dostępne 

na stronie internetowej Spółki. 

RADA NADZORCZA 

W skład Rady Nadzorczej może wchodzić od siedmiu do jedenastu 

członków, z których każdy powoływany jest na trzyletnią kadencję. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy decyduje o liczbie członków 

Rady Nadzorczej. Kadencja obecnych członków Rady Nadzorczej 

dobiegnie końca na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, na 

którym zatwierdzone zostaną sprawozdania finansowe za 2005 rok. 

Główną funkcją Rady Nadzorczej jest nadzorowanie działań Zarządu. 

Funkcje Rady Nadzorczej obejmują także: (i) badanie sprawozdań 

 finansowych oraz raportu Zarządu, (ii) reprezentowanie Spółki 

w kontraktach i sporach z członkami Zarządu, (iii) zatwierdzanie uchwał 

dotyczących Zarządu, (iv) wydawanie zgody na podwyższenie 

kapitału zakładowego, oraz (v) zatwierdzanie rocznych sprawozdań 

finansowych do publikacji. 
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zatwierdzone mocą uchwały Rady Nadzorczej przyjętej większością 

głosów, włączając w to głos „za” złożony przez większość 

niezależnych członków Rady Nadzorczej. 

SPODZIEWANE ZMIANY ŁADU KORPORACYJNEGO 

10 maja 2005 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozważy 

podniesienie liczby członków Rady Nadzorczej z dziewięciu do 

dziesięciu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie również 

wybierać nowych niezależnych członków Rady Nadzorczej.

Aby zachować zgodność z Zasadami Dobrych Praktyk w Spółkach 

Publicznych, planowane jest wprowadzenie do Statutu kryteriów 

niezależności członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z planowaną 

definicją, niezależny członek Rady Nadzorczej to osoba, która 

spełnia wszystkie następujące kryteria:

a) nie jest pracownikiem Spółki; 

b) nie pełniła funkcji członka Zarządu Spółki w ciągu trzech lat 

poprzedzających powołanie do Rady Nadzorczej;

c) nie jest osobą pozostającą w bliskich stosunkach z członkiem 

Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki lub wyższym rangą 

pracownikiem Spółki;

d) nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Spółki lub spółek 

stowarzyszonych, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego 

z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej;

e) posiada mniej niż 5% akcji Spółki;

f) nie jest osobą pozostającą w bliskich stosunkach 

z którymkolwiek z akcjonariuszy posiadających 5% lub więcej 

akcji Spółki (dotyczy akcjonariuszy będących osobami 

fizycznymi); oraz
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g) nie jest pracownikiem ani członkiem organów zarządzających 

lub nadzorujących któregokolwiek z akcjonariuszy, posiadających 

10% lub więcej akcji Spółki, ani nie jest związana z takim 

akcjonariuszem w żaden inny istotny sposób.

Oczekuje się, iż regulacje dotyczące Rady Nadzorczej zostaną 

zmienione tak, by uwzględniały dwa komitety – Komitet Audytu 

i Komitet ds. Transakcji z Podmiotami Powiązanymi i Wynagrodzeń. 

Komitety będą się składać z trzech do pięciu członków, w tym co 

najmniej jeden niezależny członek Rady. 

Ponadto, maksymalna liczba członków Zarządu ma zostać 

podniesiona z siedmiu do ośmiu.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

Skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdania finansowe TVN S.A. 

przygotowywane były do końca 2004 r. zgodnie z Polskimi 

Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej. Obydwie formy sprawozdań 

finansowych podlegały badaniu przez niezależnego biegłego 

rewidenta. Spółka przyjęła Międzynarodowe Standardy 

Sprawozdawczości Finansowej do sporządzenia swoich raportów 

giełdowych oraz sprawozdawczości statutowej od 1 stycznia 2005 r. 
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11 KOMENTARZ 
 WICEPREZESA ZARZĄDU 
 DS. FINANSOWYCH 

DALSZY WZROST PRZYCHODÓW I RENTOWNOŚCI 

Przychody Grupy w 2004 r. wyniosły 717 mln złotych, 22% więcej niż 

w roku poprzednim. Grupa istotnie poprawiła wyniki operacyjne za 

2004 r. – wskaźnik EBITDA na poziomie Grupy wzrósł o 25%, a marża 

EBITDA wyniosła 30%, co jest godnym uwagi osiągnięciem, biorąc pod 

uwagę zakup TVN 24 Sp. z o.o. w dniu 11 marca 2004 r. i uruchomienie 

dwóch nowych kanałów: ITVN i TVN Style. Wskaźnik EBIT osiągnął 

178 mln złotych – wzrost o 19% w porównaniu z 2003 r. Zysk netto 

wynosił 196 mln złotych, 164% więcej niż w roku poprzednim, co 

powoduje, że zysk na akcję osiągnął wartość 2,98 złotych. 

ZAKUP TVN 24 I NOWE KANAŁY – WYŻSZE PRZYCHODY 

Głównym motorem wzrostu przychodów był zakup TVN 24 Sp. z o.o. 

i uruchomienie nowych kanałów, które łącznie zwiększyły przychody 

Grupy o 53 mln złotych w 2004 r. Koszty operacyjne Grupy wzrosły o 24% 

głównie z powodu zakupu i uruchomienia nowych kanałów, co dodało 

16 milionów złotych do kosztów Grupy TVN w 2004 r. Założeniem Grupy 

jest osiągnięcie pułapu rentowności na poziomie EBITDA dla wszystkich 

uruchomionych kanałów w ciągu dwóch lat. Kanał TVN 24, uruchomiony 

w 2001 roku, osiągnął poziom rentowności pod koniec 2003 r., a w 2004 r. 

osiągnął wskaźnik EBITDA równy 9 mln złotych oraz marżę EBITDA 14%. 

Kanały TVN Turbo, TVN Style i ITVN jeszcze przyniosły stratę o łącznej 

wartości 15 mln złotych na poziomie EBITDA w 2004 r. Spodziewamy się, 

że kanały te osiągną rentowność w 2005 i 2006 r., a tym samym przyczynią 

się do wzrostu przychodów i marż.

W 2004 r. nastąpił wzrost rynku reklamowego; dalszy jego wzrost 

jest spodziewany w 2005 r., co pozwoli nam na podniesienie cen 

reklamy. W 2005 r. nadal będziemy koncentrować się na zwiększaniu 

rentowności i podwyższaniu marż, jednocześnie inwestując 

w przyszły wzrost.
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11 KOMENTARZ 
 WICEPREZESA ZARZĄDU 
 DS. FINANSOWYCH 

WZMOCNIENIE ZŁOTEGO – WYŻSZY ZYSK 

Grupa skorzystała ze znacznego wzmocnienia złotego, szczególnie 

wobec euro, pod koniec 2004 r. Zanotowaliśmy zysk z tytułu różnic 

kursowych netto w wysokości 75 mln złotych, w porównaniu ze stratą 

z tytułu różnic kursowych netto 28 mln złotych w 2003 r. Chcemy 

skorzystać ze wzmocnienia złotego poprzez zawarcie kolejnych umów 

zabez pieczających ryzyko kursowe, które mają zabezpieczać Spółkę 

przed wahaniami kursów walut. 

KONCENTRACJA NA PROGRAMACH PRODUKOWANYCH LOKALNIE

Grupa koncentruje się na programach produkowanych lokalnie; 

liczba godzin wyprodukowanych w kraju dla kanału TVN wzrosła 

z 668 w jesiennej ramówce 2003 r. do 945 w 2004 r. Ten fakt oraz 

zakup TVN 24 Sp. z o.o. były głównymi przyczynami wzrostu 

kosztów programowych i kosztów emisji o 21%.

RYZYKO

Prowadzona przez nas działalność, uwzględniająca znaczną 

konkurencję na rynku, może narazić nas na pewne rodzaje ryzyka. 

Wdrażane są skuteczne instrumenty zarządzania i kontroli w celu 

wczesnego wykrywania, oceny i zarządzania ryzykiem.

Celem naszych działań, związanych z zarządzaniem ryzykiem 

w zakresie ryzyka walutowego, jest minimalizacja niekorzystnego 

wpływu wahań kursów wymiany walut na nasz rachunek przepływów 

i sprawozdanie finansowe oraz zapewnienie płynności. Jesteśmy 

narażeni na ryzyko walutowe głównie z powodu Obligacji, które 

wyemitowaliśmy pod koniec 2003 r. oraz poprzez Obligację ITI Media, 

którą równocześnie nabyliśmy.

Nasza polityka hedgingowa skupia się na pokrywaniu znanych Spółce 

ryzyk w sposób efektywny kosztowo i zapewnieniu, że nie jest 

podejmowany obrót instrumentami finansowymi w celach innych 

niż transakcje zabezpieczające. 

Karen Burgess

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

PRZYCHODY  
(mln zł)

DOCHÓD NETTO
(mln zł)

EBITDA 
I MARŻA EBITDA 
(mln zł, %)
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12 SPRAWOZDANIE 
 FINANSOWE 
 

TVN S.A. 
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
ZA LATA ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2003 R. 
I 31 GRUDNIA 2004 R.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem sprawozdań finansowych wyżej 
wymienionego podmiotu. Oryginalne sprawozdania finansowe jak również 
wydana opinia niezależnego biegłego rewidenta zostały sporządzone 
w języku angielskim. 
W niniejszym tłumaczeniu określone terminy zostały przetłumaczone z języka 
angielskiego na polski w takim stopniu, w jakim było to możliwe. W razie 
rozbieżności w interpretacji odnośnie do terminologii, wiążąca jest wersja 
angielska. 



35

36

38

39

40

41

42

43

R A P O R T  RO C Z NY  2 0 0 4

Informacje o TVN

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Informacja dodatkowa 
do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

SPIS TREŚCI

TVN S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
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INFORMACJE O TVN

1. GŁÓWNY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

TVN S.A. (zwana dalej „Spółką”) oraz jej jednostki zależne (zwane 

dalej „Grupą TVN” lub „Grupą”) są właścicielami i nadawcami 

 siedmiu kanałów telewizyjnych w Polsce: TVN, TVN 7, TVN 24, 

TVN Meteo, TVN Turbo, ITVN i TVN Style. Kanały należące do Grupy 

emitują wiadomości, programy informacyjne i rozrywkowe, seriale 

i filmy.

2. SIEDZIBA

TVN S.A.

ul. Wiertnicza 166

02-952 Warszawa 

3. RADA NADZORCZA

Jan Wejchert, Przewodniczący

Mariusz Walter

Bruno Valsangiacomo

Henryka Bochniarz

Maciej Raczkiewicz 

Tomasz Kolbusz

Romano Fanconi (powołany 26 stycznia 2004 r.)

Alicja Kos-Gołaszewska (powołana 20 kwietnia 2004 r., 

złożyła rezygnację 2 grudnia 2004 r.)

Maciej Żak (powołany 26 stycznia 2004 r.)

Jan Zieliński (powołany 2 grudnia 2004 r.)

TVN S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
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4. ZARZĄD

Piotr Walter, Prezes

Karen Burgess

Edward Miszczak

Piotr Tyborowicz

Jarosław Potasz

Waldemar Ostrowski

Tomasz Berezowski

 

5. BIEGŁY REWIDENT

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Al. Armii Ludowej 14

00-638 Warszawa

6. KANCELARIA PRAWNA

Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy Spółka Komandytowa

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

7. GŁÓWNE BANKI

Bank BPH S.A. („BPH”)

Al. Pokoju 1

31-548 Kraków

8. JEDNOSTKI ZALEŻNE

Newsroom Sp. z o.o.

ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa

TVN 24 Sp. z o.o. („TVN 24”)

ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa

TVN Finance Corporation plc

One London Wall

London EC2Y 5EB

Wielka Brytania

Polish Television Finance Corporation B.V.

De Boelelaan 7

NL-1083 Amsterdam

Holandia

ProCable Sp. z o.o.

ul. Powsińska 4, 02-920 Warszawa

El-Trade Sp. z o.o.

ul. Cicha 7, 02-981 Warszawa

TVN Turbo Sp. z o.o.

ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa

TVN S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
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OPINIA NIEZALEŻ NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy TVN S.A. (poprzednio TVN Sp. z o.o.):

Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego bilansu TVN S.A. i jej jednostek zależnych (“Spółki”) na dzień 31 grudnia 2004 roku, skonsolidowanego 

rachunku zysków i strat, skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok zakończony 

31 grudnia 2004 roku. Za sporządzenie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem jest 

wyrażenie opinii o załączonym sprawozdaniu finansowym, na podstawie przeprowadzonego badania. 

Badanie nasze przeprowadziliśmy stosownie do Międzynarodowych Standardów Badania Sprawozdań Finansowych. Standardy te wymagają, abyśmy 

zaplanowali i przeprowadzili badanie w taki sposób, aby uzyskać zadowalającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. 

Badanie obejmuje sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzających kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. 

Badanie obejmuje również ocenę stosowanych zasad rachunkowości oraz istotnych oszacowań dokonanych przez Zarząd, a także ocenę ogólnej prezentacji 

sprawozdania finansowego. Uważamy, że nasze badanie stanowi wystarczającą podstawę dla wyrażenia naszej opinii.

 

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację finansową Spółki na dzień 31 grudnia 

2004 roku oraz jej wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Warszawa, Polska

23 lutego 2005 r.
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK 
ZYSKÓW I STRAT

Rok zakończony
31 grudnia 2003 r.

Rok zakończony
31 grudnia 2004 r.

Nota

Przychody ze sprzedaży, netto 3, 21 587.223 717.072

Koszty nadawania 
i produkcji programów telewizyjnych 4, 21 (367.992) (444.803)

Koszty sprzedaży 4, 21 (29.207) (40.613)

Koszty ogólnego zarządu 4, 21 (36.334) (51.826)

Pozostałe koszty operacyjne, netto (3.207) (1.690)

Zysk z działalności operacyjnej 150.483 178.140

(Koszty)/Przychody finansowe, netto 5 (44.347) 62.241

Zysk brutto 106.136 240.381

Podatek dochodowy 14 (31.797) (44.077)

Zysk netto 74.339 196.304

Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję 
(nie w tysiącach) 18 1,13 2,98

Załączona informacja dodatkowa stanowi integralną część 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(W złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)
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Na
31 grudnia 2003 r.

