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Niniejszy Raport Roczny zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań, w zakresie działalności, wyników 
finansowych i wyników operacyjnych Grupy TVN, w brzmieniu określonym przez amerykańskie prawa federalne 
dotyczące papierów wartościowych. Stwierdzenia typu „może”, „będzie”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „uważać”, 

„szacować” oraz im podobne są wynikiem pewnych z ałożeń i podlegają ryzykom, a co za tym idzie, rzeczywiste wyniki 
mogą zasadniczo różnić się od wyrażonych lub domniemanych w ich ramach. Ponieważ stwierdzenia te są aktualne 
jedynie w momencie sporządzania niniejszego Raportu Rocznego, zwracamy uwagę czytelników, aby zbytnio na nich 
nie polegali.

Powyższe zastrzeżenia powinny być brane pod uwagę w związku z 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 
odzwier cie dle nia 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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NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

• Rekordowa oglądalność programów Grupy TVN w grupie docelowej 
w prime time na poziomie 32% (2004 r.: 29%)

• Wzrost przychodów o 20% do 860 mln zł

• Wzrost EBITDA o 39% do 294 mln zł; marża EBITDA na poziomie 34%

• Wprowadzenie na rynek kanału TVN Gra (3 października)

• Otrzymanie nagrody Byki i Niedźwiedzie za wysokie standardy 
ładu korporacyjnego

• Numer jeden w Polsce w rankingu marek w kategorii 
„Media, telekomunikacja, handel i usługi” oraz czwarta najsilniejsza 
polska marka ogółem

• Zdobycie większości nagród branżowych w 2005 r.

M i s j a  i  n a j w a ż n i e j s z e  i n f o r m a c j e
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Dla Grupy TVN był to historyczny rok, a jego kulminacyjnym punktem stał się październik, wówczas 

bowiem nasz sztandarowy kanał TVN pokonał Polsat.

Udział kanałów Grupy TVN w oglądalności stale rośnie. Nasze kanały tematyczne (szczególnie TVN 24) 

nigdy nie osiągały lepszych wyników. Wyraźny i konsekwentny  nacisk na wysokiej jakości ofertę programową 

sprawił, że osiągnęliśmy szczególnie silną pozycję w grupie docelowej, czyli wśród osób w wieku 16–49 lat 

mieszkających w miastach. Podbudowani sukcesem kanałów tematycznych (szczególnie TVN 24 i TVN 

Turbo), w październiku ubiegłego roku uruchomiliśmy kanał o charakterze rozrywkowym: TVN Gra. 

Obecnie oferujemy widzom i reklamodawcom więcej kanałów i więcej możliwości, niż jakikolwiek inny 

nadawca w Polsce.

Pod względem finansowym odnosimy coraz większe sukcesy. W ubiegłym roku zwiększyliśmy przychody 

o 20%, generując najwyższe, jak dotąd, zyski w wysokości 209 mln zł. W sierpniu, dzięki udanemu wykupowi 

akcji własnych, wypłaciliśmy akcjonariuszom mniejszościowym 55 mln zł oraz zmniejszyliśmy kwotę 

należną Grupy ITI w stosunku do nas o 64,5 mln zł.

Będziemy kontynuować naszą strategię, ponieważ znajduje ona wyraźne potwierdzenie w wynikach 

skupimy się na ofercie programowej, która przyciąga i utrzymuje najbardziej pożądaną widownię, oraz 

na efektywności naszych programów. Poprzez inwestycje w technologie przyszłości, planujemy również 

rozszerzyć tę strategię na strefę multimedialną, wykorzystując konwergencję mediów cyfrowych i platform. 

Zamierzamy bowiem oferować nasze programy na wszystkich platformach, w jak najbardziej nowoczesny 

sposób.

Sukces naszej Grupy to efekt wysiłków i umiejętności pracujących w niej ludzi. Chciałbym skorzystać 

z okazji i podziękować pracownikom i współpracownikom za ich poświęcenie i wsparcie, bez których 

ten rok nie byłby tak pełen sukcesów. Pragnę również podziękować naszym widzom za ich lojalność 

– w dalszym ciągu będziemy dostarczać Wam programy rozrywkowe i informacyjne. Dziękuję również 

reklamodawcom za ich stałe wsparcie.

Jan Wejchert

L i s t  P r z e w o d n i c z ą c e g o  R a d y  N a d z o r c z e j
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Dzięki konsekwentnej strategii programowej, w 2005 r. osiągnęliśmy świetne wyniki operacyjne. 

Kanał TVN osiągnął 27% udział w oglądalności w grupie docelowej w prime time – co oznacza wzrost 

o trzy punkty procentowe w porównaniu do 2004 r.

Przyciągnęliśmy widzów takimi widowiskami, jak: Taniec z Gwiazdami i Szymon Majewski Show, utrzymaliśmy 

ich lojalność dzięki nowym serialom, jak: Magda M. i Niania, zbudowaliśmy naszą dziennikarską wiarygodność 

przy pomocy nagradzanych programów: Uwaga! i Fakty. Potwierdzeniem naszych kwalifikacji związanych 

z przekazem informacji stały się wiarygodne relacje z najważniejszych wydarzeń roku, w tym pogrzebu 

Papieża oraz wyborów parlamentarnych i prezydenckich.

Zmiany w systemie telemetrycznym AGB zmniejszyły udział w oglądalności w grupie docelowej kanału 

TVN Siedem w prime time do 3% (2004 r.: 4%), ale inne kanały uzyskały rekordowe wyniki, a każdy nasz 

płatny kanał znacząco zwiększył zarówno liczbę abonentów, jak i udział w rynku. 

Na dzień 31 grudnia 2005 r. TVN 24 miała 3,7 mln abonentów – co stanowi ponad 96% użytkownikow 

płatnej telewizji w Polsce. Zarówno TVN Style, jak i TVN Turbo osiągnęły znaczący wzrost liczby abonentów 

– do 3,6 mln. TVN Gra, nasz bezpłatny kanał, dociera obecnie do 12% polskich gospodarstw domowych.

Dzięki ITVN, oglądanemu przez 48 tys. abonentów w USA, Niemczech i Australii, jesteśmy obecni na 

całym świecie. Stale zwiększa się liczba naszych widzów mieszkających w różnych miejscach i na różnych 

kontynentach.

Piotr Walter

L i s t  P r e z e s a



Wyniki 
operacyjne 
i finansowe 
I. NASZE CELE I STRATEGIA 

Podstawowym celem jest osiągnięcie maksymalnych zysków dla naszych akcjonariuszy. Aby tak się stało, 

skupiamy się na następujących strategicznych priorytetach:

PROGRAMY TELEWIZYJNE

Inwestowanie w programy telewizyjne

Inwestowanie w lokalną produkcję programową to klucz do wzrostu udziału w oglądalności i związanych 

z tym przychodów z reklam, które stanowią 82% naszych przychodów ogółem. Naszą strategią jest 

produkcja wysokiej jakości: talk shows, programów informacyjnych, seriali fabularno-dokumentalnych, 

seriali obyczajowych i programów rozrywkowych. Coraz bardziej koncentrujemy się na produkcji 

programów, do których mamy wyłączne prawa i które możemy wykorzystać na różnorodnych 

platformach, np. w kinie, w bezpłatnej i płatnej telewizji, za pośrednictwem usług typu: „wideo na żądanie”, 

sieci kablowych, telefonii komórkowej, internetu. 

Efektywne planowanie ramówki

Efektywne planowanie ramówki pomaga w budowaniu i utrzymywaniu lojalności widzów, a także 

w kontrolowaniu przepływu widowni z audycji na audycję, z dnia na dzień. Przykładowo, ramówka TVN 

w acces prime time (17.00–19.00) zbudowana jest w oparciu o programy nadawane każdego dnia o tej 

samej porze, co sprzyja budowaniu lojalności widzów. Zwiększa to również prawdopodobieństwo 

przepływu widowni do prime time, a więc pasma najważniejszego z punktu widzenia reklamodawców.
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PRZYCHODY

Dotarcie do najważniejszych grup docelowych

Produkcja i planowanie programów ma na celu przyciągnięcie tych widzów, do których chcą dotrzeć nasi 

reklamodawcy. Na przykład TVN skierowany jest do osób w wieku 16–49 lat mieszkających w miastach. 

W 2005 r. udział w tej najważniejszej widowni w prime time wzrósł z 24% do 27%.

Uruchamianie kanałów tematycznych

Naszą strategią jest tworzenie rodziny kanałów tematycznych pod marką TVN. Tworząc kanały tematyczne, 

wykorzystujemy naszą markę i zasoby – takie, jak: urządzenia do nadawania i transmisji czy ofertę 

programową. Dzięki temu jednocześnie różnicujemy i pomnażamy nasze przychody. Programy tematyczne 

pozwalają uzyskać dochód zarówno z opłat abonamentowych, jak i przychodów z reklam i audycji z udziałem 

widzów za pośrednictwem telefonów. Aby nadal podnosić naszą rentowność, będziemy szukać nowych 

źródeł przychodów i rozwijać istniejące.