Na
31 grudnia 2004 r.

Nota

AKTYWA

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe 6 82.902 128.273

Wartości niematerialne 7 23.062 166.499

Długoterminowe aktywa programowe 8 58.970 70.117

Inwestycje dostępne do sprzedaży 10 11.388 14.339

Należności od jednostek powiązanych z tytułu obligacji 21 625.588 597.791

Długoterminowe należności od jednostek powiązanych 21 23.562 –

Środki pieniężne o ograniczonym prawie do dysponowania 9 15.408 5.339

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 – 13.652

Pozostałe aktywa trwałe 487 444

841.367 996.454

Aktywa obrotowe

Krótkoterminowe aktywa programowe 8 95.615 141.551

Środki pieniężne o ograniczonym prawie do dysponowania 9 179.517 2.645

Należności z tytułu dostaw i usług 78.206 104.422

Należności od jednostek powiązanych 21 8.761 12.658

Pochodne instrumenty finansowe 22 – 45.098

Rozliczenia międzyokresowe i inne aktywa 16.596 17.113

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 3.642

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 103.964 65.731

482.659 392.860

AKTYWA RAZEM 1.324.026 1.389.314

PASYWA

Kapitał własny 

Kapitał zakładowy 11 65.800 65.800

Kapitał z wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży – 2.739

Kapitał z wyceny instrumentów zabezpieczających – (7.448)

Zysk z lat ubiegłych 46.860 243.164

112.660 304.255

Zobowiązania długoterminowe

Obligacje Senior Notes oprocentowane 9,5%, o terminie wykupu w 2013 r. 12 1.033.270 890.201

Pochodne zobowiązania finansowe 23 – 9.194

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 1.063 23.850

Pozostałe zobowiązania długoterminowe – 26

1.034.333 923.271

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 103.692 75.460

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 21 4.546 441

Odsetki naliczone od obligacji Senior Notes oprocentowanych 9,5%, 
o terminie wykupu w 2013 r. 12 8.483 3.794

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 9.221 –

Pozostałe zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe 13 51.091 82.093

177.033 161.788

PASYWA RAZEM 1.324.026 1.389.314

SKONSOLIDOWANY BILANS

Załączona informacja dodatkowa stanowi integralną część 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(W złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)
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SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN 
W KAPITALE WŁASNYM 

Liczba 
udziałów/akcji 

(1) 

Kapitał  
zakładowy

Kapitał 
z wyceny 
inwestycji 

dostępnych do 
sprzedaży

Kapitał 
z wyceny 

instrumentów 
zabezpie-
czających

Zysk/(strata) 
z lat ubiegłych 

(2)
Kapitał własny

Stan na 1 stycznia 2003 r. 658.000 65.800 – – (27.479) 38.321

Zysk netto – – – – 74.339 74.339

Stan na 31 grudnia 2003 r. 658.000 65.800 – – 46.860 112.660

Stan na 1 stycznia 2004 r. 658.000 65.800 – – 46.860 112.660

Efekt podziału udziałów 65.142.000 – – – – –

Zysk netto – – – – 196.304 196.304

Aktualizacja wyceny inwestycji dostępnych 
do sprzedaży – – 3.369 – – 3.369

Podatek odroczony z tytułu aktualizacji 
wyceny do wartości godziwej – – (630) – – (630)

Straty na wycenie w wartości godziwej 
instrumentów zabezpieczających przepływy 
pieniężne

– – – (9.194) – (9.194)

Podatek odroczony z tytułu straty na 
wycenie w wartości godziwej instrumentów 
zabezpieczających przepływy pieniężne

– – – 1.746 – 1.746 

Stan na 31 grudnia 2004 r. 65.800.000 65.800 2.739 (7.448) 243.164 304.255

1 W dniu 2 lipca 2004 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło 

decyzję o przekształceniu TVN Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 

w wysokości 65.800 tys. zł (658.000 udziałów o wartości nominalnej 

100 zł każdy) w spółkę akcyjną o kapitale akcyjnym w wysokości 

65.800 tys. zł (65.800 tysięcy akcji o wartości nominalnej 1 zł każda). 

W dniu 30 lipca 2004 r. dokonano rejestracji przekształcenia Spółki. 

W zamian za jeden udział w TVN Sp. z o.o. każdy udziałowiec 

otrzymał 100 (słownie: sto) akcji w TVN S.A.

2 Na dzień 31 grudnia 2004 r. zysk z lat ubiegłych obejmuje kwotę 

67.580, stanowiącą kapitał rezerwowy, który w przyszłości może 

podlegać podziałowi pomiędzy akcjonariuszy.

Załączona informacja dodatkowa stanowi integralną część 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(W złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)
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SKONSOLIDO WANY RACHUNEK 
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rok zakończony 
31 grudnia 2003 r.

Rok zakończony 
31 grudnia 2004 r.

Nota

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Wpływy z działalności operacyjnej 15 107.224 173.914

Podatek zapłacony (7.394) (30.539)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 99.830 143.375

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Nabycie jednostki zależnej, netto 
(bez nabytych środków pieniężnych) 19 – (164.431)

Wypływy z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych (33.974) (73.602)

Wypływy z tytułu nabycia opcji – (7.248)

(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu środków pieniężnych 
o ograniczonym prawie do dysponowania (160.627) 186.941

Wypływy z tytułu nabycia wartości niematerialnych (4.086) (14.446)

Nabycie obligacji od podmiotu powiązanego (611.681) –

Otrzymane odsetki 3.832 5.953

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (806.536) (66.833)

Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Spłata kredytów długoterminowych (214.291) –

Spłata pożyczek od jednostek powiązanych (25.688) –

Wpływy z emisji obligacji Senior Notes 1.092.608 –

Koszty emisji obligacji Senior Notes (64.466) (13.079)

Zapłacone odsetki (9.391) (101.708)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 778.772 (114.787)

Różnice kursowe (4.788) 12

Zwiększenie / (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych 67.278 (38.233)

Zmiany stanu środków pieniężnych 
Stan na początek roku 36.686 103.964

Stan na koniec roku 103.964 65.731
67,278 (38,233)

Załączona informacja dodatkowa stanowi integralną część 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(W złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)
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INFORMACJA DODATKOWA 
DO SKONSOLIDOWANEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. TVN

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez 

Zarząd i Radę Nadzorczą do publikacji w dniu 23 lutego 2005 r. 

TVN S.A. (do dnia 29 lipca 2004 r. – TVN Sp. z o.o.) powstała w maju 

1995 r. i jest spółką akcyjną założoną na podstawie polskich przepisów 

prawnych, zajmującą się nadawaniem i rozpowszechnianiem 

programów telewizyjnych. W dniu 15 kwietnia 2004 r. Spółka 

otrzymała 10-letnią scaloną koncesję na rozpowszechnianie 

programu telewizyjnego w systemie naziemnym. Uprzednio Spółka 

posiadała regionalne koncesje na rozpowszechnianie programu 

telewizyjnego w systemie naziemnym w Polsce Północnej oraz 

w Warszawie i Łodzi, a przez swoją jednostkę zależną (będącą w 100% 

jej własnością), Telewizję Wisła Sp. z o.o. („TV Wisła”) – koncesję na 

rozpowszechnianie programu telewizyjnego w Polsce Południowej 

w systemie naziemnym. Scalona koncesja zastępuje koncesje 

regionalne i wygasa w dniu 14 kwietnia 2014 roku. 

Spółka jest częścią grupy spółek znajdujących się pod kontrolą 

International Trading and Investments Holdings S.A. w Luksemburgu 

(„ITI Holdings”) i jej jednostek zależnych („Grupa ITI”). Grupa ITI 

prowadzi działalność w Polsce od roku 1984 i jest jedną z największych 

grup działających w sektorze medialno-rozrywkowym w Polsce. 

ITI Holdings jest spółką z siedzibą w Luksemburgu, notowaną na 

giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu i dopuszczoną 

do publicznego obrotu, ale nie notowaną na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie. 

W dniu 11 marca 2004 r. Grupa nabyła 100% udziałów w TVN 24 

za kwotę 168.053 (35.000 EUR) (patrz: Nota 19).

W dniu 29 kwietnia 2004 r. Grupa uruchomiła ITVN, płatny 

polskojęzyczny kanał telewizyjny nadawany w Stanach Zjednoczonych.

W dniu 29 lipca 2004 r. Grupa otrzymała koncesję na nadawanie 

programu telewizyjnego o nazwie TVN Style. Kanał rozpoczął 

nadawanie w dniu 1 sierpnia 2004 r.

W dniu 2 lipca 2004 r. udziałowcy zatwierdzili uchwałę 

o przekształceniu Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

w spółkę akcyjną. W tym samym dniu udziałowcy zatwierdzili 

zmieniony Statut Spółki. W dniu 30 lipca 2004 r. przekształcenie 

Spółki zostało zarejestrowane w Sądzie. Zmieniony Statut Spółki 

przewiduje, że z chwilą przekształcenia kapitał zakładowy Spółki 

obejmie dwie serie akcji: A i B. Akcje Spółki (w liczbie 65.800.000) 

dzielą się na 59.220.000 akcji Serii A i 6.580.000 akcji Serii B. 

W dniu 29 października 2004 r. Komisja Papierów Wartościowych 

i Giełd dopuściła do publicznego obrotu 26.300.000 akcji Serii A 

Spółki. Po pomyślnej ofercie istniejących 15.912.202 akcji na rzecz 

inwestorów detalicznych w Polsce i inwestorów instytucjonalnych 

w Polsce i za granicą, akcje są notowane na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie od 7 grudnia 2004 r. 

W dniu 8 października 2004 r. Spółka podniosła kapitał zakładowy 

TVN 24 poprzez objęcie 19.076 (nie w tysiącach) nowych udziałów 

o wartości nominalnej 500 zł każdy za łączną kwotę 41.472. W tym 

samym dniu TVN 24 nabyła od Spółki 400.000 (nie w tysiącach) 

udziałów w TV Wisła o wartości nominalnej 100 zł każdy za łączną 

kwotę 41.472. 

W dniu 30 grudnia 2004 r. Grupa zakończyła połączenie dwóch 

swoich jednostek zależnych: TV Wisła i TVN 24. Jednostką 

przejmującą jest TVN 24. Połączenie to nie miało wpływu na wynik 

finansowy i kapitał własny Grupy.

(W złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)
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2. ZASADY RACHUNKOWOŚCI

2.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Grupa prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi 

w Polsce przepisami w zakresie rachunkowości i prawa 

podatkowego. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), obejmującymi 

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości („MSR”) oraz 

interpretacje wydane przez Radę ds. Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości („IASB”). Skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe zostało sporządzone według zasady kosztu 

historycznego, z wyjątkiem przypadków ujawnionych poniżej.

2.2. Wcześniejsze zastosowanie Standardów

W 2004 roku Grupa dokonała wcześniejszego zastosowania 

standardów MSSF wymienionych poniżej, które mają zastosowanie 

do jej działalności. Efekt zastosowania tych standardów (jeżeli 

występuje) oraz dodatkowe informacje ujawnione zostały 

w informacji dodatkowej do niniejszego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego.

MSR 1 (zmieniony w 2003 r.) – Prezentacja sprawozdań finansowych

MSR 2 (zmieniony w 2003 r.) – Zapasy

MSR 8 (zmieniony w 2003 r.) – Zasady rachunkowości, zmiany 

szacunków księgowych i błędy

MSR 10 (zmieniony w 2003 r.) – Zdarzenia po dniu bilansowym

MSR 16 (zmieniony w 2003 r.) – Rzeczowe aktywa trwałe

MSR 17 (zmieniony w 2003 r.) – Leasing

MSR 21 (zmieniony w 2003 r.) – Skutki zmian kursów wymiany 

walut obcych

MSR 24 (zmieniony w 2003 r.) – Informacje ujawniane na temat 

podmiotów powiązanych

MSR 27 (zmieniony w 2003 r.) – Skonsolidowane i jednostkowe 

sprawozdania finansowe

MSR 28 (zmieniony w 2003 r.) – Inwestycje w jednostkach 

stowarzyszonych

MSR 31 (zmieniony w 2003 r.) – Udziały we wspólnych 

przedsięwzięciach

MSR 33 (zmieniony w 2003 r.) – Zysk na jedną akcję

MSSF 3 (wydany w 2004 r.) – Połączenia jednostek gospodarczych

MSR 36 (zmieniony w 2004 r.) – Utrata wartości aktywów

MSR 38 (zmieniony w 2004 r.) – Wartości niematerialne

MSSF 5 (wydany w 2004 r.) – Aktywa długoterminowe 

przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana

Wcześniejsze zastosowanie MSR 1, 2, 8, 10, 16, 17, 21, 24, 27, 28, 31 i 33 

(wszystkie zmienione w 2003 r.) nie spowodowało istotnych zmian 

zasad rachunkowości Grupy. Podsumowując:

• MSR 2, 8, 10, 16, 17, 21, 27, 28 i 33 nie miały istotnego wpływu 

na zasady rachunkowości Grupy.

• MSR 24 (zmieniony w 2003 r.) wywarł wpływ na ustalenie 

podmiotów powiązanych oraz niektóre inne informacje 

ujawniane na temat podmiotów powiązanych.

Wcześniejsze zastosowanie MSSF 3, MSR 36 (zmienionego w 2004 r.) i MSR 

38 (zmienionego w 2004 r.) spowodowało zmianę zasady rachunkowości 

dotyczącej wartości firmy. Do 31 grudnia 2003 r. wartości firmy:

(W złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)

TVN S.A.
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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2. ZASADY RACHUNKOWOŚCI (CD.)

• amortyzowano metodą liniową przez okres 20 lat w 2003 r. oraz

• oceniano pod kątem występowania przesłanek wskazujących na 

możliwość wystąpienia trwałej utraty wartości na każdy dzień 

bilansowy.

Zgodnie z przepisami MSSF 3:

• Grupa zaprzestała amortyzacji wartości firmy powstałej w wyniku 

przejęcia TVN 24 i TV Wisła od 1 stycznia 2004 r.;

• Umorzenie na dzień 1 stycznia 2004 r. zostało wyksięgowane, 

pomniejszając o tę samą kwotę wartości firmy brutto;

• Od 1 stycznia 2004 r. wartość firmy poddawana jest testowi pod 

kątem możliwej utraty wartości co roku oraz kiedy występują 

przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości.

Zastosowanie MSSF 3 spowodowało: 

2004

Zwiększenie wartości niematerialnych 6.438

Zwiększenie niepodzielnego wyniku finansowego 6.438

Zwiększenie podstawowego zysku na jedną akcję   0,10

Grupa dokonała powtórnej oceny okresów użytkowania swoich 

wartości niematerialnych zgodnie z wymogami MSR 38. Ocena ta 

nie wykazała konieczności wprowadzenia żadnych korekt.

Wszelkie zmiany zasad rachunkowości zostały wprowadzone 

zgodnie z przepisami przejściowymi określonymi w poszczególnych 

standardach. Wszystkie standardy przyjęte przez Grupę wymagają 

zastosowania retrospektywnego, z wyjątkiem:

• MSR 16 – wymianę rzeczowych aktywów trwałych rozlicza się 

prospektywnie według wartości godziwej;

• MSR 21 – prospektywne rozliczanie wartości firmy oraz korekty 

wartości godziwej w odniesieniu do jednostek prowadzących 

działalność za granicą;

• MSSF 3 – zastosowanie prospektywne po 1 stycznia 2004 r.

MSSF 3 wymaga równoczesnego zastosowania MSR 36 i MSR 38.

2.3. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności

Grupa ocenia, że wszystkie istotne obszary jej działalności są częścią 

segmentu telewizyjnych usług nadawczych i wykazuje aktualnie 

jeden segment działalności. Ponadto, cała działalność Grupy oraz 

jej aktywa znajdują się na terenie Polski. Z tego względu nie 

przedstawiano żadnych innych informacji w ujęciu geograficznym.

2.4. Konsolidacja

Jednostki zależne, czyli jednostki, w których Grupa ma 

bezpośrednie lub pośrednie udziały w wysokości przekraczającej 

połowę całkowitej liczby głosów lub w inny sposób sprawuje 

kontrolę nad ich działalnością, są konsolidowane. Jednostki zależne 

konsolidowane są od dnia, w którym Grupa przejmuje faktyczną 

kontrolę nad daną jednostką, natomiast zaprzestaje się ich 

 (W złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)

TVN S.A.
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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konsolidacji z dniem, w którym Grupa traci nad jednostką kontrolę.

Przejęcie jednostki zależnej przez Grupę rozlicza się metodą 

nabycia. Cenę przejęcia ustala się jako wartość godziwą przejętych 

aktywów lub zaciągniętych lub przejętych zobowiązań na dzień 

wymiany, powiększoną o koszty, które można bezpośrednio 

przypisać do danej transakcji przejęcia. Możliwe do zidentyfikowania 

aktywa oraz zobowiązania i zobowiązania warunkowe przejęte 

w ramach połączenia jednostek gospodarczych wycenia się 

początkowo według ich wartości godziwej na dzień nabycia. 

Nadwyżkę ceny przejęcia nad wartością godziwą udziału Grupy 

w możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywach netto 

wykazuje się jako wartość firmy. Spółka wykazuje transakcje 

z jednostkami znajdującymi się pod wspólną kontrolą metodą 

nabycia.

Wszelkie transakcje wewnątrzgrupowe, salda oraz niezrealizowane 

zyski i straty powstałe w wyniku transakcji między spółkami Grupy 

zostały wyłączone. Niezrealizowane straty powstałe w wyniku 

transakcji między spółkami Grupy podlegają wyłączeniom 

w zakresie, w jakim nie stanowią przesłanki trwałej utraty wartości.

2.5. Waluty obce 

Załączone sprawozdanie finansowe jest wykazywane w złotych, 

które są walutą prezentacji i walutą funkcjonalną Grupy. 

Poszczególne pozycje sprawozdania finansowego są wyceniane 

w złotych, które stanowią walutę podstawowego środowiska 

gospodarczego, w którym działa Spółka.

Aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach obcych 

przeliczane są na złote przy zastosowaniu kursów obowiązujących 

na dzień bilansowy. Transakcje przeprowadzone w walutach obcych 

przeliczane są na walutę funkcjonalną przy zastosowaniu kursów 

wymiany obowiązujących w dniu zawarcia tych transakcji. Dodatnie 

i ujemne różnice kursowe wynikające z rozliczenia tych transakcji 

oraz z przeliczenia aktywów i zobowiązań pieniężnych według 

kursów wymiany walut na koniec roku wykazuje się w rachunku 

zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy 

kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów 

pieniężnych.

Różnice kursowe z tytułu pozycji niepieniężnych, takich jak 

instrumenty kapitałowe wyceniane według wartości godziwej 

w korespondencji z rachunkiem zysków i strat, wykazuje się w ramach 

zysków i strat z tytułu zmiany wartości godziwej. Różnice kursowe 

z tytułu pozycji niepieniężnych, takich jak instrumenty kapitałowe 

zaklasyfikowane jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, 

ujmuje się w kapitale z wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży.

2.6. Kursy wymiany i inflacja:

Rok 
zakończony

Kurs wymiany 
złotego do 
USD

Kurs wymiany 
złotego do 
EUR

Zmiana 
wskaźnika cen 
konsump-
cyjnych

31 grudnia 
2004 r. 2,9904 4,0790 4,4%

31 grudnia 
2003 r. 3,7405 4,7170 1,6%

2.7. Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowy majątek trwały wyceniany jest według kosztu 

historycznego pomniejszonego o odpisy amortyzacyjne. Jeżeli 

wartość bilansowa danego składnika aktywów jest wyższa od jego 

2. ZASADY RACHUNKOWOŚCI (CD.)

(W złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)

TVN S.A.
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szacowanej wartości odzyskiwalnej (wyższej z dwóch wartości: 

wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do 

sprzedaży i wartości użytkowej), jego wartość bilansową spisuje się 

do wartości odzyskiwalnej. 

Późniejsze nakłady na środek trwały zwiększają jego wartość 

bilansową, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że przyszłe korzyści 

ekonomiczne, jakie jednostka uzyska z tego tytułu, przekroczą 

wyniki osiągane w oparciu o stan obecny. Pozostałe nakłady 

spisywane są w koszty okresu w momencie ich poniesienia. Wydatki 

na naprawę i konserwację odnoszone są do rachunku zysków i strat 

okresu obrotowego, w którym zostały poniesione.

W chwili likwidacji lub sprzedaży składnika rzeczowego majątku 

trwałego, odnośny koszt i umorzenie są wyksięgowywane, 

a wszelkie wynikające z tego zyski lub straty są ujmowane 

w rachunku zysków i strat.

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są w celu rozłożenia w czasie 

ceny nabycia lub wartości wytworzenia składnika rzeczowego 

majątku trwałego, lub jego wyceny, pomniejszonych o szacunkową 

wartość końcową, metodą liniową w przewidywanym okresie ich 

użytkowania:

Okres

Sprzęt telewizyjny i nadawczy 4–5 lat

Środki transportu 4–5 lat

Pojazdy studyjne 8 lat 

Meble i wyposażenie 4–5 lat

Inwestycje w obcych środkach trwałych są amortyzowane przez 

okres trwania umowy najmu, nie dłużej jednak niż przez okres 

ich użytkowania. Grunty nie podlegają amortyzacji. 

Zyski lub straty na sprzedaży lub likwidacji są ustalane przez 

porównanie przychodów ze zbycia z wartością bilansową 

i odnoszone są w wynik z działalności operacyjnej.

2.8. Wartości niematerialne

Koszty nabycia formatów programowych i koncesji na nadawanie 

programów telewizyjnych są kapitalizowane i amortyzowane 

metodą liniową w przewidywanym okresie ich użytkowania:

Okres

Formaty programowe 5 lat

Koncesje na nadawanie programów 
telewizyjnych

okres ważności 
koncesji

Wartość firmy stanowi nadwyżkę ceny nabycia nad wartością 

godziwą udziału Grupy w możliwych do zidentyfikowania aktywach 

netto nabytej jednostki zależnej na dzień nabycia. Wartość firmy 

z przejęcia jednostek zależnych jest testowana corocznie pod kątem 

utraty wartości i wykazywana według kosztu pomniejszonego 

o skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości.

Pozostałe wartości niematerialne obejmują nabyte 

oprogramowanie komputerowe. Nabyte oprogramowanie jest 

kapitalizowane i umarzane liniowo, przez okres od dwóch do trzech 

lat. Koszty badań są ujmowane jako koszty danego okresu, 

w momencie ich poniesienia.

 (W złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)
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2.9. Trwała utrata wartości aktywów

Aktywa o nieograniczonym okresie użytkowania nie podlegają 

amortyzacji i są testowane corocznie pod kątem możliwej utraty 

wartości. Aktywa podlegające amortyzacji analizuje się pod kątem utraty 

wartości, ilekroć jakieś zdarzenia lub zmiany okoliczności wskazują na 

możliwość niezrealizowania ich wartości bilansowej. Stratę z tytułu utraty 

wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o którą wartość bilansowa 

danego składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną. 

Wartość odzyskiwalna stanowi wyższą z dwóch kwot: wartości godziwej 

pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży i wartości 

użytkowej. Dla potrzeb analizy pod kątem utraty wartości, aktywa 

grupuje się na najniższym poziomie, dla którego występują możliwe do 

zidentyfikowania odrębne przepływy pieniężne (ośrodki wypracowujące 

środki pieniężne). Wartość firmy jest alokowana do grup ośrodków 

wypracowujących środki pieniężne zidentyfikowanych przez Grupę. 

2.10. Inwestycje

Grupa zalicza swoje inwestycje do następujących kategorii: aktywa 

finansowe wykazywane według wartości godziwej, z zyskami lub 

stratami rozliczanymi w korespondencji z rachunkiem zysków i strat, 

pożyczki i należności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

i inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności. Klasyfikacja 

zależy od celu, w jakim inwestycja została nabyta. Zarząd określa 

klasyfikację inwestycji przy ich początkowym ujęciu i weryfikuje 

prawidłowość przyjętej klasyfikacji na każdy dzień sprawozdawczy.

Inwestycje nabyte przede wszystkim w celu sprzedaży w krótkim 

terminie lub które zostaną tak zaklasyfikowane przez Zarząd, zalicza 

się do aktywów finansowych wykazywanych według wartości 

godziwej, z zyskami lub stratami rozliczanymi w korespondencji 

z rachunkiem zysków i strat. Kategoria ta posiada dwie podkategorie: 

aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe 

przeznaczone w momencie ich początkowego ujęcia do wyceny 

według wartości godziwej, z zyskami lub stratami rozliczanymi 

w korespondencji z rachunkiem zysków i strat. Instrumenty pochodne 

również klasyfikuje się jako przeznaczone do obrotu, chyba że zostały 

wyznaczone jako zabezpieczenia. Aktywa z tej kategorii klasyfikuje się 

jako aktywa obrotowe, jeżeli są przeznaczone do obrotu lub jeżeli 

przewiduje się ich realizację w terminie 12 miesięcy od daty bilansu.

Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych 

aktywa finansowe z ustalonymi lub możliwymi do ustalenia 

płatnościami, które nie są notowane na aktywnym rynku. Powstają 

one, gdy Grupa wydaje środki pieniężne, towary lub usługi 

bezpośrednio kontrahentowi, bez zamiaru wprowadzania należności 

do obrotu. Zalicza się je do aktywów obrotowych, z wyjątkiem pozycji, 

których okres wymagalności jest dłuższy niż 12 miesięcy od daty 

bilansu. Te pozycje zalicza się do aktywów trwałych. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to niezaliczane do 

instrumentów pochodnych aktywa finansowe, które zostały przeznaczone 

do tej kategorii lub też nie zostały zaliczone do żadnej innej kategorii. 

Zalicza się je do długoterminowych inwestycji dostępnych do sprzedaży, 

chyba że Zarząd ma wyraźny zamiar utrzymywania tych inwestycji przez 

okres krótszy niż dwanaście miesięcy od daty bilansu lub jeżeli zostaną 

one sprzedane w celu pozyskania kapitału obrotowego, w którym to 

przypadku ujmuje się je w aktywach obrotowych jako krótkoterminowe 

inwestycje dostępne do sprzedaży.

Inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności to niezaliczane 

do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o określonych lub 

możliwych do ustalenia płatnościach i ustalonym terminie zapadalności, 

w stosunku do których Zarząd ma zamiar i możliwość utrzymywania ich 

do terminu zapadalności. W ciągu roku finansowego Grupa nie posiadała 

inwestycji zaliczających się do tej kategorii.

Nabycie i sprzedaż inwestycji ujmuje się na dzień przeprowadzenia 

transakcji – dzień, w którym Grupa zobowiązuje się do nabycia lub 

sprzedaży składnika aktywów. Inwestycje ujmuje się początkowo według 

wartości godziwej powiększonej o koszty transakcji w przypadku 

wszystkich aktywów finansowych, które nie są wykazywane według 

wartości godziwej z zyskami lub stratami w rachunku zysków i strat. 

Inwestycje wyłącza się z ksiąg rachunkowych, jeżeli prawa do otrzymywania 
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przepływów pieniężnych z inwestycji wygasły lub zostały przeniesione 

i Grupa przekazała zasadniczo całe ryzyko i korzyści z tytułu ich własności. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży i aktywa finansowe wykazywane 

według wartości godziwej, z zyskami lub stratami wykazywanymi 

w rachunku zysków i strat wykazuje się po początkowym ujęciu według 

wartości godziwej. Pożyczki i należności wycenia się w wysokości 

zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy 

procentowej. Zrealizowane i niezrealizowane zyski i straty z tytułu zmian 

wartości godziwej „aktywów finansowych wykazywanych według wartości 

godziwej z zyskami lub stratami w rachunku zysków i strat” ujmuje się 

w rachunku zysków i strat w okresie, w którym powstały. Niezrealizowane 

zyski i straty powstałe w wyniku zmian wartości godziwej niepieniężnych 

papierów wartościowych zaliczanych do „dostępnych do sprzedaży” 

ujmuje się w kapitale własnym. W przypadku sprzedaży lub utraty wartości 

papierów wartościowych zaliczonych do „dostępnych do sprzedaży” łączne 

dotychczasowe korekty wartości godziwej ujmuje się w rachunku zysków 

i strat jako zyski i straty na inwestycyjnych papierach wartościowych. 