RENTOWNOŚĆ

Rentowność programów telewizyjnych

Większość naszych kosztów ulega znacznym wahaniom. Około 67% naszych kosztów operacyjnych 

ogółem stanowią koszty programowe, z czego około 70% stanowią koszty produkcji lokalnej, które są 

bardzo elastyczne, np. zatrudniamy osoby na umowy-zlecenia i unikamy długich kontraktów na produkcję. 

Ta elastyczność pozwala nam obniżać koszty programowe, w sytuacji, gdy ograniczane są wydatki na 

reklamę. Jednocześnie, przy zwiększających się przychodach, możemy więcej inwestować w tworzenie 

lojalnej widowni. Codziennie analizujemy dane finansowe dotyczące naszych inwestycji i zwrotu z nich.

W y n i k i  o p e r a c y j n e  i  f i n a n s o w e 



II. NASZE KANAŁY

TVN – ROZRYWKA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Nasz pierwszy, ogólnodostępny kanał telewizyjny TVN uruchomiliśmy 3 października 1997 r. Od tego 

czasu systematycznie oferujemy naszym widzom rozrywkę na najwyższym poziomie oraz wiarygodne 

i solidne dziennikarstwo. TVN dociera do 86% gospodarstw domowych w Polsce, a jego oferta programowa 

jest przede wszystkim skierowana do osób w wieku 16–49 lat mieszkających w miastach – to grupa 

odbiorców najbardziej ceniona przez reklamodawców.  

TVN inwestuje największą część swojego budżetu programowego w acces prime time i prime time, 

gdy oglądalność i przychody z reklam są największe. Programy nadawane pięć lub siedem razy w tygodniu 

w tych pasmach zdobyły znaczącą popularność, wysoką i stabilną oglądalność oraz lojalność widowni.
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Fakty, nasz program informacyjny nadawany w prime time, jest uważany za modelowy w swoim gatunku.



Rozmowy w toku, jedyny w Polsce codzienny talk-show, jest najpopularniejszym forum do omawiania 

problemów, z jakimi borykają się widzowie.
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Uwaga!, nasz codzienny magazyn, zdobył pozycję jako instytucja społeczna, reprezentująca punkt 

widzenia osób społecznie dyskryminowanych i zajmująca się ich potrzebami.



Uzupełnieniem tych programów są m.in. dwa nowatorskie seriale fabularno-dokumentalne: W-11 Wydział 

Śledczy oraz Detektywi. Oba, w ciągu ostatnich dwóch sezonów, zdominowały pasmo wczesno wieczorne, 

utrzymując jedną z najwyższych oglądalności.

Serial Na Wspólnej, nadawany cztery razy w tygodniu, gromadzi stale rosnącą widownię i stanowi silną pozycję 

w prime time.



t v n
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W poszukiwaniu większej oglądalności – i związanych z tym większych przychodów – inwestujemy w nowe 

pasma emisji programów, niedocenione przez naszą konkurencję, np. Dzień dobry TVN w weekendowe 

poranki.

TVN jest pionierem na polskim rynku telewizyjnym. Innowacyjna oferta programowa wyróżnia TVN na tle 

konkurencji. Wzorem odnoszących sukcesy światowych nadawców telewizyjnych, dążymy do osiągnięcia 

równowagi między naszymi własnymi oryginalnymi produkcjami a najlepszymi formatami o sprawdzonej 

światowej renomie. Dzięki lokalnej produkcji zbliżamy się do naszych widzów.

Kupowane przez nas formaty muszą spełniać określone kryteria: odnosić sukcesy na wymagających 

i konkurencyjnych rynkach, a także zdobywać prestiżowe nagrody na najważniejszych festiwalach produkcji 

telewizyjnej. Dzięki takiej filozofii widzowie w Polsce mogli oglądać, w tym samym czasie co widzowie 

w Europie i USA, m.in. Milionerów oraz światowy fenomen, czyli Big Brother.



Potwierdzeniem słuszności takich kryteriów był w ub. roku sukces Tańca z Gwiazdami, programu na licencji BBC…
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…i polskiej wersji amerykańskiego hitu telewizyjnego Niania.



Szymon Majewski Show to dobry przykład formatu, który odniósł ogromny sukces. Dzięki połączeniu 

talk-show z udziałem gwiazd i programu rozrywkowego, komentującego bieżące wydarzenia polityczne, 

stanowi poważną konkurencję dla innych stacji – i wygrywa z nimi.
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Seriale: Kryminalni oraz Magda M. osiągają wysoką oglądalność w prime time. Popularne polskie gwiazdy 

występujące w tych serialach wspierają nasz wizerunek jako stacji nowoczesnej i dynamicznej.

W 2005 r. ok. 61% oferty programowej kanału TVN wyprodukowaliśmy lokalnie, pozostałe 39% zostało 

zakupione lub wyprodukowane na nasze zlecenie przez polskich producentów.

Inne

Talk show
Programy informacyjne
Zakupione programy rozrywkowe i reality show

Zakupione filmy i seriale

Filmy i seriale wyprodukowane lokalnie

Programy rozrywkowe wyprodukowane lokalnie

Oferta programowa TVN:

(17,2)

(7,4)
(3,6)
(8,7)

(28,6)

(6,8)

(25,7)

(17,3)

(11,2)
(3,4)
(6,8)

(26,2)

(9,1)

(26,0)
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Swoją popularność TVN zawdzięcza najlepszej rozrywce, najwyższej jakości serwisom informacyjnym 

i audycjom publicystycznym. Wysoką oglądalnością i lojalną widownią cieszy się – oprócz Faktów i Uwagi 

– nasz publicystyczny talk-show Pod napięciem, prezentowany przez Marcina Wronę, a także magazyn 

reporterski Superwizjer. Również nasz najnowszy program publicystyczny Teraz My, prezentowany od 

jesieni ubiegłego roku, szybko stał się popularną i wiarygodną instytucją dziennikarstwa politycznego.  

Najlepsze zagraniczne filmy i seriale również odgrywają istotną rolę w ramówce TVN. W 2005 r. nasi 

widzowie mogli obejrzeć największe produkcje filmowe, takie jak: Władca Pierścieni – Drużyna Pierścienia, 

Gladiator, Harry Potter i Komnata Tajemnic oraz Cast away – Poza światem.

UDZIAŁ WIDOWNI

W 2005 r. kanał TVN osiągnął 27,2% udział w oglądalności w grupie docelowej w prime time, co stanowiło 

trzy punkty procentowe więcej niż w 2004 r. (24,2%).

Całodobowo TVN zwiększył udział w oglądalności z 14,7% w 2004 r. do 15%.

16,2

21,3
26,5

22,4
23,7

24,2
25,2

10,7 11,4
13,9 14,713,9 14,0

15,0

Udział w oglądalności w grupie 

docelowej w prime time

Udział w oglądalności w grupie 

docelowej całodobowo
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NAGRODY DLA TVN 

W konkursie Media Trendy 2005, stacja TVN otrzymała nagrodę dla Telewizji Roku. Wiele nagród zdobyły 

również gwiazdy związane z TVN i jego programami. W kategorii „program społeczno-interwencyjny” 

Telekamerę otrzymała Ewa Drzyzga za talk-show Rozmowy w toku, w kategorii „najlepsza aktorka”, nagrodzono 

Agnieszkę Dygnat za rolę w serialu Niania. Doceniono także Szymona Majewskiego (najlepszy prowadzący 

w kategorii „rozrywka”) oraz dwa nasze seriale: W -11 Wydział Śledczy i Kryminalni. TVN otrzymała także inne 

coroczne nagrody – Wiktory, w tym dla dziennikarki Faktów Justyny Pochanke (najlepszy prezenter) oraz 

dla Szymona Majewskiego (odkrycie roku).

Konsekwentnie realizujemy politykę wprowadzania nowatorskiej oferty programowej. Ustaliliśmy nowe 

standardy dla telewizji komercyjnych w Polsce. 

Jesienią 2005 r. po raz pierwszy w naszej ośmioletniej historii pokonaliśmy naszego konkurenta, czyli Polsat, 

w całodobowym, miesięcznym udziale widowni. W listopadzie ustanowiliśmy rekord, to wówczas nasz 

całodzienny udział w oglądalności osiągnął 17%. W 2005 r. TVN była najczęściej oglądanym kanałem 

telewizyjnym w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców, a także przez grupę docelową, osoby w wieku 

16–49 lat, mieszkające w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. W tym przypadku udział w rynku wyniósł 

21%. Osiągnęliśmy te wyniki, mimo iż nasz zasięg techniczny wynosi 86%, a nie jak konkurencji blisko 100%.

Edward Miszczak

Dyrektor Programowy TVN

Witam serdecznie! Chciałabym pogratulować nowego programu „Szymon 
Majewski Show”. Niesamowity - rozbawia do łez, zresztą Pan Szymon 
chyba nigdy nie zawiódł widza. Pozdrawiam i życzę dalszych 
sukcesów.