Wartości godziwe inwestycji notowanych wynikają z bieżących cen 

zakupu. Jeżeli nie ma aktywnego rynku na dane aktywa finansowe 

(a także w odniesieniu do nienotowanych papierów wartościowych), 

Grupa ustala wartość godziwą przy pomocy technik wyceny. Obejmują 

one wykorzystanie niedawno zawartych transakcji, przeprowadzonych 

na warunkach rynkowych, odniesienie do innych instrumentów, które 

są zasadniczo takie same, analizę zdyskontowanych przepływów 

pieniężnych oraz modele wyceny opcji dostosowane do konkretnych 

okoliczności Grupy. 

Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne 

dowody na to, że nastąpiła utrata wartości składnika aktywów 

finansowych lub grupy aktywów finansowych. 

W przypadku kapitałowych papierów wartościowych zaliczonych 

do „dostępnych do sprzedaży”, przy ustalaniu, czy nastąpiła utrata 

wartości, bierze się pod uwagę znaczący lub przedłużający się spadek 

wartości godziwej papieru wartościowego poniżej kosztu. Jeżeli 

występują tego rodzaju dowody w przypadku aktywów finansowych 

dostępnych do sprzedaży, łączne dotychczasowe straty – ustalone 

jako różnica pomiędzy ceną nabycia a aktualną wartością godziwą, 

pomniejszona o ewentualne straty na tym składniku aktywów 

finansowych uprzednio ujęte w rachunku zysków i strat – wyłącza się 

z kapitału własnego i ujmuje w rachunku zysków i strat. Straty z tytułu 

utraty wartości ujęte wcześniej w rachunku zysków i strat z tytułu 

instrumentów kapitałowych nie podlegają odwróceniu w korespondencji 

z rachunkiem zysków i strat.

2.11. Aktywa programowe

Aktywa programowe obejmują nabyte licencje programowe, 

koprodukcje i produkcje własne. Aktywa programowe podlegają analizie 

pod kątem potencjalnej trwałej utraty wartości corocznie lub gdy 

występują zdarzenia bądź zmiany wskazujące, iż wartość bilansowa 

może nie być odzyskiwalna. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości jest 

ujmowany w kwocie, o jaką wartość bilansowa danego składnika 

aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Zasady rachunkowości 

dotyczące poszczególnych kategorii są podsumowane poniżej:

Nabyte licencje programowe

Nabyte przez Grupę na mocy umów licencyjnych prawa do programów 

oraz związane z nimi powstałe zobowiązania są ujmowane jako aktywa 

i zobowiązania w wartości bieżącej w chwili, gdy dany program jest dla 

Spółki udostępniony i rozpoczyna się okres licencji. Koszty są 

przyporządkowywane do poszczególnych programów w ramach 

nabywanych pakietów programowych, na podstawie relatywnej 

wartości każdego z nich dla Grupy. Skapitalizowane koszty licencji 

programowych są ujmowane w bilansie według niezamortyzowanego 

kosztu lub szacowanej wartości odzyskiwalnej (będącą wyższą z dwóch 

kwot: wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do 

sprzedaży lub wartości użytkowej), wyliczonej dla każdego nabytego 

pakietu, zależnie od tego, która z tych dwóch wartości jest niższa. 

Odpisy wartości są ujmowane w kwocie, o jaką niezamortyzowany 

koszt przekracza wartość odzyskiwalną danego pakietu.
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Licencje programowe są alokowane do aktywów trwałych lub 

obrotowych na podstawie szacowanego okresu ich użytkowania. 

Amortyzacja licencji programowych jest ujmowana w kosztach 

nadawania i produkcji programów telewizyjnych. 

Kapitalizowane koszty produkcji własnych

Kapitalizowane koszty produkcji własnych obejmują kapitalizowane 

koszty produkcji wewnętrznej i zewnętrznej programów 

wyprodukowanych na zlecenie Grupy na podstawie licencji 

zakupionych od stron trzecich.

Kapitalizowane koszty produkcji własnych poszczególnych 

programów wyceniane są indywidualnie według kosztów ich 

wytworzenia, nie wyższych od ich wartości odzyskiwalnej. Koszty 

produkcji są amortyzowane na podstawie szacowanej liczby 

przyszłych emisji w następujący sposób:

Programy emitowane dwa razy w prime time  60% pierwsza emisja,

 40% druga emisja

Programy emitowane dwa razy poza prime time 90% pierwsza emisja,

 10% druga emisja

Programy z planowaną jedną emisją 100% pierwsza emisja

Seriale fabularne 50% pierwsza emisja,

 30% druga emisja,

 20% trzecia emisja

Kapitalizowane koszty produkcji własnych są alokowane do aktywów 

trwałych i obrotowych na podstawie szacowanego okresu ich 

użytkowania. Amortyzacja kapitalizowanych kosztów produkcji 

własnych jest ujmowana w kosztach nadawania i produkcji programów 

telewizyjnych.

Licencje programowe nabyte przez Grupę są amortyzowane w następujący sposób:

Kategorie programów Liczba emisji Stawka amortyzacyjna poszczególnej emisji

1-sza 2-ga 3-cia

NABYTE PROGRAMY

1
Filmy, w tym filmy fabularne, wyprodukowane 
dla telewizji naziemnej lub kablowej, bez podziału na 
pierwszą emisję, składnik biblioteki oraz kolejną emisję.

1
2

3 lub więcej

100
60
55

40
35 10

2
Cotygodniowe seriale fabularne, w tym dramaty, 
komedie i seriale, pierwsze emisje lub składniki biblioteki, 
na żywo i animowane.

1
2

3 lub więcej

100
60
55

40
35 10

3

Cotygodniowe seriale dokumentalne, 
w tym lokalne wersje popularnych formatów brytyjskich 
i amerykańskich, seriale dokumentalne, telenowele 
dokumentalne, reality i filmy przyrodnicze.

1
2

3 lub więcej

100
90
90

10
10 0

4 Dokumentalne filmy rozrywkowe.  Jednorazowe 
dokumenty pokazujące mniej aktualne materiały.

1
2 lub więcej

100
80 20 0

5 Krótkie formy komediowe
1
2

3 lub więcej

100
60
55

40
35 10

2. ZASADY RACHUNKOWOŚCI (CD.)

(W złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)

TVN S.A.
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego



51 R A P O R T  RO C Z NY  2 0 0 4

Koprodukcje

Koprodukcje Grupy są wyceniane według kosztów ich wytworzenia, 

nie wyższych od wartości odzyskiwalnej. Koprodukcje są amortyzowane 

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 emisji tych pozycji do przewidywanych 

całkowitych przychodów brutto z emisji. 

2.12. Leasing

Leasing aktywów, przy którym znacząca część ryzyka i korzyści 

wynikających z tytułu własności efektywnie pozostaje udziałem 

leasingodawcy, stanowi leasing operacyjny. Opłaty leasingowe 

uiszczane w ramach leasingu operacyjnego obciążają rachunek 

zysków i strat liniowo przez okres obowiązywania umowy leasingowej.

Leasing rzeczowych aktywów trwałych, przy którym Grupa przejmuje 

praktycznie wszystkie korzyści i rodzaje ryzyka wynikające z tytułu 

własności, zaliczany jest do leasingu finansowego. Leasing finansowy 

jest kapitalizowany w momencie rozpoczęcia okresu leasingu według 

wartości godziwej składników majątku będących przedmiotem 

leasingu, lub według wartości bieżącej minimalnych opłat 

leasingowych, jeśli wartość ta jest niższa. Opłaty leasingowe są 

rozdzielane na kwotę stanowiącą zmniejszenie części kapitałowej 

zobowiązania oraz odsetki, w taki sposób, aby uzyskać stałą stopę 

procentową od pozostałej do spłacenia kwoty zobowiązania na każdy 

okres. Element odsetkowy obciąża rachunek zysków i strat w okresie 

obowiązywania umowy leasingowej. Rzeczowe aktywa trwałe 

użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane 

przez okres leasingu lub okres ekonomicznej użyteczności, zależnie od 

tego, który z tych okresów jest krótszy.

2.13. Należności z tytułu dostaw i usług

Należności z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwotach 

pierwotnie zafakturowanych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości. Odpis z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw 

i usług rozpoznaje się, gdy istnieją obiektywne dowody na to, że Grupa 

nie będzie w stanie otrzymać wszystkich należnych kwot wynikających 

z pierwotnych warunków należności. Kwotę odpisu stanowi różnica 

pomiędzy wartością bilansową a wartością możliwą do odzyskania 

wyliczoną jako wartość bieżącą przewidywanych przepływów 

pieniężnych. Kwotę odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat.

2.14. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Na środki pieniężne i ich ekwiwalenty składają się środki pieniężne 

w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie oraz inwestycje 

o terminie zapadalności krótszym niż trzy miesiące od dnia zakupu.

2.15. Środki pieniężne o ograniczonym prawie do dysponowania

Środki pieniężne o ograniczonym prawie do dysponowania 

stanowią kwoty złożone w instytucjach finansowych jako 

zabezpieczenia gwarancji udzielonych przez te instytucje finansowe 

Grupie, oraz środki pieniężne na rachunkach bankowych Grupy, 

które mogą być wydatkowane przez Grupę jedynie na ściśle 

określone cele. Środki pieniężne o ograniczonym prawie do 

dysponowania alokuje się do aktywów trwałych i obrotowych 

zgodnie z warunkami umów dotyczącymi okresów zabezpieczenia.

2.16. Kredyty i pożyczki

Grupa ujmuje swoje kredyty i pożyczki (na które składają się kredyty 

bankowe, pożyczki od jednostek powiązanych oraz obligacje Senior 

Notes) początkowo według środków pozyskanych z ich emisji lub 

zaciągnięcia, po pomniejszeniu o poniesione koszty transakcyjne. 
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Po początkowym ujęciu, kredyty i pożyczki są wykazywane według 

wartości początkowej skorygowanej o koszty finansowe oraz 

pomniejszonej o kwoty spłacone. Koszty finansowe, na które składają się 

koszty odsetek, koszty transakcyjne i wszelkie różnice między środkami 

z emisji lub zaciągnięcia (pomniejszonymi o koszty transakcyjne) 

a wartością wykupu, są rozkładane w czasie przez okres, na jaki pożyczki 

lub kredytu udzielono, tak aby uzyskać stałą stopę oprocentowania 

w odniesieniu do wartości bilansowej (efektywna stopa procentowa).

2.17. Pochodne instrumenty finansowe i działalność zabezpieczająca

Grupa ujmuje instrumenty finansowe zgodnie z MSR 39 – Instrumenty 

finansowe – ujmowanie i wycena oraz MSR 32 – Instrumenty 

finansowe: ujawnianie i prezentacja, zmienionymi 31 grudnia 2003 r. 

Nie zastosowano wcześniej żadnych kolejnych zmian tych standardów.

Grupa zawarła szereg opcji oraz kontraktów terminowych 

dotyczących walut obcych w roku zakończonym 31 grudnia 2004 r. 

W odniesieniu do pochodnych instrumentów finansowych 

i działalności zabezpieczającej Grupa stosuje następujące zasady:

Pochodne instrumenty finansowe są początkowo ujmowane 

w bilansie według ceny nabycia, a następnie aktualizuje się ich 

wycenę do poziomu aktualnej wartości godziwej. Metoda ujmowania 

powstających przy tym zysków lub strat zależy od charakteru pozycji 

zabezpieczanej. Grupa uznaje niektóre instrumenty pochodne za 

(1) zabezpieczenie wartości godziwej ujętego składnika aktywów lub 

zobowiązań (zabezpieczenie wartości godziwej), (2) zabezpieczenie 

planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego 

zobowiązania (zabezpieczenie przepływów pieniężnych) lub 

(3) zabezpieczenia inwestycji netto w jednostce prowadzącej 

działalność za granicą w dniu zawarcia kontraktu pochodnego.

Zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych 

wyznaczonych jako zabezpieczenia wartości godziwej, które 

spełniają wymagane kryteria i są wysoce skuteczne, ujmuje się 

w rachunku zysków i strat wraz ze wszelkimi zmianami wartości 

godziwej zabezpieczanego składnika aktywów lub zobowiązania, 

które można przypisać ryzyku objętemu zabezpieczeniem.

Zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych wyznaczonych 

jako zabezpieczenia przepływów pieniężnych, które spełniają 

wymagane kryteria i są wysoce skuteczne, ujmuje się w kapitale 

własnym. Jeżeli planowana transakcja lub uprawdopodobnione 

zobowiązanie spowoduje ujęcie składnika aktywów (na przykład 

rzeczowego majątku trwałego) lub zobowiązania, zyski i straty 

uprzednio ujęte w kapitale własnym wyłącza się z kapitału 

własnego i uwzględnia w początkowej wycenie danego składnika 

aktywów lub zobowiązania. W przeciwnym razie kwoty ujęte 

w kapitale własnym przenosi się do rachunku zysków i strat 

i klasyfikuje jako przychody lub koszty w tych samych okresach, 

w których zabezpieczane uprawdopodobnione zobowiązanie lub 

planowana transakcja wywierają wpływ na rachunek zysków i strat 

(na przykład, kiedy nastąpi planowana sprzedaż).

Niektóre transakcje pochodne, chociaż stanowią skuteczne pod 

względem ekonomicznym zabezpieczenia zgodnie z polityką 

zarządzania ryzykiem Grupy, nie kwalifikują się do stosowania 

rachunkowości zabezpieczeń zgodnie z określonymi wymogami MSR 

39. Zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych, które nie 

kwalifikują się do stosowania rachunkowości zabezpieczeń zgodnie 

z MSR 39, ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Kiedy instrument zabezpieczający wygaśnie lub zostanie sprzedany lub 

kiedy zabezpieczenie nie spełnia już kryteriów rachunkowości 

zabezpieczeń zgodnie z MSR 39, wszelkie skumulowane zyski lub straty 

nagromadzone w kapitale własnym do tego dnia pozostają w nim 

i zostają ujęte, kiedy uprawdopodobniona lub planowana transakcja 

zostanie ostatecznie ujęta w rachunku zysków i strat. Kiedy nie 

przewiduje się już wystąpienia uprawdopodobnionej lub planowanej 
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transakcji, skumulowany zysk lub strata, które zostały wykazane w kapitale 

własnym, zostają bezpośrednio przeniesione do rachunku zysków i strat.

W momencie zawarcia transakcji Grupa dokumentuje relację pomiędzy 

instrumentami zabezpieczającymi a pozycjami zabezpieczanymi i swoje 

cele w zakresie zarządzania ryzykiem oraz strategię zawierania różnych 

transakcji zabezpieczających. Proces ten obejmuje łączenie wszystkich 

instrumentów pochodnych oznaczonych jako zabezpieczenia 

z konkretnymi aktywami i zobowiązaniami lub z konkretnymi 

uprawdopodobnionymi zobowiązaniami lub planowanymi transakcjami. 

Zarówno w momencie rozpoczęcia zabezpieczenia, jak i na bieżąco, 

Grupa dokumentuje także swoją ocenę tego, czy instrumenty pochodne 

stosowane w transakcjach zabezpieczających są wysoce skuteczne 

w kompensowaniu zmian wartości godziwej lub przepływów 

pieniężnych pozycji zabezpieczanych.

Grupa wyodrębnia wbudowane instrumenty pochodne z umów 

zasadniczych i wykazuje te instrumenty pochodne zgodnie z MSR 

39 (zmienionym), jeżeli cechy ekonomiczne i ryzyko wbudowanego 

instrumentu pochodnego i umowy zasadniczej nie są ze sobą ściśle 

powiązane, i odrębny instrument, którego charakterystyka 

odpowiada cechom wbudowanego instrumentu pochodnego, 

spełniałby definicję instrumentu pochodnego.

2.18. Rezerwy

Rezerwy ujmowane są, gdy Grupa ma obecny prawny lub 

zwyczajowo oczekiwany obowiązek wynikający z przeszłych 

zdarzeń, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że wymagany 

będzie wypływ zasobów związanych z określonych korzyściami 

ekonomicznymi w celu wywiązania się z tego obowiązku i gdy 

jego wielkość można wiarygodnie oszacować.

2.19. Odroczony podatek dochodowy 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest wyliczana 

metodą zobowiązaniową, w oparciu o przejściowe różnice pomiędzy 

wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością 

bilansową dla potrzeb sprawozdawczości finansowej. Odroczony 

podatek dochodowy ustala się przy zastosowaniu obowiązujących 

prawnie stawek podatkowych. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są 

ujmowane, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że w przyszłości 

zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który umożliwi 

wykorzystanie różnic przejściowych. 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy aktywa 

podatkowe (zarówno bieżące, jak i odroczone) i zobowiązania 

podatkowe (zarówno bieżące, jak i odroczone) nie podlegają 

skompensowaniu, ponieważ Grupa nie posiada możliwego do 

wyegzekwowania na drodze prawnej prawa do skompensowania 

aktywów i zobowiązań podatkowych. 

 

2.20. Ujmowanie przychodów

Przychody pochodzą głównie z emisji reklam i są ujmowane 

w okresie, w którym następuje emisja reklam. Przychody są 

pomniejszane o udzielone rabaty. Pozostałe przychody są ujmowane 

w momencie wykonania usługi, po pomniejszeniu o podatek od 

towarów i usług oraz udzielone rabaty oraz po wyeliminowaniu 

sprzedaży wewnątrzgrupowej. 

2.21. Transakcje barterowe 

Przychody z transakcji barterowych (emisja reklam w zamian za 

towary i usługi) ujmowane są w momencie emisji reklam. 

Otrzymane licencje programowe, towary lub usługi są ujmowane 

w kosztach lub kapitalizowane w momencie ich otrzymania lub 
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zużycia. Grupa ujmuje transakcje barterowe na podstawie szaco wanej 

wartości godziwej otrzymanych licencji programowych, towarów lub 

usług. Jeżeli towary lub usługi otrzymane są przed emisją reklamy, 

ujmowane jest zobowiązanie z tego tytułu. Podobnie, jeżeli reklama 

telewizyjna została wyemitowana przed otrzymaniem towarów lub 

usług, ujmowana jest należność z tego tytułu.

2.22. Koszty reklamy 

Grupa księguje wydatki na reklamę jako koszty w momencie 

pierwszej emisji lub publikacji. 

2.23. Koszty świadczeń emerytalnych

Grupa wpłaca składki na państwowe programy emerytalne 

o zdefiniowanych składkach. Składki na programy emerytalne 

o zdefiniowanych składkach obciążają rachunek zysków i strat 

w okresie, do którego się odnoszą.

2.24. Porównawcze informacje finansowe

Jeśli było to konieczne, dane porównawcze zostały skorygowane, 

tak aby dostosować je do zmian w sposobie prezentacji danych 

za bieżący rok. Żadna z tych korekt nie spowodowała zmian 

w poprzednio prezentowanych wynikach i kapitale własnym.

2.25. Zarządzanie ryzykiem finansowym

Ryzyko kredytowe

Aktywa finansowe powodujące dla Grupy potencjalną koncentrację 

ryzyka kredytowego obejmują głównie inwestycje, należności 

z tytułu dostaw i usług oraz należności od jednostek powiązanych. 

Grupa lokuje swoje środki pieniężne oraz środki pieniężne 

o ograniczonym prawie do dysponowania w instytucjach 

finansowych uznawanych przez Grupę za wiarygodne. Grupa nie 

uważa, że koncentracja ryzyka kredytowego jest znacząca, 

z wyjątkiem inwestycji w obligację ITI Media, którą opisano 

szczegółowo w Nocie 21 (iii). Grupa przeprowadza bieżące oceny 

zdolności kredytowej swoich odbiorców handlowych i generalnie 

nie wymaga żadnych zabezpieczeń. Grupa wycenia należności 

z tytułu dostaw i usług według zamortyzowanego kosztu, 

z uwzględnieniem odpisu na utratę ich wartości wynikającą 

z należności nieściągalnych i spłacanych z opóźnieniem.

Ryzyko stopy procentowej

Narażenie Grupy na ryzyko zmian stopy procentowej powstaje 

w związku z oprocentowanymi aktywami i zobowiązaniami. Z uwagi na 

fakt, że główne pozycje oprocentowane (obligacja ITI Media i obligacje 

Senior Notes) mają oprocentowanie stałe, Grupa jest narażona na ryzyko 

zmiany wartości godziwej w wyniku zmiany stóp procentowych. Grupa 

nie stosuje instrumentów finansowych lub innych metod służących 

zabezpieczeniu się przed ryzykiem zmian stopy procentowej ze 

względu na ich niską, w ocenie Zarządu, efektywność.

Ryzyko kursowe

Przychody ze sprzedaży Grupy są wyrażone głównie w złotych 

polskich. Zobowiązania wobec dostawców zagranicznych licencji 

programowych oraz z tytułu najmu zagranicznych satelitów są 

wyrażone w dolarach amerykańskich lub w euro. Pozostałe koszty 

są wyrażone głównie w złotych polskich. Zobowiązania Grupy 

z tytułu obligacji Senior Notes i należności z tytułu obligacji ITI Media 

są wyrażone w euro. Grupa stosuje politykę zabezpieczeń mającą 

na celu efektywne pokrycie znanych rodzajów ryzyka, bez 

podejmowania obrotu instrumentami finansowymi. W wyniku 
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oceny zagrożenia ryzykiem kursowym, Grupa nabywa pochodne 

instrumenty finansowe w celu odpowiedniego zarządzania tym 

ryzykiem. Pod uwagę brane są opcje, kontrakty swap i kontrakty 

terminowe mające zabezpieczać przed transakcyjnym ryzykiem 

kursowym. Regularne i systematyczne raportowanie do Zarządu 

jest wymagane dla wszystkich transakcji i elementów ryzyka.

Ryzyko płynności 

Grupa utrzymuje wystarczające dla zaspokojenia wymagalnych 

zobowiązań zasoby środków pieniężnych oraz zapewnia możliwość 

finansowania dzięki przyznanym liniom kredytowym.

2.26. Ważne oszacowania i założenia

Oszacowania i osądy podlegają regularnej ocenie i wynikają one 

z dotychczasowych doświadczeń oraz innych czynników, w tym 

przewidywań co do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji 

wydają się zasadne. 

Ważne oszacowania i osądy księgowe

Grupa dokonuje oszacowań i przyjmuje założenia dotyczące przyszłości. 

Uzyskane w ten sposób oszacowania księgowe z definicji rzadko 

pokrywać się będą z faktycznymi rezultatami. Oszacowania i założenia, 

które niosą ze sobą znaczące ryzyko konieczności wprowadzenia istotnej 

korekty wartości bilansowej aktywów i zobowiązań w trakcie kolejnego 

roku obrotowego, zostały omówione poniżej.

a. Szacowana utrata wartości firmy 

Grupa co roku przeprowadza test: wartość firmy pod kątem utraty 

wartości, zgodnie z zasadą rachunkowości opisaną w Nocie 2.9. 

Wartości odzyskiwalne ośrodków wypracowujących środki 

pieniężne zostały ustalone na podstawie wyliczeń wartości 

użytkowej. Wyliczenia te wymagają zastosowania oszacowań 

związanych z prognozowanymi przepływami pieniężnymi, 

w oparciu o biznesplany finansowe zatwierdzone przez Zarząd 

i obejmujące okres pięciu lat. Przepływy pieniężne w okresie 

dłuższym niż pięć lat są ekstrapolowane w przypadku TVN 24 przy 

zastosowaniu szacunkowej stopy wzrostu 5%. Inne kluczowe 

założenia zastosowane dla wyliczeń wartości użytkowej dla TVN 24 

obejmują stopę dyskonta w wysokości 14,2% oraz założenia 

dotyczące rozwoju działalności a także stopy wzrostu rynku 

reklamowego i rynku telewizji kablowej. 

Gdyby stopa dyskonta uległa zmianie o 10%, wartość bilansowa 

wartości firmy nadal nie musiałaby ulec obniżeniu. Gdyby wolne 

przepływy pieniężne użyte w testach pod kątem utraty wartości 

były niższe o 10%, wartość bilansowa wartości firmy nadal nie 

musiałaby ulec obniżeniu. 

Ważne osądy przy stosowaniu zasad rachunkowości przyjętych przez 

jednostkę 

a. Obligacja należna od podmiotu powiązanego

Grupa ujmuje swoją należność z tytułu obligacji od jednostki 

powiązanej według zamortyzowanego kosztu, stosując efektywną 

stopę procentową. Przeprowadzając analizę pod kątem przesłanek 

co do możliwości wystąpienia utraty wartości obligacji należnej od 

podmiotu powiązanego, Zarząd bierze głównie pod uwagę 

wiarygodność finansową emitenta obligacji oraz wartość 

i przepływy pieniężne związane z jego aktywami, które obejmują 

inwestycje w Grupę oraz w innych notowanych i nienotowanych 

spółkach.
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3. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

Rok 
zakończony

31 grudnia 
2003 r.

Rok 
zakończony

31 grudnia 
2004 r.

Przychody netto z emisji reklam 526.669 614.939

Pozostałe przychody 51.206 94.347

Przychody od jednostek 
powiązanych 
(patrz nota 21 (i) inf. dod.)

9.348 7.786

587.223 717.072

Pozostałe przychody dotyczą głównie kwot należnych na podstawie 

umów z reklamodawcami dotyczących sponsorowania pewnych 

programów, a także przychodów z audiotele oraz sprzedaży licencji 

i przychodów z abonamentów od operatorów kablowych.

4. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

Rok 
zakończony

31 grudnia 
2003 r.

Rok 
zakończony

31 grudnia 
2004 r.

Zakupione licencje programowe 30.438 –

Amortyzacja licencji 
programowych 76.215 93.001

Koszty produkcji 113.222 139.817

Koszty wynagrodzeń 
i świadczeń dla pracowników 72.325 107.322

Koszty nadawania programów 
telewizyjnych 55.382 57.512

Amortyzacja 18.447 31.522

Koszty marketingu i badań 13.249 17.989

Koszty wynajmu 10.528 17.971

Opłaty z tytułu praw autorskich 18.786 23.148

Odpisy aktualizujące wartość 
należności 589 1.814

Pozostałe 24.352 47.146

433.533 537.242

Przeciętna liczba pracowników 
w ciągu okresu (nie w tysiącach) 483 518

Powyższe koszty działalności operacyjnej obejmują koszty z tytułu 

leasingu operacyjnego za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. 

w wysokości 66.494 (rok zakończony 31 grudnia 2003 r.: 63.255).

W dniu 22 lipca 2004 r. Spółka rozwiązała Umowę z JHH i FFMP 

(„Framework Agrement”) dotyczącą zakupów aktywów 

programowych oraz zawarła nową umowę „Programming Library 

Assumption and Assignment Agrement”. 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. 
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5. (KOSZTY)/PRZYCHODY FINANSOWE, NETTO

Rok 
zakończony

31 grudnia 
2003 r.

Rok 
zakończony

31 grudnia 
2004 r.

Odsetki, netto i inne obciążenia 
z tytułu kredytów bankowych (10.017) 5.068

Odsetki od obligacji Senior Notes, 
oprocentowanych 9,5%, 
o terminie wykupu w 2013 r.

(8.375) (105.348)

Odsetki od pożyczek od jednostek 
powiązanych (1.592) –

Przychód z tytułu odsetek 
naliczonych od obligacji 
wyemitowanej przez jednostki 
powiązane (patrz nota 21 inf. dod.)