[...]

Szanowni Państwo!
Za pośrednictwem TVN chciałabym bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania serialu „Magda M”. 
Gratuluję fantastycznej obsady, pozdrawiam wszystkich aktorów oraz 
całą redakcję TVN. Dla takich osób jak ja, niepoprawnych romantyków, 
serial ten stał się odskocznią w dzisiejszym zwariowanym świecie.



TVN 24 – CAŁA PRAWDA, CAŁĄ DOBĘ

TVN 24 jest pierwszym w Polsce 24-godzinnym kanałem informacyjnym, nadającym najświeższe informacje 

z Polski i ze świata. Niespełna miesiąc po nadaniu pierwszej audycji, 9 sierpnia 2001 roku, nasze możliwości 

zostały poddane najsurowszemu testowi – relacjom z wydarzeń w USA w dniu 11 września. Od tego 

czasu wyznaczyliśmy nowe standardy jakości na polskim rynku mediów – jesteśmy uważani za najbardziej 

solidne i wiarygodne źródło informacji w Polsce. Dzięki stosowanej technologii staliśmy się liderem wśród 

mediów elektronicznych. Wykorzystanie najnowszych technologii satelitarnych pozwala starannie wyważyć 

ramówkę TVN 24 oraz dynamicznie połączyć stałe programy i serwisy informacyjne z przekazami na żywo 

najważniejszych wydarzeń z kraju i ze świata.

Rozpoczynamy codziennie o godz. 6.00, nadając najświeższe informacje, prognozę pogody i recenzje 

prasowe. W czwartym kwartale 2005 r. nasz udział w oglądalności w porannym paśmie wzrósł o 40%, 

w stosunku do 2004 r. Co pół godziny nadajemy najświeższe informacje dotyczące najważniejszych 

wydarzeń w polityce, gospodarce, biznesie i sporcie, a także pogodę. Oferujemy również magazyny 

informacyjno-publicystyczne, takie jak: 24 Godziny, Bilans, Firma, Inny punkt widzenia, Szkło kontaktowe 

i Dama Pik. Każdy dzień kończymy Wieczorem w TVN 24, gdzie przedstawiamy podsumowanie 

wydarzeń dnia.

W 2005 r. dziennikarze TVN 24 otrzymali wiele prestiżowych nagród branżowych. Justyna Pochanke, 

gospodyni Faktów, naszego głównego serwisu informacyjnego oraz programu wieczornego 24 Godziny, 

otrzymała tytuł Dziennikarza Roku 2005, przyznawany przez miesięcznik Press, a Jacek Pałasiński, nasz 

komentator w Rzymie, uplasował się na piątym miejscu w tym rankingu. Podczas wręczania nagród 

Impactora – podsumowania 2005 r. w mediach i reklamie – kanał TVN 24 otrzymał tytuł „Najbardziej 

wiarygodnego medium”. 

TVN 24 finansowana jest zarówno z reklam, jak i z opłat abonamentowych od operatorów telewizji 

kablowych i platform satelitarnych. W grudniu 2005 r. miała 3,7 mln abonentów, ze średnim udziałem 

widowni na poziomie 1,2%.
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Uruchomienie w 2005 r. nowego, porannego programu Poranek TVN 24, znacznie przyczyniło się 

do naszego sukcesu.



Nadajemy magazyny informacyjno-publicystyczne, takie jak Szkło kontaktowe.
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Rok 2005 był wyjątkowy dla naszego kanału informacyjnego z powodu dużej liczby dramatycznych 

i ważnych wydarzeń dotyczących Polski, a szczególnie ze względu na smutne wiadomości z Watykanu. 

Pomimo targających nami uczuć, naszemu zespołowi udało się pokazać całkowity profesjonalizm i na żywo 

przekazać widzom pełne godności i wiarygodne relacje z ostatnich dni życia Papieża Jana Pawła II. 

Kolejnym przełomowym wydarzeniem były jesienne wybory prezydenckie i parlamentarne. Wyprodukowane 

przez nas specjalne wieczory wyborcze przyczyniły się do osiągnięcia nawet 6% udziału w oglądalności.

TVN 24 to zespół prezentujący profesjonalizm, bez względu na zakres pracy i szybkie tempo jej wykonania. 

W ten sposób utrzymujemy najwyższe standardy i przekazujemy naszym widzom prawdziwe i wiarygodne 

relacje. To właśnie temu zespołowi zawdzięczamy nasz sukces w 2005 roku.

Adam Pieczyński 

Dyrektor Programowy TVN 24

Piotr:
Szanowni Państwo, 
Pojawienie się w Polsce Państwa telewizji, kilka lat temu, 
spowodowało, że uwierzyłem, że są jeszcze w Polsce ludzie, którym 
się chce. Którym się chce i którzy mają odwagę wystąpić przeciwko 
wszechobecnej tandecie, pokazując jak można łączyć pasję z 
profesjonalizmem i z dobrym smakiem. Jesteście dla mnie esencją 
telewizji. Zawsze on-time i jak zawsze w najlepszym tonie. 
Są Państwo najbardziej opiniotwórczą telewizją, która nie schodzi 
do poziomu mas, ale ma ambicje być telewizją dla ludzi szukających 
najczystszego źródła informacji. 
  
Dziękując jeszcze raz za Państwa obecność, pozostaję z Wyrazami 
Szacunku.



TVN SIEDEM

TVN Siedem to bezpłatny kanał nadający filmy i rozrywkę, dystrybuowany za pośrednictwem sieci 

telewizji kablowych i cyfrowych platform satelitarnych. Dociera do ponad 40% polskich gospodarstw 

domowych (14 mln widzów). Jego celem jest przyciągnięcie wykształconych i zamożnych mieszkańców 

miast, w wieku 16–49 lat. Oferta programowa tego kanału (atrakcyjne filmy i popularne seriale), stanowi 

uzupełnienie oferty TVN. 

TVN Siedem nadawał również własne, interaktywne produkcje, takie jak: Hydepark (od listopada 2005 r.) 

oraz interaktywne teleturnieje na żywo, np. Mania grania i Seans filmowy. 

Po prawie czterech latach TVN Siedem zgromadził lojalną grupę widzów i uzyskał silną pozycję 

reklamową. Nasza dzienna widownia to ponad cztery i pół mln osób, a w 2005 r., dzięki naszemu 

udziałowi w oglądalności (1,6%) byliśmy najpopularniejszym w Polsce kanałem nadawanym 

za pośrednictwem telewizji kablowej i satelitarnej.

W 2005 r. nadaliśmy m.in. American Beauty…
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…Szeregowca Ryana, Mission Impossible 2, Brudnego Harry’ego,  Rambo i Striptiz, a także popularne na świecie 

seriale, takie jak: Brygada ratunkowa, Kobra – Odział specjalny, Sześć stóp pod ziemią, Tajemnice Smallville, Nikita.

Rok 2005 nie był łatwy dla kanałów dostępnych tylko za pośrednictwem sieci kablowych i odbiorników 

satelitarnych. Zmiany w systemie telemetrycznym AGB zmniejszyły zasięg techniczny, co z kolei obniżyło udział 

w oglądalności. Szczególnie mocno odczuliśmy to wiosną. Lepsza oferta filmowa na jesieni znacząco zwiększyła 

udział w oglądalności, zwłaszcza – co nas bardzo cieszy – w kluczowej grupie osób w wieku 16–49 lat.

Bogdan Czaja

Dyrektor Programowy TVN Siedem

Anna:
Jestem stałym widzem kanału TVN Siedem i chciałam Wam podziękować 
za bogatą i ciekawą ofertę programową. Szczególnie cieszy mnie 
wznowienie emisji serialu „Nikita”. W ubiegłym roku widziałam tylko 
ostatnią serię „Nikity” w TVN, więc jestem szczególnie zainteresowana 
pierwszymi odcinkami. Wiem, że serial cieszy się w Polsce ogromną 
popularnością.



TVN STYLE – KOBIECA TELEWIZJA

TVN Style to kanał tematyczny uruchomiony w sierpniu 2004 r. i skierowany do współczesnej kobiety, 

z jej rodziną, intensywną pracą zawodową i potrzebą doskonalenia siebie i swojego życia. Ofertę kierujemy 

do kobiet, które pragną podążać za nowościami w modzie, zdrowiu i urodzie – i chcą je wykorzystać 

w życiu swoim i swoich bliskich, a także w karierze zawodowej.

W grudniu 2005 r. TVN Style miało 3,6 mln widzów.

W ofercie programowej znajdują się nasze własne produkcje, takie jak: Miasto kobiet – talk show, poruszający 

wszystkie ważne dla dzisiejszej kobiety tematy, od związków osobistych i spraw związanych z życiem zawodowym, 

do pasji i zainteresowań; w formie bardzo osobistych rozmów i z udziałem inspirujących gości.
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W roku 2005 skupiliśmy się na uatrakcyjnieniu ramówki i zwiększeniu naszego zasięgu technicznego. 

Podpisanie nowych umów z operatorami sieci kablowych pozwoliło nam zwiększyć dystrybucję kanału. 

Udział w oglądalności – wzrósł z 3,5 mln w styczniu do 5,3 mln w grudniu – świadczy o skuteczności 

naszych wysiłków. W najbliższej przyszłości chcemy jeszcze bardziej poszerzyć widownię poprzez 

wprowadzenie nowej ramówki.

Yvette Żółtowska-Darska

Dyrektor Programowy TVN Style

Nadajemy również wybrane 

produkcje zagraniczne, interesujące 

dla naszej widowni, takie jak: 

Nigella Gryzie – kulinarny show 

brytyjskiej „bogini domowej” 

Nigelli Lawson, a także Miejski 

ogrodnik – program o uprawie 

ogrodów.

Ewa:
cieszę się, że mogę pogratulować Państwu takiego przecudownego 
programu. Każda pozycja jest ciekawa, różni się od standardów 
telewizyjnych, ma w sobie coś niewypowiedzianego, tak jak w miłości 
romantycznej pierwsze zakochanie. Co ciekawe, każdy z członków 
mojej rodziny znajduje programy dla siebie; rewelacyjne są rozmowy 
w Mieście Kobiet; porady kosmetyczne w Musisz to mieć i No to 
pięknie można wykorzystać dla poprawy swojej urody i wizerunku.



TVN TURBO – MĘSKA JAZDA

TVN Turbo jest pierwszym kanałem tematycznym w Polsce skierowanym do mężczyzn – i pierwszym 

z bardzo silnym naciskiem na tematykę motoryzacyjną. Po ponad dwóch latach nadawania stał się jednym 

z pięciu najlepszych kanałów tematycznych w kraju. 

W ofercie programowej TVN Turbo znajduje się kilkanaście starannie dobranych i połączonych programów, 

wyprodukowanych zarówno przez nas, jak i na licencjach zagranicznych. Dzięki temu widzowie mają 

pełen obraz przemysłu motoryzacyjnego w Polsce i za granicą, a także związanych z nim obszarów, 

takich jak nowoczesne technologie i sporty ekstremalne.

Od wyścigów do testów samochodowych, od luksusowych samochodów do bezpiecznej jazdy – programy 

takie jak OES, Rentgen, De Lux czy Szkoła Auto oferują mężczyznom w Polsce zabawę, emocje i informacje, 

czyli to, co cenią sobie najbardziej.
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W 2005 r. ustanowiliśmy nowy rekord w udziale w oglądalności, wielokrotnie pokonując konkurencję. 

W  maju osiągnęliśmy prawie 1,9 mln widzów, ze średnim czasem oglądalności 44 minut. TVN Turbo jest 

modelowym kanałem tematycznym, jego widownia to w 80% mężczyźni. Z 3,6 mln abonentów 

w grudniu 2005 r. był on drugim, po TVN 24, najbardziej popularnym kanałem tematycznym w Polsce, 

a pierwszym dla grupy wiekowej 16–49 lat.

Grzegorz Płaza

Dyrektor Programowy TVN Turbo

Wśród zakupionych hitów znajduje się legendarny program BBC Top Gear oraz najlepsza europejska 

telewizja motoryzacyjna, z takim programami, jak: Motorwizja, Auto Mundial i V6.

Maciej:
Bardzo fajnie, że jest ten program. Nie mam ostatnio czasu na TV, 
ale jak już włączę, to do razu odpalam turbo. Najbardziej lubię Top 
Gear i niektóre odcinki Motorwizji Classic, a nie lubię Złomowiska. 
Zauważyłem, że sporo ludzi ogląda ten program, więc pewnie będzie 
się rozwijał, co mnie bardzo cieszy.



TVN GRA – INTERAKTYWNA ROZRYWKA

TVN Gra, ósmy kanał TVN, uruchomiony w nasze ósme urodziny, jest darmowym kanałem rozrywkowym, 

opartym na zaawansowanej technologii i interakcji z widzem.

Ofertę kierujemy głównie do ludzi aktywnych i lubiących konkursy: fanów gier i szarad, osób, które chcą 

wziąć w nich udział, dobrze się bawić i poszerzyć swoją wiedzę. Codziennie przez 12 godzin nadajemy 

audycje na żywo. Dzwoniąc lub wysyłając SMS, widzowie przyłączają się do naszych programów, a dzięki 

udziałowi w naszych grach, zdobywają nagrody.

Seans filmowy – interaktywny program o świecie gwiazd filmu oraz o najnowszych premierach kinowych.

Monika:
Witam, uwielbiam wszelkiego rodzaju rebusy, gry słowne itp., 
nigdy wcześniej nie  brałam udziału w telewizyjnych konkursach, 
ale Salon gier w TVN Gra mnie skusił!
Nie wygrałam (tym razem), ale emocje i zabawa były super!
Dziękuję!
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W czasie pierwszych trzech miesięcy działalności skoncentrowaliśmy się głównie na budowaniu atrakcyjnej 

oferty programowej. Choć to dopiero początek, już zaczęliśmy zyskiwać lojalnych widzów. Stworzyliśmy 

wiele oryginalnych programów, z których jeden – Seans filmowy – okazał się na tyle popularny, że znalazł 

się w ramówce TVN Siedem.

W najbliższej przyszłości planujemy przede wszystkim poszerzyć zasięg techniczny i stale rozwijać ofertę 

atrakcyjnych, interaktywnych programów.

 

Małgorzata Gratys

Dyrektor Programowy TVN Gra

Salon gier – konkurs, w którym widzowie mogą poddać rozmaitym testom swoją polszczyznę i sprawdzić 

znajomość rządzących nią reguł.
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ITVN – POLSKA TELEWIZJA WARTA ZACHODU

ITVN jest kanałem rozrywkowym dla osób polskiego pochodzenia mieszkających za granicą. Po raz pierwszy 

emitowany był 29 kwietnia 2004 r. w USA, a następnie w Niemczech (maj 2004 r.) i Australii (sierpień 2005 r.). 

W 2006 r. zamierzamy rozpocząć nadawanie w Kanadzie oraz poszerzyć zasięg nadawania w Europie 

Zachodniej.

Ramówkę tworzą głównie audycje rozrywkowe, seriale, magazyny, talk show i teleturnieje. Dzięki umowie 

z Canal+ nasi widzowie mogą również oglądać mecze polskiej piłkarskiej ekstraklasy. 

W grudniu 2005 r. ITVN miało ogółem około 48 tys. abonentów.

Niemcy (17)

Liczba abonentów ITVN

(w tys.)

Renata i Bogdan, Zachodnia Australia
Kochany ITVN
Od niedawna jesteśmy szczęśliwymi widzami programu ITVN.
Muszę z przyjemnością podziękować Wam za wspaniały program. 
Myślę, że jest taki dzięki swojej niezależności i dzięki wspaniałym 
ludziom, którzy przygotowują audycje, prezenterom, którzy w bardzo 
profesjonalny, a zarazem łatwo przyswajalny sposób trafiają do 
naszych domostw i serc. Brak mi słów uznania i podziwu dla 
utalentowanych ludzi pracujących dla TVN.
Dziękujemy bardzo, życząc dalszych pomysłów, które przywodzą 
uśmiech nie tylko na twarzach oglądających program w Polsce, 
ale też naszych, na Antypodach.
Doskonały pomysł z elementami programu pokazującymi uroki ojczystej 
ziemi.



37

t v n  i n t e r n a t i o n a l

Większość naszych programów (także filmy) stanowią audycje produkowane lokalnie. Te programy można 

było wcześniej obejrzeć także w innych programach Grupy TVN.

Dotychczas największy sukces odnieśliśmy w USA. Dzięki stałemu wzrostowi liczby widzów, staliśmy 

się dla nich kanałem telewizyjnym numer jeden. Rośnie również liczba naszych widzów w Niemczech, 

a uruchomienie kanału w Australii, w sierpniu 2005 r., okazało się prawdziwym sukcesem.

Łukasz Frątczak

Dyrektor Programowy ITVN



TVN METEO – O POGODZIE

TVN Meteo jest pierwszym w Polsce kanałem poświęconym pogodzie i temu co się z nią wiąże. 

Uruchomiony w 2003 r., jest również jedynym kanałem, który 24 godziny na dobę nadaje informacje 

o pogodzie oraz doradza, jak najlepiej wykorzystać czas bez względu na warunki atmosferyczne. Aktualne 

prognozy pogody są przekazywane co pół godziny i opracowywane dla poszczególnych regionów Polski, 

Europy i świata.

W grudniu 2005 r. TVN Meteo miał 3,7 mln abonentów.