5.013 62.841

Opłaty za gwarancje na rzecz 
jednostki powiązanej (patrz nota 21) – (8.456)

Przeszacowanie pochodnych 
aktywów finansowych – 33.502

Odsetki karne, netto (2.158) 939

Odsetki karne od zaległych kwot 
z tytułu transakcji z jednostkami 
powiązanymi, netto (patrz nota 
21 inf. dod.)

1.066 723

Strata z tytułu zmian wartości 
godziwej na zabezpieczeniach 
przepływów pieniężnych – 
przeniesienie z kapitału własnego

– (1.702)

(Ujemne) / dodatnie różnice 
kursowe, netto (28.284) 74.674

(44.347) 62.241

6. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 

Rzeczowe aktywa trwałe, netto 31 grudnia 
2003 r.

31 grudnia 
2004 r.

Grunty własne 12.153 10.681

Budynki i budowle 66 65

Inwestycje w obcych środkach 
trwałych 19.702 27.091

Sprzęt telewizyjny i nadawczy 42.032 75.531

Środki transportu 5.436 6.911

Meble i wyposażenie 3.513 7.994

82.902 128.273

Spółka dokonała odpisu z tytułu utraty wartości w wysokości 2.000 

w związku z przeszacowaniem wartości gruntów w ciągu roku 

zakończonego 31 grudnia 2004 r. (za rok zakończony 31 grudnia 

2003 r.: 0). Przeszacowanie wartości gruntów opierało się na 

wycenie niezależnego rzeczoznawcy i odzwierciedla ich wartość 

godziwą pomniejszoną o koszty doprowadzenia do sprzedaży. 

Odpis z tytułu trwałej utraty wartości ujęto w pozostałych kosztach 

operacyjnych, netto.

Kredyt w banku BPH (patrz nota 12 informacji dodatkowej) jest 

zabezpieczony sprzętem telewizyjnym i nadawczym o wartości 

księgowej netto 47.894 (na 31 grudnia 2003 r.: 0).
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Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych 

Grunty 
własne

Budynki 
i budowle

Inwestycje 
w obcych 
środkach 
trwałych

Sprzęt 
telewizyjny 
i nadawczy

Środki 
transportu

Meble i 
wyposażenie Razem

Wartość brutto

1 stycznia 2003 r. 12.153 – 38.005 118.129 9.353 5.068 182.708

Zwiększenia – 67 6.015 27.296 2.560 3.050 38.988

Zmniejszenia – – (9) (3.051) (120) (664) (3.844)

31 grudnia 2003 r. 12.153 67 44.011 142.374 11.793 7.454 217.852

Umorzenie i utrata wartości

1 stycznia 2003 r. – – 20.731 92.382 4.852 4.253 122.218

Amortyzacja za okres – 1 3.587 9.945 1.579 352 15.464

Zmniejszenia – – (9) (1.985) (74) (664) (2.732)

31 grudnia 2003 r. – 1 24.309 100.342 6.357 3.941 134.950

Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2003 r. 12.153 – 17.274 25.747 4.501 815 60.490

Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2003 r. 12.153 66 19.702 42.032 5.436 3.513 82.902
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Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych 

Grunty 
własne

Budynki 
i budowle

Inwestycje 
w obcych 
środkach 
trwałych

Sprzęt 
telewizyjny 
i nadawczy

Środki 
transportu

Meble i 
wy  posa że nie Razem

Wartość brutto

1 stycznia 2004 r. 12.153 67 44.011 142.374 11.793     7.454 217.852

Zwiększenia 528 – 9.176 41.673 2.077 5.002 58.456

Zmniejszenia – – (13) (3.784) (1.367) (546) (5.710)

Nabycie jednostki zależnej – – 2.142 11.220 2.290 624 16.276

31 grudnia 2004 r. 12.681 67 55.316 191.483 14.793 12.534 286.874

Umorzenie i utrata wartości

1 stycznia 2004 r. – 1 24.309 100.342 6.357 3.941 134.950

Amortyzacja za okres – 1 3.925 19.171 2.466 1.113 26.676

Zmniejszenia – – (9) (3.561) (941) (514) (5.025)

Utrata wartości 2.000 – – – – – 2.000

31 grudnia 2004 r. 2.000 2 28.225 115.952 7.882 4.540 158.601

Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2004 r. 12.153 66 19.702 42.032 5.436 3.513 82.902

Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2004 r. 10.681 65 27.091 75.531 6.911 7.994 128.273

Amortyzacja za okres w wysokości 21.483 (2003 r.: 11.280) została 

ujęta w kosztach nadawania i produkcji programów telewizyjnych, 

1.945 (2003 r.: 1.522) w kosztach sprzedaży oraz 3.248 (2003 r.: 2.662) 

w kosztach ogólnego zarządu.

 (W złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)

6. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE  (CD.)
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7. WARTOŚCI NIEMATERIALNE

Rok 
zakończony 

31 grudnia 
2003 r.

Rok 
zakończony 

31 grudnia 
2004 r.

Wartość firmy 12.423 144.127

Koncesje na nadawanie 
programów telewizyjnych 1.600 8.295

Oprogramowanie komputerów 
i pozostałe 9.039 14.077

23.062 166.499

W dniu 11 marca 2004 r. Grupa rozpoznała wartość firmy z tytułu nabycia TVN 24 (patrz: nota 19).

Zmiany w wartościach niematerialnych

Wartość firmy
Koncesje na nadawanie 

programów 
telewizyjnych

Oprogramowanie 
komputerów 

i pozostałe
Razem

Wartość brutto 

1 stycznia 2003 r. 50.028 5.356 12.429 67.813

Zwiększenia – 43 4.182 4.225

31 grudnia 2003 r. 50.028 5.399 16.611 72.038

Umorzenie i utrata wartości

1 stycznia 2003 r. 36.655 3.132 6.206 45.993

Amortyzacja za okres 950 667 1.366 2.983

31 grudnia 2003 r. 37.605 3.799 7.572 48.976

Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2002 r. 13.373 2.224 6.223 21.820

Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2003 r. 12.423 1.600 9.039 23.062

Amortyzacja w wysokości 3.751 (2003 r.: 1.346) została ujęta w kosztach nadawania i produkcji programów telewizyjnych, 444 (2003 r.: 292) w kosztach sprzedaży 

oraz 651 (2003 r.: 1.345) w kosztach ogólnego zarządu.

Kredyt w banku BPH jest zabezpieczony wartościami niematerialnymi o wartości księgowej netto 3.197 na dzień 31 grudnia 2004 r. (na dzień 31 grudnia 2003 r.: 0)

(W złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)
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Wartość firmy
Koncesje na nadawanie 

programów 
telewizyjnych

Oprogramowanie 
komputerów 

i pozostałe
Razem

Wartość brutto 

1 stycznia 2004 r. 12.423 5.399 16.611 34.433

Zwiększenia – 8.928 6.788 15.716

Zmniejszenia – (5.432) (432) (5.864)

Nabycie jednostki zależnej 131.704 – 1.016 132.720

31 grudnia 2004 r. 144.127 8.895 23.983 177.005

Umorzenie i utrata wartości

1 stycznia 2004 r. – 3.799 7.572 11.371

Amortyzacja za okres – 2.080 2.766 4.846

Zmniejszenia – (5.279) (432) (5.711)

31 grudnia 2004 r. – 600 9.906 10.506

Wartość księgowa netto na 
31 grudnia 2003 r. 12.423 1.600 9.039 23.062

Wartość księgowa netto na 
31 grudnia 2004 r. 144.127 8.295 14.077 166.499

8. AKTYWA PROGRAMOWE

31 grudnia 
2003 r.

31 grudnia 
2004 r.

Nabyte licencje programowe 129.333 158.894

Archiwum wiadomości – 14.267

Koprodukcje 472 2.587

Produkcje własne 24.780 35.920

154.585 211.668

Minus: krótkoterminowa część 
aktywów programowych (95.615) (141.551)

Długoterminowa część 
aktywów programowych 58.970 70.117

Zmiana stanu nabytych licencji programowych

Rok 
zakończony 

31 grudnia 
2003 r.

Rok 
zakończony 

31 grudnia 
2004 r.

Wartość księgowa netto na 
1 stycznia 37.739 129.333

Zwiększenia 167.530 121.643

Amortyzacja (75.936) (92.082)

Wartość księgowa netto 
na 31 grudnia 129.333 158.894

 (W złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)

7. WARTOŚCI NIEMATERIALNE (CD.)
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9. ŚRODKI PIENIĘŻNE O OGRANICZONYM PRAWIE DO 

DYSPONOWANIA

Środki pieniężne o ograniczonym prawie do dysponowania 

obejmują depozyty bankowe stanowiące zabezpieczenie pod 

gwarancje na przyszłe płatności z tytułu umów podnajmu 

transponderów satelitarnych. Większość tych depozytów wyrażona 

jest w euro. Na dzień 31 grudnia 2003 r. środki pieniężne 

o ograniczonym prawie do dysponowania obejmowały kwotę 

35.000 EUR (równowartość 165.095), przeznaczoną na nabycie 

TVN 24. Grupa zakończyła transakcję nabycia TVN 24 w dniu 

11 marca 2004 r.

10. INWESTYCJE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY 

Na saldo składa się inwestycja Grupy w spółkę Polskie Media. Na 

dzień 31 grudnia 2004 r. Grupa ma udział 6,95% w całkowitej liczbie 

akcji (8,86% na 31 grudnia 2003 r.) i 4,27% w całkowitej liczbie głosów 

(5,86% na 31 grudnia 2003 r.). Polskie Media posiada koncesję na 

nadawanie programów telewizyjnych w głównych miastach Polski, 

w tym w Warszawie, Krakowie i Łodzi. Grupa nie posiada znaczącego 

wpływu na politykę finansową i operacyjną spółki Polskie Media. 

Grupa dokonała przeszacowania tej inwestycji na dzień 30 czerwca 

2004 r. Inwestycję wyceniono metodą mnożnikową, przy 

zastosowaniu wskaźników rynkowych dla porównywalnych spółek 

do przychodów osiągniętych przez Polskie Media S.A. za rok 

zakończony 31 grudnia 2003 r. Jak tylko zostaną uzyskane bardziej 

aktualne informacje, Grupa dokona aktualizacji tej wyceny.

(W złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)
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11. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (NIE W TYSIĄCACH)

Łączna liczba akcji zwykłych wynosi 65.800.000 (nie w tysiącach), 

przy czym jedna akcja ma wartość nominalną 1. Wszystkie 

wyemitowane akcje zostały w pełni opłacone.

Nazwa akcjonariusza Typ 
posiadanych akcji

Ilość 
posiadanych akcji

% kapitału 
zakładowego Liczba głosów % głosów

N-Vision B.V. (1) Seria A 
(akcje imienne) 12.900.000 19,60% 12.900.000 19,60%

N-Vision B.V. (1) Seria A 
(akcje na okaziciela) 1.755.727 2,67% 1.755.727 2,67%

Strateurop International B.V. (1) Seria A 
(akcje imienne) 20.020.000 30,43% 20.020.000 30,43%

TV-Tech Investment 1 Sp. z o.o. (2) Seria B 
(akcje imienne) 6.580.000 10,00% 6.580.000 10,00%

BRE BANK S.A. Seria A 
(akcje na okaziciela) 3.297.423 5,01% 3.297.423 5,01%

Quercusmedia Holding N.V. (3) Seria A 
(akcje na okaziciela) 2.998.939 4,56% 2.998.939 4,56%

Akcje w obrocie publicznym i inny akcjonariat Seria A 
(akcje na okaziciela) 18.247.911 27,73% 18.247.911 27,73%

Razem 65.800.000 100,00% 65.800.000 100,00%

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.

 (W złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)
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12. KREDYTY I POŻYCZKI

31 grudnia 
2003 r.

31 grudnia 
2004 r.

Obligacje Senior Notes 
oprocentowane 9,5%, 
o terminie wykupu w 2013 r.

1.033.270 890.201

Odsetki naliczone 
od obligacji Senior Notes 
o terminie wykupu w 2013 r.

8.483 3.794

1.041.753 893.995

W dniu 2 grudnia 2003 r. Grupa wyemitowała poprzez swoją 

jednostkę zależną, TVN Finance Corporation, obligacje Senior Notes 

oprocentowane 9,5% o wartości 235.000 euro. Obligacje te są 

notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu. 

Odsetki są płatne co pół roku, począwszy od 15 czerwca 2004 r. 

Termin wykupu obligacji Senior Notes to 15 grudnia 2013 r. Obligacje 

Senior Notes stanowią niezabezpieczone zobowiązania, a warunki 

zadłużenia zawierają określone restrykcje, w tym między innymi 

dotyczące możliwości dalszego zadłużania, wypłaty dywidend, 

sprzedaży majątku oraz transakcji z jednostkami powiązanymi. 

Obligacje Senior Notes są w pełni i warunkowo gwarantowane przez 

Spółkę i jej główną jednostkę zależną, TVN 24. Wartość godziwą 

obligacji Senior Notes, z wyłączeniem naliczonych odsetek, na dzień 

31 grudnia 2004 r. szacuje się na 1.095.161 zł (€ 268.488). Jest to 

wartość oparta na cenie podawanej przez Reuters na ten dzień.

Grupa może dokonać wcześniejszej spłaty całości lub części obligacji 

Senior Notes w dniu 15 grudnia 2008 r. lub później po cenie wykupu 

w przedziale od 104,75% do 100% wartości nominalnej. 

Grupa rozpoznaje wbudowany instrument finansowy w związku 

z tą opcją (patrz nota 22 informacji dodatkowej).

Grupa ma prawo wykupić do 35% wartości obligacji Senior Notes 

do dnia 15 grudnia 2006 r. po cenie wykupu równej 109.5% 

w przypadku oferty publicznej akcji Spółki, pod warunkiem, że 

wykup nastąpi w okresie 90 dni po dacie zamknięcia oferty 

publicznej. Zarząd nie zamierza zrealizować tej opcji. W przypadku 

wystąpienia określonych zmian w prawie podatkowym, w wyniku 

których na obligacje zostałby nałożony podatek u źródła, Grupa 

może dokonać wcześniejszej spłaty obligacji po cenie wykupu 

równej wartości ich kapitału powiększonej o naliczone odsetki.