Zawartość programowa TVN Meteo została wzbogacona o takie pozycje, jak: Pogoda na narty, 

Maja w ogrodzie…
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W 2005 r. wprowadziliśmy dwa nowe programy: Pogodę na narty oraz Pogodę na rower, z relacjami na żywo, 

co godzinę, z największych miast Polski, pokazując pogodę dokładnie taką, jaka w danej chwili jest. Dzięki 

wysiłkowi naszego zespołu widzowie dowiadują się, jakie będą warunki atmosferyczne. Podpowiadamy 

im także, co można robić gdy pogoda jest zła…

Tomasz Jaros

Dyrektor Programowy TVN Meteo

…i Pogoda na rower.

Małgorzata:
Witam!
Oglądam TVN Meteo i TVN bardzo często i chcę przekazać swoje uwagi. 
Serwisy pogodowe są profesjonalne, prowadzący sympatyczni 
(zwłaszcza Pani Maja Popielarska i Pan Tomasz Zubilewicz).



III. NASZA MARKA

Marka TVN jest najwyżej cenioną marką telewizyjną w Polsce – zarówno przez widzów, jak i reklamodawców.

Świadomie kształtowana od początku istnienia stacji, jest dziś jedną z najbardziej znanych i cenionych 

marek w Polsce. W wynikach badań przeprowadzonych w ubiegłym roku przez Ernst&Young i dziennik 

Rzeczpospolita, marka TVN po raz drugi była identyfikowana jako najsilniejsza marka w Polsce w kategorii: 

media, telekomunikacja, handel i usługi. W tym samym badaniu, biorąc pod uwagę wszystkie branże, 

TVN została uznana czwartą najsilniejszą marką w Polsce, co należy uznać za spektakularny sukces, 

zważywszy, że wyprzedzające ją marki są znane i rozpoznawane od dziesięcioleci. TVN otrzymała także 

tytuł Orła Rzeczpospolitej – w ten sposób po raz siódmy wyróżniono najbardziej stabilne, najszybciej 

rozwijające się i najbardziej dynamiczne przedsiębiorstwa, znajdujące się na wydawanej przez dziennik 

liście 500 największych firm.

Marka TVN jest świadomie kształtowana na wszystkich polach związanych z komunikacją z rynkiem 

odbiorców. W sferze programowej dzieje się to za sprawą konsekwentnie realizowanej strategii programowej. 

W sferze marketingu – za sprawą konsekwentnej i spójnej komunikacji – zarówno antenowej, 

jak i wykorzystującej inne media. W sferze technologicznej – za sprawą inwestycji ugruntowujących 

postrzeganie TVN jako stacji innowacyjnej, wiarygodnej i najnowocześniejszej w Polsce. 

W konkursie Media Trendy 2005 stacja TVN otrzymała nagrodę dla Telewizji Roku.
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Dynamiczny rozwój stacji, która w 2005 r. umocniła pozycję niekwestionowanego lidera pod względem 

oglądalności w swojej grupie docelowej, jest dowodem na trafnie dobrane strategie komunikacyjne. 

Wszelkie decyzje związane z kształtowaniem marki podejmowane są zarówno w oparciu o wnikliwe analizy 

i badania dostępne na rynku, jak i prowadzone przez stację. W badaniu przeprowadzonym przez firmę 

badawczą Target Group, pod patronatem miesięcznika Brief, TVN została najwyżej oceniona w kategorii 

jakości marek na rynku mediów oraz wybrana marką darzoną największym przywiązaniem widzów. 

Ubiegłoroczna edycja badania wykazała, że TVN skutecznie zbudowała wśród polskich konsumentów 

wizerunek „marki wysokiej jakości, najbardziej modnej, najbardziej przebojowej – a jednocześnie najbardziej 

poważnej i dostojnej”. Opublikowane po badaniu materiały pokazują, że TVN „kompleksowo wpisuje się 

w model potrzeb polskiego społeczeństwa” oraz dostarcza „nowatorskie propozycje z zakresu rozrywki”, 

dzięki czemu ma najwyższe notowania jako stacja przebojowa, a jednocześnie poważna.

Autorzy badania zwracają uwagę, że dodatkowo „obraz bardzo wysokiej atrakcyjności TVN dopełnia 

ogromne przywiązanie, jakim darzona jest ta marka (TVN jest najczęściej wybierana jako marka, której 

najbardziej brakowałoby konsumentom, gdyby zniknęła z rynku) oraz uznawanie jej za najbardziej 

pożądanego pracodawcę”.

W y n i k i  o p e r a c y j n e  i  f i n a n s o w e 

W 2005 r. większość nagród branżowych zdobyły gwiazdy TVN.
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IV. WYNIKI FINANSOWE 

Pod względem finansowym 2005 r. był znakomity, przychody zwiększyły się o 20%.

EBITDA wzrosła o 39%,

zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 43%,

zysk netto wzrósł o 7%.

Przychody

EBITDA i marża EBIDTA

Zysk operacyjny 
i marża operacyjna

Zysk netto
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PRZYCHODY

Przychody z tytułu emisji reklam wzrosły o 15%, do 708 mln zł, głównie dzięki wzrostowi przychodów 

z tytułu emisji reklam w TVN o 77 mln zł, przy 4% wzroście liczby punktów ratingowych (GRP) oraz 10% 

wzroście przeciętnej ceny netto za każdy punkt ratingowy. Osiągnęliśmy również wzrost przychodów z tytułu 

emisji reklam w TVN 24 o 7 mln zł oraz dodatkowe 6 mln zł z przychodów z tytułu emisji reklam w TVN Turbo, 

TVN Style oraz ITVN.

Wzrost naszych przychodów z pozostałych źródeł był znacznie większy. Spowodowało to zwiększenie 

udziału tych przychodów w łącznych przychodach z 14% w 2004  r. do 18% w 2005 r.

W 2005 r. nasze pozostałe przychody zwiększyły się o 53%, do 152 mln zł, przede wszystkim dzięki 107% 

wzrostowi przychodów z programów z udziałem widzów za pośrednictwem telefonów i 60% wzrostowi 

przychodów z opłat abonamentowych od operatorów telewizji kablowej i satelitarnej. Przychody ze sponsoringu 

również znacząco wzrosły (o 46%). 

W y n i k i  o p e r a c y j n e  i  f i n a n s o w e 

Inne 2%

Telekom
unikacyjne 5%

Sponsoring 6%

Reklama 82%

Opłaty abonamentowe 5%



Koszty ogólnego 

zarządu 9%

Koszty sprzedaży 8%

Koszty programowe 82%Koszty nadawania 16%

KOSZTY OPERACYJNE

Nasze koszty operacyjne, włączając amortyzację, wzrosły w 2005 r. o 12%. Koszty zakupu i produkcji 

audycji programowych stanowią ok. 67% wszystkich kosztów operacyjnych, z czego 70% to koszty 

produkcji lokalnej. 

 

W 2005 r. znacznie zwiększyliśmy inwestycje w produkcję lokalną, co znalazło odzwierciedlenie w dużej 

poprawie jakości tych programów, jak również w zwiększonej liczbie pasm programowych przeznaczonych 

na audycje produkowane lokalnie. Znacząco wzrosła liczba wyprodukowanych godzin, jak również ranga 

lokalnych produkcji, takich jak np. odnoszący sukcesy Taniec z Gwiazdami i nasze nowe seriale.

O 23%, do 32 tys. zł (cena za godzinę dla kanału TVN), wzrósł przeciętny koszt zakupionych w ubiegłym 

roku programów. Nowe kanały, uruchomione w 2004 r. (TVN Style) i w 2005 r. (TVN Gra), powiększyły 

o 7 mln zł nasze koszty produkcji programów telewizyjnych. 

Ten wzrost został częściowo zrównoważony spadkiem naszych kosztów nadawania o 6 mln zł. Dwa główne 

powody tej sytuacji to zakończenie jednej z umów na nadawanie satelitarne oraz wzrost wartości złotego 

w stosunku do euro.  

Nasze koszty sprzedaży wzrosły o 23%, do 47 mln zł, głównie ze względu na wzrost kosztów marketingu 

i badań rynku, do 8 mln zł.

zarządu 9%

zarządu 9%
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Koszty ogólnego zarządu wzrosły o 6%, do 57 mln zł. Większa część wzrostu – 7 mln zł – wyniknęła 

bezpośrednio z kosztów zatrudnienia nowych osób. Zatrudniono je głównie, by wzmocnić dział 

finansowy i administracyjny, a przez to wesprzeć stały rozwój naszej firmy. 

Wyniki w podziale na kanały telewizyjne

W mln zł 2004 2005

Kanał telewizyjny Przychody EBITDA Marża 
EBITDA Przychody EBITDA Marża 

EBITDA

TVN 617 214 35% 720 274 38%

TVN Siedem 47 6 12% 49 1 1%

TVN 24 (razem z TVN Meteo) 76 9 12% 115 17 15%

TVN Turbo 47 (4) n/a 9 0 0%

ITVN 3 (5) n/a 9 (1) n/a

TVN Style 1 (6) n/a 6 (61) n/a

TVN Gra n/a n/a n/a 3 (21) n/a

Linia konsolidacyjna (31) (1) n/a (50) 12 n/a

Razem 717 212 30% 860 294 34%

(1) EBITDA definiujemy jako zysk/(stratę) netto ustalony zgodnie z MSSF, przed uwzględnieniem amortyzacji (z wyjątkiem tej dotyczącej 
licencji na audycje programowe), trwałej utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych, przychodów inwestycyjnych netto 
i kosztów finansowych netto (łącznie z przychodami i kosztami z tytułu odsetek oraz dodatnimi i ujemnymi różnicami kursowymi) oraz 
podatku dochodowego. Uzgodnienie między EBITDA a wykazanym zyskiem z działalności operacyjnej wymaga uwzględnienia amortyzacji 
i odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych, co uwzględniono w tabeli powyżej. Uważamy, 
że EBITDA stanowi przydatny dodatkowy wskaźnik finansowy przy pomiarze płynności spółek działających w sektorze środków masowego 
przekazu. EBITDA nie jest miernikiem MSSF i nie powinna być uznawana za alternatywę dla mierników wyników zgodnych z MSSF, za wskaźnik 
wyników na działalności operacyjnej, miernik przepływów pieniężnych zgodnie z MSSF czy wskaźnik płynności. Należy zauważyć, że EBITDA 
nie jest jednolitym ani standardowym miernikiem i w związku z tym wyliczenie EBITDA może się różnić znacznie w zależności od spółki, 
a przedstawienie i wyliczenie wyłącznie EBITDA nie zawsze pozwala na porównanie z EBITDA innych spółek.
(2) Przychody poszczególnych kanałów telewizyjnych zawierają rozliczenia pomiędzy kanałami. 
(3) Wskaźniki EBITDA poszczególnych kanałów telewizyjnych zawierają marże na transakcjach pomiędzy tymi kanałami.
(4) Linia konsolidacyjna zawiera eliminacje niezrealizowanego zysku na transakcjach pomiędzy kanałami i marży na produkcji audycji 
nieinformacyjnych wyeliminowanych w trakcie konsolidacji.

W y n i k i  o p e r a c y j n e  i  f i n a n s o w e 



Kanał TVN osiągnął marżę EBITDA w wysokości 38%. Wzrost rentowności wynika zasadniczo z : 10% wzrostu 

przeciętnej ceny netto za każdy sprzedany punkt ratingowy (GRP) oraz 4% wzrostu liczby sprzedanych 

punktów ratingo wych w 2005 r.

Marża EBITDA w przypadku TVN Siedem wyniosła 1% w 2005 r. Spadek marży EBITDA wynika ze wzrostu 

kosztów związanych z produkcją programów, o 8 mln zł. Koszty te nie mogły być w całości skompensowane 

wyższymi przychodami wynikającymi ze spadku udziału w oglądalności. 

Marża EBITDA dla kanału TVN 24 wzrosła do 15% w 2005 r., przede wszystkim dzięki wzrostowi przychodów 

z reklam o 7 mln zł, ale również dzięki 18 mln zł przychodu z produkcji Faktów dla TVN i innych 

programów dla TVN Style. 

ITVN i TVN Turbo osiągnęły rentowność lub znajdują się blisko osiągnięcia rentowności na poziomie EBITDA.

PRZYCHODY INWESTYCYJNE NETTO

W 2005 r. wykazaliśmy przychody inwestycyjne netto w wysokości 24 mln zł (w 2004 r. koszty inwestycyjne 

netto wynosiły 7 mln zł), głównie w wyniku niższych ujemnych różnic kursowych, wynikających z obligacji 

ITI Media.

KOSZTY FINANSOWE NETTO

W 2005 r. wykazaliśmy koszty finansowe netto w wysokości 15 mln zł, w porównaniu do przychodów 

finansowych netto w wysokości 69 mln zł w 2004 r.  Koszty z tytułu odsetek od obligacji wyniosły 95 mln zł, 

co zostało częściowo zrównoważone dodatnimi różnicami kursowymi, w wysokości 53 mln zł. 

Odnotowaliśmy również zysk z aktualizacji wartości opcji wbudowanych w obligacje, w wysokości 50 mln zł 

(w 2004 r. było to 41 mln zł).

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

Środki pieniężne z działalności operacyjnej, pomniejszone o płatności z tytułu podatku dochodowego, 

wyniosły 222 mln zł. Wydaliśmy 49 mln zł na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, 

101 mln zł na odsetki od naszych obligacji oraz 55 mln zł na wykup akcji własnych od akcjonariuszy 

mniejszościowych. Zwiększyliśmy środki pieniężne netto o 15 mln zł, kończąc rok 2005 kwotą 81 mln zł 

środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
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FINANSOWANIE

Naszym głównym źródłem finansowania są przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Finansowanie 

długoterminowe ma źródło w obligacjach denominowanych w euro oraz w linii kredytowej o wartości 

17 mln dolarów. Na dzień 31 grudnia 2005 r. wykorzystaliśmy 5 mln dolarów z naszej linii kredytowej w formie 

gwarancji i akredytyw wystawionych przez bank w naszym imieniu. 

Środki z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2005 r. stanowiły kwotę 843 mln zł zadłużenia 

wynikającego z obligacji.

Współczynnik skonsolidowanego zadłużenia netto do skonsolidowanego kapitału własnego spadł do 

2,1× na 31 grudnia 2005 r., z 2,9× na 31 grudnia 2004 r., a współczynnik zadłużenia netto do EBITDA spadł 

z 4,2× w 2004 r., do 2,8× w 2005 r.

WYKUP AKCJI I ZASADY WYPŁATY DYWIDENDY 

Z uwzględnieniem osiągniętych przez nas wyników z działalności operacyjnej, zapotrzebowania na kapitał 

inwestycyjny oraz warunków umowy obligacji, którym podlegają obligacje, zamierzamy rekomendować, 

aby dostępne do podziału zyski były wykorzystywane na wykup i  umorzenia naszych akcji, w oparciu 

o zasadę proporcjonalności, do momentu całkowitej spłaty obligacji ITI Media. Zamierzamy rozliczyć 

kwoty z tytułu umorzenia akcji (i) z akcjonariuszami Grupy ITI, przez kompensatę kwot należnych nam 

z tytułu obligacji ITI Media, a (ii) z pozostałymi akcjonariuszami Spółki w formie pieniężnej.

W ciągu 2005 r. odkupiliśmy 1,8 mln akcji własnych, w celu umorzenia, przeznaczając na ten cel 120 mln zł 

i zapłaciliśmy 55 mln zł gotówką akcjonariuszom mniejszościowym. Rozliczyliśmy się też z Grupą ITI 

przez potrącenie należnych wpływów, w wysokości 64,5 mln zł z kwotami należnymi nam z tytułu 

obligacji ITI Media.

W y n i k i  o p e r a c y j n e  i  f i n a n s o w e 



ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Naszym głównym ryzykiem rynkowym jest ryzyko kursów walutowych. Przychody denominowane są 

głównie w złotówkach, podczas gdy znaczna część naszych kosztów jest ponoszona w euro i w dolarach 

amerykańskich. Zadłużenie wynikające z wyemitowanych obligacji i obligacje ITI Media denominowane 

są w euro. 

Dział Skarbu jest odpowiedzialny za zarządzanie płynnością, zarządzanie ryzykiem kredytowym, zarządzanie 

ryzykami kursu wymiany oraz stóp procentowych. Operacje Działu Skarbu są przeprowadzane zgodnie 

z polityką skarbową, przygotowaną przez Komitet ds. Zarządzania Ryzykiem, a zatwierdzoną przez naszą 

Radę Nadzorczą, która otrzymuje kwartalne raporty z działalności w obszarze skarbu i ekspozycji na ryzyka. 

Instrumenty pochodne są kupowane jedynie dla celów zarządzania ryzykiem: wszelkie zabezpieczenia 

są stosowane jedynie w celu pokrycia znanego ryzyka, nie prowadzimy żadnych operacji o charakterze 

spekulacyjnym na instrumentach finansowych. Regularne raportowanie do Komitetu ds. Zarządzania 

Ryzykiem jest wymagane dla wszystkich transakcji i ekspozycji na poszczególne typy ryzyka. 

Po ocenie naszych pozycji, selektywnie zawieramy transakcje zabezpieczające dla zarządzania ryzykiem. 

Obecnie głównymi instrumentami stosowanymi dla zabezpieczania długoterminowego zadłużenia 

w walutach obcych oraz płatności odsetkowych – są transakcje typu forward i opcje walutowe (collars). 

Proces identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem podlega ciągłym ocenom i rozwojowi, jeśli jest to 

konieczne. Przykładami elementów niosących ryzyko są: bardzo konkurencyjne otoczenie działania, 

zależność od technologii podlegających ciągłym zmianom i rozwojowi, projekty wydatków kapitałowych, 

zmiany w otoczeniu prawnym, oraz zależność od własności intelektualnej i praw własności, które mogą 

nie być adekwatnie chronione. 