Obligacje Senior Notes zawierają również opcję sprzedaży, która 

może być zrealizowana przez posiadaczy obligacji po cenie zakupu 

101% wartości nominalnej w przypadku, gdy nastąpi zmiana 

kontroli. Zmiana kontroli jest definiowana w następujący sposób:

i) osoba inna niż Dozwoleni Posiadacze stanie się właścicielem na własne 

dobro więcej niż 35% głosów z akcji Spółki i Dozwoleni Posiadacze 

będą posiadali niższy procent głosów z akcji niż ta inna osoba,

ii) zatwierdzeni członkowie Rady przestaną stanowić większość 

Rady Nadzorczej,

iii) Spółka dokona sprzedaży znaczącej większości swoich aktywów,

iv) Spółka zostanie postawiona w stan likwidacji, 

v) Spółka przestanie posiadać 100% akcji w TVN Finance.

W dniu 29 stycznia 2004 r. Grupa podpisała umowę linii kredytowej 

z bankiem BPH na kwotę 17.000 USD. W dniu 29 października 2004 r. 

wystawiona została akredytywa na rzecz Universal Studios na kwotę 

1.750 USD. Akredytywa ta zmniejszyła łączny dostępny limit kredytowy 

w linii kredytowej do 15.250 USD. Umowa linii kredytowej obejmuje linię 

wielowalutowego kredytu rewolwingowego oprocentowanego 

według stopy WIBOR, EURIBOR lub LIBOR plus 1,8%, zależnie od 

przypadku, lub linię kredytu w rachunku bieżącym w złotych 

oprocentowaną według stopy WIBOR plus 1.9%. Linia kredytowa jest 

zabezpieczona przez cesje należności z tytułu dostaw i usług, zastaw na 

urządzeniach telewizyjnych i nadawczych, licencje programowe oraz 

polisy ubezpieczeniowe o łącznej wartości netto wynoszącej 176.406 

na dzień 31 grudnia 2004 r. Warunki zadłużenia zawierają szereg 

restrykcji, w tym ograniczenia w zakresie dodatkowego zadłużenia oraz 

możliwości udzielania pożyczek. Kredyt wygasł w dniu 28 stycznia 2005 r. 

Na dzień 31 grudnia 2004 r. Grupa nie korzystała z tej linii kredytowej.

(W złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)
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13. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA ORAZ ROZLICZENIA 

MIĘDZYOKRESOWE

Rok zakończony 
31 grudnia 2003 r.

Rok zakończony 
31 grudnia 2004 r.

Zobowiązania z tytułu VAT 
i innych podatków 5.475 11.559

Rezerwa na świadczenia 
pracownicze 10.259 14.586

Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów z tytułu emisji 
reklam

7.118 9.395

Koszty usług związanych 
z nadawaniem satelitarnym 
i podobne 

3.246 4.675

Rezerwa na licencje programowe – 6.000

Inne zobowiązania i rozliczenia 
międzyokresowe 24.993 35.878

51.091 82.093

14. PODATKI

Rok zakończony
31 grudnia 2003 r.

Rok zakończony
31 grudnia 2004 r.

Podatek bieżący (18.910) (17.605)

Podatek odroczony, netto (12.887) (26.472)

(31.797) (44.077)

Uzgodnienie zysku księgowego 
do podatku dochodowego 
za okres

Zysk brutto 106.136 240.381

Podatek dochodowy według 
ustawowej stawki 27%/19% (28.657) (45.672)

Wpływ amortyzacji wartości 
firmy na podatek (257) –

Wpływ kosztów 
nie stanowiących kosztów uzy-
skania przychodów na podatek

(3.331) (1.659)

Wpływ obniżenia stawki 
podatkowej  448 –

Efekt eliminacji transakcji 
wewnątrzgrupowych 
w konsolidacji

– 3.254

Podatek za rok (31.797) (44.077)

Zarząd jest przekonany, że jest prawdopodobne, iż w przyszłych 

latach zostanie osiągnięty odpowiedni zysk do opodatkowania, 

umożliwiający wykorzystanie ujemnych różnic przejściowych, 

i w związku z tym aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 

31 grudnia 2004 r. zostały wykazane w pełnej wysokości. Kwoty 

podatku odroczonego zostały wyliczone według ustawowej stawki 

19% obowiązującej na dzień 31 grudnia 2004 r.

W Polsce nie występuje procedura ostatecznego ustalenia 

wysokości podatku dochodowego. Organy skarbowe mogą 

prowadzić kontrole ksiąg rachunkowych danej spółki przez pięć lat 

od końca roku obrotowego będącego przedmiotem kontroli. 

W związku z tym, w wyniku przeprowadzonej kontroli, organy 

skarbowe mogą obciążyć Grupę dodatkowymi zobowiązaniami 

podatkowymi. Zdaniem Zarządu jednak, nie istnieją żadne znaczące 

niepokryte rezerwami zobowiązania podatkowe, które mogłyby 

w takim wypadku powstać.

Ustawowy podatek dochodowy od osób prawnych w Polsce został 

obniżony z 27% w 2003 r. do 19% w 2004 r.

 (W złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)
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Przewiduje się możliwość realizacji aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego:

Rok zakończony 
31 grudnia 2003 r.

Rok zakończony 
31 grudnia 2004 r.

Aktywa/(rezerwy) z tytułu odroczonego podatku dochodowego, netto:

– Aktywa/(rezerwy) z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto, 
przypadające do realizacji / uregulowania po upływie 12 miesięcy (8.558) (26.405)

– Aktywa/(rezerwy) z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto, 
przypadające do realizacji / uregulowania w ciągu 12 miesięcy 7.495 16.207

(1.063) (10.198)

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rok zakończony 
31 grudnia 2003 r.

Rok zakończony 
31 grudnia 2004 r.

Stan na początek roku 11.824 –

Wpływ nabycia TVN 24 – 16.221

Obciążenie za okres (11.824) (2.569)

Stan na koniec roku – 13.652

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rok zakończony 
31 grudnia 2003 r.

Rok zakończony 
31 grudnia 2004 r.

Stan na początek roku – (1.063)

Podatek odroczony ujęty jako zwiększenie kapitału własnego – 1.116

Obciążenie za okres (1.063) (23.903)

Stan na koniec roku (1.063) (23.850)

14. PODATKI (CD.)

(W złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)
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Różnice 
w amortyzacji 

dla potrzeb 
podatkowych 
i księgowych

Rezerwy 
i rozliczenia 

międzyokresowe 
nie stanowiące 

kosztów 
uzyskania 
przychodu

Koszty 
emisji 

obligacji 

Nie  zrealizo-
wane 

różnice 
kursowe

Pochodne 
instru-
menty 

finansowe

Odsetki 
naliczone 

od 
obligacji 
ITI Media

Odsetki 
naliczone 

nie za-
płacone, 

netto

Kapitał 
z wyceny 
inwestycji 

dostęp-
nych do 

sprzedaży

Kapitał 
z wyceny 

instru-
mentów 

zabezpie-
czających

Straty 
podat-
kowe 
z lat 

ubiegłych

Razem

Aktywa / 
(rezerwy) z 
tytułu podatku 
odroczonego 
na 1 stycznia 
2003 r.

5.283 7.261 – (1.049) – – 329 – – – 11.824

Uznanie / 
(obciążenie) 
zysku netto

1.405 261 (14.295) 667 – (951) 26 – – – (12.887)

Aktywa / 
(rezerwy) z 
tytułu podatku 
odroczonego 
na 31 grudnia 
2003 r.

6.688 7.522 (14.295) (382) – (951) 355 – – – (1.063)

Nabycie 
jednostki 
zależnej

– 1.895 – (244) – 2.204 – 12.366 16.221

Uznanie / 
(obciążenie) 
zysku netto

3.581 3.446 574 (9.705) (8.568) (11.940) (2.100) – (1.760) (26.472)

Uznanie / 
(obciążenie) 
kapitału 
własnego

– – – (630) 1.746 – 1.116

Aktywa / 
(rezerwy) z 
tytułu podatku 
odroczonego 
na 31 grudnia 
2004 r.

10.269 12.863 (13.721) (10.331) (8.568) (12.891) 459 (630) 1.746 10.606 (10.198)

 (W złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)

14. PODATKI (CD.)
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15. UZGODNIENIE ZYSKU Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ DO WPŁYWÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Nota Rok zakończony
31 grudnia 2003 r. 

Rok zakończony 
31 grudnia 2004 r.

Zysk netto 74.339 196.304

Podatek 14 31.797 44.077

Amortyzacja 4 18.447 31.522

Utrata wartości gruntów – 2.000

Amortyzacja licencji programowych i koprodukcji 76.215 93.001

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości należności 4 589 1.814

Koszty / (przychody) finansowe, netto 5 44.347 (62.241)

Przychody/koszty z tytułu barteru, netto (7.887) (4.151)

Płatności za licencje programowe (101.632) (104.685)

Zmiany w kapitale obrotowym:  

Należności z tytułu dostaw i usług 24.231 (17.791)

Koszty produkcji własnej (1.756) (10.762)

Pozostałe należności (6.100) 2.055 

Należności od jednostek powiązanych (8.331) 3.124

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (27.459) (17.456)

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych (28) (8.946)

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe (9.548) 26.049

Wpływy z działalności operacyjnej 107.224 173.914

Transakcje bezgotówkowe

Rok zakończony
31 grudnia 2003 r. 

Rok zakończony
31 grudnia 2004 r.

Przychody z tytułu barteru, netto 7.887 4.151 

Nabycie licencji programowych w ramach umów barterowych 10.658 11.239

Przeniesienie należności z tytułu dostaw i usług oraz kredytów i pożyczek 19.570 -

(W złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)

TVN S.A.
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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16. PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA

Spółka zawarła kilka umów leasingu operacyjnego i innych umów. 

Przyszłe zobowiązania wynikające z tych umów są przedstawione 

poniżej.

(i) Przyszłe zobowiązania do nabycia aktywów programowych

Grupa posiada przyszłe zobowiązania do płatności umownych 

dotyczących aktywów programowych na 31 grudnia 2004 r. 

Zobowiązania te mają być realizowane do płatności w następujący 

sposób:

Wymagalne w 2005 r. 95.097

Wymagalne w 2006 r. 89.023

Wymagalne w 2007 r. 42.353

Wymagalne w 2008 r. 7.188

Wymagalne w 2009 r. 1.474

Wymagalne w 2010 r. i w dalszych latach 704

235.839

(ii) Łączne minimalne przyszłe płatności związane z podpisanymi 

umowami leasingu operacyjnego na 31 grudnia 2004 r.:

 Jednostki 
powiązane

Jednostki
niepowiązane Razem

Wymagalne w 2005 r. 11.648 1.244 12.892

Wymagalne w 2006 r. 11.805 1.177 12.982

Wymagalne w 2007 r. 7.305 1.177 8.482

Wymagalne w 2008 r. 5.835 1.177 7.012

Wymagalne w 2009 r. 5.920 1.149 7.069

Wymagalne w 2010 r. 
i w dalszych latach 11.458 1.793 13.251

53.971 7.717 61.688

Umowy podpisane z jednostkami powiązanymi odnoszą się do 

najmu powierzchni biurowej i studiów telewizyjnych od ITI Poland 

i MBC. Opłaty z tytułu najmu są indeksowane o wskaźnik inflacji. 

Przyszłe zobowiązania w walutach obcych zostały przeliczone na 

złote przy zastosowaniu kursów wymiany na 31 grudnia 2004 r. 

Poza wymienionymi wyżej umowami najmu, Grupa podpisała ze 

stronami trzecimi umowy wynajmu pojemności transponderów 

satelitarnych. Umowy te obowiązują do końca okresu operacyjnego 

działania odnośnych transponderów satelitarnych. Na mocy tych 

umów Grupa zobowiązana jest do płatności rocznych opłat. 

Umowy zabezpieczone są gwarancjami bankowymi na kwotę 

2.797 EUR (11.407 zł). Płatności, związane z tymi zobowiązaniami 

mają być realizowane w następujący sposób:

Wymagalne w 2005 r. 27.712

Wymagalne w 2006 r. 15.802

Wymagalne w 2007 r. 8.175

Wymagalne w 2008 r. 8.175

Wymagalne w 2009 r. 8.175

Wymagalne w 2010 r. i w dalszych latach 41.758

109.797

TVN jest stroną umów o obsługę i eksploatację nadajników 

telewizyjnych za roczną opłatą 6.600. 

 (W złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)

TVN S.A.
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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(iii) Zobowiązania barterowe 

Grupa posiada przyszłe zobowiązania do dostarczenia czasu 

antenowego dla emisji reklam na kwotę 1.661 w rozliczeniu za 

zobowiązania wykazane na 31 grudnia 2004 r. (707 na 31 grudnia 

2003 r.) Usługi dostarczenia czasu antenowego dla emisji reklam 

będą świadczone zgodnie z warunkami i cenami rynkowymi.

(iv) Pozostałe przyszłe zobowiązania 

Na 31 grudnia 2004 r. Grupa posiadała zobowiązania umowne 

w wysokości 3.415 do nabycia rzeczowego majątku trwałego 

i wartości niematerialnych (12.815 na 31 grudnia 2003 r.)

17. WYNAGRODZENIE ZARZĄDU

Wynagrodzenie Zarządu za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. 

wyniosło 5.176 (4.742 w 2003 r.).

Wynagrodzenie wypłacone poszczególnym Członkom Zarządu 

w ciągu roku zakończonego 31 grudnia 2004 i 2003.

Rok 
zakończony 

31 grudnia 
2003 r.

Rok 
zakończony 

31 grudnia 
2004 r.

Piotr Walter 1.172 1.133

Karen Burgess 1.171 1.128

Edward Miszczak 749 841

Piotr Tyborowicz 773 544

Waldemar Ostrowski 394 610

Jarosław Potasz 378 572

Tomasz Berezowski 105 348

18. PODSTAWOWY I ROZWODNIONY ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ 

(NIE W TYSIĄCACH)

Podstawowy zysk na jedną akcję wylicza się dzieląc zysk netto 

przypadający akcjonariuszom przez średnią ważoną liczbę 

wyemitowanych akcji zwykłych na dzień 31 grudnia 2004 r., 

tj. 65.800.000 akcji (2003 r.: 65.800.000 akcji po przekształceniu). 