 

WAŻNE OSZACOWANIA I OSĄDY KSIĘGOWE

Dokonujemy oszacowań i przyjmujemy założenia dotyczące przyszłości. Uzyskane w ten sposób 

oszacowania księgowe z definicji rzadko pokrywać się będą z faktycznymi rezultatami. Poniżej zostały 

omówione oszacowania i założenia, które wiążą się z ryzykiem konieczności wprowadzenia istotnej 

korekty wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, w trakcie kolejnego roku obrotowego. 
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a. Szacowana utrata wartości firmy 

Grupa corocznie testuje firmę pod kątem trwałej utraty jej wartości. Wartości odzyskiwane ośrodków 

wypracowujących środki pieniężne ustalono na podstawie wyliczeń wartości użytkowej. Wyliczenia 

te wymagają stosowania oszacowań dotyczących prognozowanych przepływów pieniężnych, w oparciu 

o pięcioletnie biznesplany finansowe zatwierdzane przez Zarząd. Na dzień 31 grudnia 2005 r. przepływy 

pieniężne wykraczające poza okres pięcioletni, były ekstrapolowane w przypadku TVN 24, przy 

zastosowaniu szacunkowej stopy wzrostu 5%. 

Inne kluczowe założenia zastosowane dla wyliczeń wartości użytkowej, dotyczące TVN 24, to stopa dyskonta 

w wysokości 11,3% oraz założenia dotyczące rozwoju działalności, a także tempa wzrostu rynku reklamowego 

i rynku telewizji kablowej. Jeśli skorygowana, szacowana stopa wzrostu dotycząca okresów wykraczających 

poza 5 lat wyniesie 0%, nie nastąpi utrata wartości firmy. Jeśli skorygowana szacowana stopa dyskonta, 

stosowana do dyskontowania przepływów pieniężnych podwoi się, nadal nie rozpoznamy utraty wartości 

firmy. W ciągu roku monitorujemy swoje jednostki zależne pod kątem utraty wartości, prowadząc przeglądy 

bieżących wyników finansowych.

b. Wycena w wartości godziwej opcji wbudowanych w obligacje

Na każdy dzień sprawozdawczy wyliczamy wartość godziwą opcji wcześniejszej spłaty wbudowanych 

w obligacje Senior Notes, z wykorzystaniem modelu Brace-Gątarek-Musiela. Ważnymi parametrami 

modelu są: cena rynkowa obligacji Senior Notes, zysk z obligacji porównawczych oraz zmiany maksymalnego 

oprocentowania. Dane do modelu oparte są na informacjach podanych przez serwis Reuters na dzień 

wyceny. Cena rynkowa obligacji Senior Notes podana jest przez serwis Reuters na podstawie danych 

z ostatniego notowania. Przeprowadzając wycenę w wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2005 r., 

wprowadziliśmy do modelu cenę rynkową, wynoszącą 115,75 euro, na podstawie ostatniego notowania 

z 14 października 2005 r. Jeśli cena obligacji Senior Notes spadłaby o 5%, szacujemy, że wartość bilansowa 

wbudowanej opcji na dzień 31 grudnia 2005 r. zmniejszyłaby się o 54 mln zł.

c.  Należność od jednostki powiązanej z tytułu obligacji (ITI Media Bond)

Ujmuje swoją należność z tytułu obligacji ITI Media według zamortyzowanego kosztu, stosując efektywną 

stopę procentową. Przeprowadzając analizę pod kątem występowania oznak utraty wartości, bierzemy 

głównie pod uwagę zdolność kredytową emitenta obligacji oraz wartość i przepływy pieniężne związane 

z jego aktywami, które obejmują inwestycje w naszych spółkach oraz innych notowanych i nienotowanych 

spółkach.

W y n i k i  o p e r a c y j n e  i  f i n a n s o w e 



NASZA ORGANIZACJA

Jesteśmy zaangażowani w rozwój elastycznego i zmotywowanego personelu, dzięki któremu osiągamy 

wyznaczone cele. Chcemy, aby Grupa TVN była wspaniałym miejscem pracy i aby kultura i rozwój 

organizacyjny firmy szły w parze ze strategią rozwoju biznesu. Uważamy, że wszyscy nasi pracownicy 

zasługują na szacunek.

Środowisko pracy w Grupie TVN jest dynamiczne. Uważamy, że imprezy integracyjne odgrywają kluczową 

rolę w tworzeniu i utrzymywaniu dobrej atmosfery pracy. Z tego powodu wydaliśmy przyjęcie z okazji 

naszej ósmej rocznicy. Było ono jednym z wielu wydarzeń przygotowanych dla pracowników i ich rodzin. 

Wierzymy w wagę pozytywnego, integrującego ducha zespołu, w dążenie do sukcesu w codziennej 

pracy oraz podczas organizacji przedsięwzięć promocyjnych, na wszystkich poziomach i we wszystkich 

działach. W ciągu 2005 r. działy uczestniczyły w dwu- lub trzydniowych wyjazdach integracyjnych. 

ZAANGAŻOWANIE

Sposób prowadzenia biznesu oraz sposób, w jaki ludzie pracują ze sobą, są kluczowymi elementami 

naszego sukcesu. Otwarte środowisko pracy pozwala stawiać wyzwania, być kreatywnym i zaangażowanym.

Ludzie
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WYNAGRODZENIE

Oferujemy naszym pracownikom atrakcyjne i konkurencyjne wynagrodzenie, a w nim ubezpieczenie 

na życie, ubezpieczenie wypadkowe i opiekę zdrowotną. Kluczowi pracownicy są uprawnieni do premii 

i programu motywacyjnego opartego na opcjach na akcje.

Na początku 2006 r. udostępniliśmy pracownikom program ubezpieczeń na życie, pokrywający poważne 

uszczerbki na zdrowiu. Stanowi on dodatek do istniejącego programu ochrony zdrowia, który daje 

pracownikom darmowy dostęp do usług wiodących na rynku prywatnych klinik.

 

Pod koniec 2005 r. wprowadziliśmy program motywacyjny oparty na opcjach na akcje, czyli o prawa 

zakupu akcji. Ma on na celu motywowanie personelu o wysokich kwalifikacjach, włączając kierownictwo 

wysokiego szczebla, kluczowych pracowników i współpracowników, członków Zarządu spółki oraz 

spółek zależnych Grupy, a także wspomaganie budowy naszej wartości w długim okresie.

Wynagradzanie pracowników za wyniki ma dla nas duże znaczenie. Każdego roku oceniamy naszą politykę 

wynagrodzeń.

SZKOLENIA I ROZWÓJ

Szkolenia i rozwój są niezbędne, aby pracownicy mogli zdobyć nowe umiejętności, wiedzę, wykorzystać 

pełnię swoich możliwości oraz aby dążyli do osiągania naszych celów biznesowych. 

W 2004 r. wdrożyliśmy program rozwoju umiejętności kierowniczych dla kluczowych menedżerów, który 

był kontynuowany w 2005 r. Naszym celem jest zwiększenie ich skuteczności zarządzania. Można to osiągnąć, 

koncentrując się na rozwijaniu kompetencji związanych z biznesem oraz promując pracę zespołową 

i współpracę w obrębie różnych funkcji Grupy TVN. Program rozwoju umiejętności jest wspierany przez 

wewnętrzny proces szkoleniowy oraz warsztaty przygotowywane przez zewnętrznych konsultantów. 

Jest stałym, praktycznym procesem rozwojowym, kształtowanym przez menedżerów wyższego szczebla 

oraz samych uczestników.

Wprowadziliśmy 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.

W 2005 r. zainicjowaliśmy program rozwoju dla naszego zespołu sprzedaży, aby mógł doskonalić swoje 

kompetencje. Program ten koncentruje się na rozwijaniu u sprzedawców takich umiejętności, jak np. 

rozpoznawanie trendów i identyfikacja rosnących wymagań klientów. Ma też na celu wzmacnianie 

i rozwijanie tych umiejętności, których będą potrzebowali, aby odnosić jeszcze większe sukcesy. 

Na bieżąco rozpoznajemy potrzeby pracowników w zakresie rozwoju ich umiejętności i kariery, abyśmy 

mogli razem pracować na nasz wspólny sukces.

L u d z i e



Odpowiedzialność Odpowiedzialność 
społeczna

Sopot Festiwal 2005, hymn Fundacji TVN w wykonaniu gwiazd; zaśpiewali m.in.: Ewa Bem, 

Zbigniew Wodecki, Grzegorz Markowski oraz Natalia Kukulska.

Jesteśmy w pełni świadomi roli, jaką odgrywamy w społeczeństwie, dlatego jesteśmy odpowiedzialni 

za wszystkie nasze działania. Podejmujemy je z rozwagą.