W latach zakończonych 31 grudnia 2004 r. i 31 grudnia 2003 r. nie 

występowały instrumenty rozwadniające.

19. NABYCIE TVN 24

W dniu 11 marca 2004 r. Grupa zakończyła transakcję nabycia 100% 

TVN 24 za kwotę 168.053 (równowartość 35.000 EUR). 

TVN 24 jest kanałem telewizji płatnej, nadającym przez 24 godziny 

na dobę wiadomości i programy o aktualnych wydarzeniach.

W chwili obecnej TVN 24 to jedyny kanał w Polsce, który nadaje 

wiadomości przez 24 godziny na dobę i jest poświęcony wyłącznie 

wiadomościom z kraju i zagranicy oraz sprawom publicznym 

interesującym polskich widzów. Zasadniczo zawartość nadawanych 

programów informacyjnych z kraju jest produkcją własną. Relacje 

z wydarzeń zagranicznych są nadawane na podstawie umów 

TVN 24 z międzynarodowymi serwisami, takimi jak Reuters.

Poza przychodami z abonamentu od operatorów kablowych 

i platform cyfrowych, TVN 24 generuje przychody z reklamy 

i sponsoringu. Kanał TVN 24 jest dostępny na cyfrowej platformie 

satelitarnej Cyfra+ oraz przez sieci kablowe głównych operatorów, 

takich jak Multimedia Polska, UPC i Aster City oraz szereg mniejszych 

sieci telewizji kablowej.

16. PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA (CD.)

(W złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)

TVN S.A.
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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W maju 2003 r., TVN 24 rozpoczęła emisję pierwszego polskiego 

kanału pogodowego, TVN Meteo, dostępnego na zasadzie 

abonamentu. W grudniu 2003 r. TVN Turbo Sp. z o.o., należąca 

w pełni do TVN 24, rozpoczęła nadawanie pierwszego polskiego 

kanału motoryzacyjnego, TVN Turbo. W sierpniu 2004 r. rozpoczął 

nadawanie kanał TVN Style. Wszystkie te kanały rozpowszechniane 

są poprzez telewizję kablową i satelitarne platformy cyfrowe.

Nabycie TVN 24 zostało w całości sfinansowane ze środków 

uzyskanych z obligacji Senior Notes wyemitowanych przez 

TVN Finance Corporation plc.

Do ujęcia transakcji nabycia spółki TVN 24 Grupa zastosowała 

metodę nabycia. Aktywa netto nabyte w wyniku transakcji 

przedstawiają się następująco:

Wartość godziwa nabytych aktywów netto 36.349

Wartość firmy 131.704

Łączna cena nabycia 168.053

Minus: środki pieniężne TVN 24 (3.622)

Wypływ środków pieniężnych 
w związku z nabyciem 164.431

 (W złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)

TVN S.A.
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Szacunkowa wartość godziwa aktywów netto różniła się od 

wartości księgowej nabytych aktywów netto o wartość archiwów 

wiadomości, którą oszacowano na kwotę 14.645 zł. Nie utworzono 

rezerw na restrukturyzację ani innych rezerw z tytułu transakcji.

Umowa nabycia TVN 24 zawiera klauzulę o obniżeniu ceny, 

przewidującą, że w przypadku gdy w roku obrotowym 2004 

warunki rynkowe będą w istotny i negatywny sposób odbiegać 

od zakładanych w Biznes planie TVN 24 (zdefiniowanym w umowie), 

Grupa będzie posiadała prawo żądać, by cena nabycia należna 

Grupie ITI została pomniejszona o nie więcej niż 20%. Zarząd nie 

przewiduje skorzystania z tej klauzuli.

Aktywa i zobowiązania wynikające z transakcji nabycia dokonanej 

w dniu 11 marca 2004 r. przedstawiają się następująco:

19. NABYCIE TVN 24 (CD.)
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11 marca 
2004 r.

Rzeczowe aktywa trwałe 16.276

Wartość firmy 131.704

Wartości niematerialne 1.016

Archiwum wiadomości 14.645

Długoterminowe aktywa programowe 360

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 16.221

Należności z tytułu dostaw i usług 8.400

Należności od jednostek powiązanych 4.715

Pozostałe aktywa 3.450

Środki pieniężne 3.622

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (1.279)

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych (26.099)

Pozostałe zobowiązania 
oraz rozliczenia międzyokresowe (4.978)

Razem cena nabycia (168.053)

Za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. Grupa ujęła odpowiednio 

49.695 i 1.957 przychodów oraz straty netto TVN 24 wypracowanych 

od dnia nabycia.

Gdyby transakcja nabycia miała miejsce 1 stycznia 2004 r., przychody 

Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. wyniosłyby 723.760, 

a zysk netto wyniósłby 190.741.

20. SPÓŁKI GRUPY

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe TVN na 31 grudnia 2004 r. 

obejmuje jednostkę dominującą i następujące jednostki zależne:

Kraj 
rejestracji 

spółki

31 grudnia 
2003 r. 

% udziałów
[%]

31 grudnia 
2004 r. 

% udziałów 
[%]

TVN 24 Sp. z o.o. Polska – 100

TVN Turbo 
Sp. z o.o. Polska – 100

Newsroom 
Sp. z o.o. Polska – 100

Polish Television 
Finance 
Corporation BV

Holandia 100 100

TVN Finance 
Corporation plc

Wielka 
Brytania 100 100

El-Trade Sp. z o.o. Polska 100 100

ProCable Sp. z o.o. Polska 100 100

21. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

(i) Przychody:

Rok zakończony
31 grudnia 2003 r. 

Rok zakończony
31 grudnia 2004 r.

Grupa ITI 9.348 7.786

Przychody od Grupy ITI obejmują przede wszystkim przychody 

z tytułu korzystania z praw do emisji filmów, świadczonych usług 

produkcyjnych oraz usług emisji reklam, pomniejszonych o prowizje, 

fakturowane według warunków i cen rynkowych. 

(W złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)

TVN S.A.
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

19. NABYCIE TVN 24 (CD.)
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21. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI (CD.)

(ii) Koszty działalności operacyjnej:

Rok 
zakończony

31 grudnia 
2003 r. 

Rok 
zakończony

31 grudnia 
2004 r.

Grupa ITI 22.397 19.580

ITI Poland S.A. („ITI Poland”) 5.111 5.290

Media Business Centre 
Sp. z o.o. („MBC”) 1.678 7.695

29.186 32.565

Koszty operacyjne dotyczące ITI Poland i MBC obejmują koszty 

wynajmu powierzchni biurowej dzierżawionej przez Grupę od ITI 

Poland i MBC. MBC i ITI Poland są spółkami kontrolowanymi przez 

niektórych akcjonariuszy i dyrektorów Grupy ITI. 

W dniu 22 lipca 2004 r. Grupa zawarła umowę o świadczenie usług 

z ITI Services AG, spółką z Grupy ITI, której przedmiotem są usługi 

udzielania gwarancji, zarządzania, sprzedaży, doradztwa 

finansowego i inne. (Opis opłat z tytułu gwarancji otrzymywanych 

przez ITI Services AG znajduje się w nocie 21 (vi) informacji 

dodatkowej). 

 (W złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)

TVN S.A.
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Poza kwotami prezentowanymi powyżej koszty działalności operacyjnej 

za rok 2003 zawierają kwotę 17.544 zł z tytułu opłat płatnych na rzecz 

JHH i FFMP, dotyczących usług gwarancyjnych i doradczych 

świadczonych na rzecz JHH i FFMP przez ITI Holdings i SBS.

(iii) Należności od jednostek powiązanych z tytułu obligacji 

W dniu 2 grudnia 2003 r. Grupa nabyła obligację wyemitowaną 

przez ITI Media Group N.V. („ITI Media Group”) za łączną kwotę 

131.561 EUR (611.861 zł). ITI Media Group jest holdingiem 

skupiającym aktywa medialne Grupy ITI, kontrolowanym przez 

ITI Holdings. ITI Media Group przeznaczyła środki otrzymane z emisji 

obligacji na zakup całości kapitału zakładowego Strateurop 

International B.V., zgodnie z umową zakupu udziałów podpisaną 

w dniu 12 września 2003 r. przez ITI Holdings S.A. Luxembourg 

i SBS Broadcasting S.A.

Grupa klasyfikuje obligację jako pożyczki i należności. Klasyfikacja 

obligacji została zmieniona z aktywa utrzymywanego do terminu 

wymagalności na należności i pożyczki, retrospektywnie, gdyż 

obligacja ta nie jest notowana na aktywnym rynku. Na każdy dzień 

bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki, 

wskazujące na trwałą utratę wartości tego składnika aktywów 

finansowych. Jeśli przesłanki takie istnieją, Grupa ustala szacowaną 

wartość odzyskiwalną i dokonuje odpowiedniego odpisu 

aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości, o ile to konieczne, 

w kwocie równej różnicy między wartością bilansową i bieżącą 
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wartością zdyskontowanych oczekiwanych przyszłych przepływów 

pieniężnych. Na 31 grudnia 2004 r. Grupa nie stwierdziła istnienia 

przesłanek wskazujących na trwałą utratę wartości. Wartość 

godziwa obligacji, wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2004 r. 

wynosiła 146.588 EUR (597.933 zł). Wartość godziwą obligacji 

oszacowano stosując model Brace-Gątarek-Musiela.

Obligacja jest oprocentowana według efektywnej rocznej stopy 

procentowej 10,03%, a jej termin wykupu wraz z naliczonymi 

odsetkami to 15 stycznia 2014 r.

Kwoty należne z tytułu obligacji będą narastać od dnia emisji 

zgodnie z tabelą poniżej.

Data Łączna narosła wartość

2 grudnia 2003 r. (data emisji) €131.561,3

2 grudnia 2004 r. €145.375,2

2 grudnia 2005 r. €160.639,6

2 grudnia 2006 r. €177.506,8

2 grudnia 2007 r. €196.145,0

2 grudnia 2008 r. €216.740,2

2 grudnia 2009 r. €239.498,0

2 grudnia 2010 r. €264.645,2

2 grudnia 2011 r. €292.433,0

2 grudnia 2012 r. €323.138,5

2 grudnia 2013 r. €357.068,0

15 stycznia 2014 r. (data wykupu) €361.546,2

Przychody z tytułu naliczonych odsetek od obligacji za rok 

zakończony 31 grudnia 2004 r. wyniosły 62.841 (13.929 EUR).

Obligacja jest zabezpieczona na udziałach w Strateurop. 

Strateurop posiada 30.43% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

(iv) Salda należności/zobowiązań z tytułu sprzedaży/zakupu 

towarów i usług:

31 grudnia 
2003 r.

31 grudnia 
2004 r.

Należności:

Grupa ITI 32.321 12.656

ITI Poland S.A. 2 2

32.323 12.658

31 grudnia 
2003 r.

31 grudnia 
2004 r.

Zobowiązania:

Grupa ITI 4.452 367

ITI Poland S.A. 90 54

MBC 4 20

4.546 441

21. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI (CD.)

(W złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)

TVN S.A.
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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(v) Zobowiązania leasingowe wobec stron powiązanych

Szczegółowe informacje podane są w nocie 16.

(vi) Pozostałe

W roku zakończonym 31 grudnia 2004 r. Spółka ujęła przychody 

netto z tytułu odsetek od należności przeterminowanych 

od jednostek powiązanych w wysokości 723 (przychody netto 

w wysokości 1.066 w roku zakończonym 31 grudnia 2003 r.).

ITI Holdings udzieliła gwarancji na kwotę 65.000 USD („output deal” 

na okres 3 lat) na rzecz Warner Bros. International Television 

Distribution, na kwotę 8.000 USD na rzecz DreamWorks i na kwotę 

2.000 USD na rzecz Saban International, z tytułu licencji 

programowych nabytych i nadawanych przez TVN. W roku 

zakończonym 31 grudnia 2004 r. Grupa ujęła koszty finansowe 

w wysokości 8.456 (2.250 USD) dotyczące tych gwarancji.

Saldo aktywów programowych na dzień 31 grudnia 2004 r. 

obejmuje kwotę 163 (1.468 na dzień 31 grudnia 2003 r.) dotyczącą 

produkcji nabytych od Grupy ITI.

W roku zakończonym 31 grudnia 2004 r. Grupa sprzedała Grupie ITI 

rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne o wartości 

księgowej netto 2.

TVN S.A.
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 (W złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)

21. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI (CD.) 22. POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE

Pochodne aktywa finansowe stanowią opcje wcześniejszego 

wykupu wbudowane w obligacje Senior Notes. Wartość godziwa 

tych opcji na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosiła 45.098 zł 

(11.056 tys. EUR). Wartość godziwą wyliczono przy pomocy 

modelu Brace-Gątarek-Musiela.

23. POCHODNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

W roku zakończonym 31 grudnia 2004 r. Spółka zawarła trzy 

transakcje terminowe o wartości nominalnej 11.163 EUR każda. 

Termin zapadalności tych transakcji przypada na 1 grudnia 2004 r., 

1 czerwca 2005 r. i 1 grudnia 2005 r. Zostały one zawarte jako 

zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym związanym z płatnością 

odsetek od obligacji Senior Notes przypadającą na podobne daty. 

Wartość godziwa otwartych kontraktów na 31 grudnia 2004 r. 

wynosiła 9.194. Transakcje 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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Informacje dotyczące akcji TVN S.A.:

Kod spółki: TVN

Kod Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych: PLTVN 0000017

Obrót akcjami na: Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Manager ds. Kontaktów z Inwestorami:

Małgorzata Czaplicka

tel.: +48 (22) 856 66 14

fax: +48 (22) 856 65 71

tel. komórkowy: +48 502 555 614

mail: m.czaplicka@tvn.pl

strona internetowa: www.investor.tvn.pl



TVN S.A.

ul. Wiertnicza 166

00-952 Warszawa

www.inwestor.tvn.pl
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