Angażujemy się w wiele działań charytatywnych, organizowanych przez Fundację TVN Nie jesteś sam 

– którą założyliśmy i wspieramy. Fundacja, kierowana przez Bożenę Walter, pomaga ludziom ubogim 

i cierpiącym na nieuleczalne choroby. Finansuje ona specjalistyczny sprzęt medyczny dla szpitali dziecięcych, 

niezbędne remonty oraz ustala fundusze dla potrzebujących.

W 2005 r. przekazaliśmy fundacji 1 mln zł. Został on wykorzystany między innymi na pomoc jej 

podopiecznym. Fundacja TVN opiekuje się ponad 2.630 osobami. W 2005 r. 1.280 osób otrzymało naszą 

pomoc w postaci comiesięcznych zapomóg, a kolejne 1.350 osób w postaci sesji rehabilitacyjnych.

Fundacja TVN zbiera fundusze również za pośrednictwem imprez dobroczynnych, organizowanych 

we współpracy z TVN. W 2005 r., w czasie takich imprez, zebraliśmy kwotę 12.553.593 zł. Została ona 

przeznaczona na następujące cele: 
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ZIELONE DRZWI

Regularny program Fundacji TVN, nadawany dwa razy w miesiącu w TVN. Program ten prezentuje działalność 

Fundacji TVN – ludzi, którym pomaga, wydatki i cele, na które są one przeznaczone. Program omawia 

również zagadnienia zdrowotne, kreśli historie chorych ludzi, prezentuje wypowiedzi lekarzy – specjalistów, 

zbiera pieniądze dla podopiecznych Fundacji TVN – ponad 1mln zł w 2005 r. Pieniądze te zostały 

przeznaczone na leczenie ciężko chorych dzieci, zapewnienie rehabilitacji dla dzieci z mózgowym porażeniem 

dziecięcym, na operacje oraz na poprawę warunków życia bardzo biednych rodzin z dziećmi.

SOPOT FESTIVAL 2005

Trzeciego dnia Sopockiego Festiwalu publiczność wysłuchała wykonanego przez gwiazdy hymnu 

Fundacji TVN. Dzięki temu występowi oraz dzięki zaprezentowanemu materiałowi o niesłyszących 

dzieciach, za pośrednictwem SMS-ów zebrano 346.044 zł. Pieniądze przeznaczono na zakup najlepszych 

dostępnych implantów słuchowych dla pięciorga dzieci.

FINANSOWANIE DOMÓW DZIECKA

W listopadzie 2005 r. Fundacja TVN wraz z programem Uwaga! rozpoczęła zbieranie funduszy na domy 

dziecka w Morągu i w Stalowej Woli. Przy pomocy programów dokumentalnych, przedstawiających 

warunki w nich panujące, zebrano ponad 1 mln zł z przeznaczeniem na zakup ciepłych ubrań, nowych 

mebli oraz na niezbędne naprawy i remonty w tych placówkach.

SPECJALNE ŚWIĄTECZNE WYDANIE PROGRAMU POD NAPIĘCIEM 

Tak jak w każde święta Bożego Narodzenia, Fundacja TVN połączyła siły z programem Pod Napięciem, 

aby zebrać fundusze dla potrzebujących. W 2005 r. nacisk położono na pomoc dzieciom z poważnymi 

poparzeniami. Program opisał historie trojga dzieci – Andżeliki, Oli oraz Michała – a jego gościem był 

profesor Jacek Puchała, który dokonał pierwszego w Polsce przeszczepu skóry przy użyciu sztucznego 

materiału – Integry. Kampania ta odniosła ogromny sukces, gdyż dzięki niej udało się zebrać ponad 4 mln zł 

na pomoc poparzonym dzieciom, oraz sfinansować zakup specjalnych bandaży, zasypek, kombinezonów 

i sztucznej skóry – Integry.

POMOC LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM FIZYCZNIE

Fundacja TVN, we współpracy z programem Taniec z Gwiazdami, za pośrednictwem SMS-ów zorganizowała 

zbiórkę funduszy na rzecz osób niepełnosprawnych. Dzięki konkursowi, w którym gwiazdy drugiej edycji 

programu prezentowały nagrody – sześć pięknych sukni – zebrano 140.315 zł. Pieniądze przeznaczono na 

zakup protez, wózków inwalidzkich oraz na usunięcie barier architektonicznych w miejscach zamieszkania 

beneficjentów. 

Od początku swego powstania w 2000 r., Fundacja TVN zebrała ponad 39 mln zł na cele, które wspiera.

O d p o w i e d z i a l n o ś ć  s p o ł e c z n a



Rada 
Nadzorcza 
i Zarząd

Rada Nadzorcza:

Jan Wejchert

Prezes Rady Nadzorczej; Prezes oraz Dyrektor Wykonawczy Grupy ITI.

Paweł Gricuk

Wiceprezes oraz Niezależny Członek Rady Nadzorczej; Członek Komitetu ds. Audytu oraz Komitetu 

ds. Wynagrodzeń i Transakcji z Podmiotami Powiązanymi; Doradca JPMorgan Chase Bank.

Arnold Bahlmann

Niezależny Członek Rady Nadzorczej oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń i Transakcji z Podmiotami 

Powiązanymi; Konsultant Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Permira.

Romano Fanconi

Członek Rady Nadzorczej oraz Dyrektor Korporacyjnych Usług Administracyjnych Grupy ITI.

Wojciech Kostrzewa

Członek Rady Nadzorczej oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń i Transakcji z Podmiotami Powiązanymi; 

Prezes oraz Dyrektor Wykonawczy Grupy ITI.

Bruno Valsangiacomo

Członek Rady Nadzorczej oraz Członek Komitetu ds. Audytu; Wiceprezes Grupy ITI.

Mariusz Walter

Członek Rady Nadzorczej i Wiceprezes Grupy ITI.

Jan Adam Zieliński

Niezależny Członek Rady Nadzorczej oraz Komitetu ds. Audytu; Doradca Zarządu BRE Bank S.A.

Maciej Żak

Członek Rady Nadzorczej; Dyrektor ds. Rozwoju Nowego Biznesu Onet.pl S.A.
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Zarząd:

Piotr Walter

Prezes Zarządu i Dyrektor 

Generalny

odpowiedzialny za nadzorowanie 

rozwoju strategicznego firmy. 

Jest też odpowiedzialny za relacje 

Grupy z organami regulacyjnymi, 

związanymi z branżą telewizyjną.

Karen Burgess

Wiceprezes Zarządu 

ds. Finansowych

zajmuje się finansami Grupy 

i nadzoruje zachowanie zgodności 

działań Grupy TVN z przepisami 

dotyczącymi rynku kapitałowego.

Edward Miszczak

Wiceprezes Zarządu 

odpowiedzialny za kwestie 

programowe – od strategii 

aż po codzienne planowanie.

Tomasz Berezowski

Członek Zarządu

odpowiedzialny za wszystkie 

technologiczne aspekty 

naszej działalności.

Waldemar Ostrowski

Członek Zarządu

odpowiedzialny za działania 

marketingowe, promocję 

i badania rynku.

Jarosław Potasz

Członek Zarządu

odpowiedzialny za produkcję 

własną Grupy TVN.

Piotr Tyborowicz

Członek Zarządu

odpowiada za wszelkie prace 

Grupy w zakresie sprzedaży 

czasu reklamowego.

R a d a  N a d z o r c z a  i  Z a r z ą d



Ład 
korporacyjny
OGÓLNE ZASADY ŁADU

Robimy wszystko, aby nasz ład korporacyjny był przejrzysty i aby spełniał standardy polskie i międzynarodowe.

W 2005 r. wprowadzono na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nowe zasady Dobrych Praktyk 

w Spółkach Publicznych. W pełni wdrożyliśmy te rekomendacje 10 maja 2005 r. 

Aby osiągnąć ten cel, wprowadziliśmy pewne zmiany do naszego ładu korporacyjnego, dotyczące 

powoływania niezależnych członków Rady Nadzorczej oraz powołania Komitetu ds. Audytu, Komitetu 

ds. Wynagrodzeń i Transakcji z Podmiotami Powiązanymi w naszej Radzie Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy wprowadziło do Statutu TVN S.A. kryteria niezależności członków 

Rady Nadzorczej. Zgodnie z 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

(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.

W regulaminie Rady Nadzorczej wprowadzono postanowienia o powołaniu dwóch komitetów – Komitetu 

Audytu i Komitetu ds. Transakcji z Podmiotami Powiązanymi i Wynagrodzeń. Komitety mają się składać 

z trzech do pięciu członków, w tym z dwóch niezależnych członków Rady. 



57

Na tym samym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powołano dwóch nowych, niezależnych członków 

Zarządu: Arnolda Bahlmanna oraz Pawła Gricuka. Arnold poprzednio pełnił funkcję prezesa Premiere GmbH 

and BertelsmannSpringer AG, a obecnie jest konsultantem Permira, prywatnego funduszu inwestycyjnego. 

Paweł pełnił obowiązki prezesa przedstawicielstwa JPMorgan Chase Bank w Polsce do 20 maja 2005 r., 

a obecnie jest doradcą JPMorgan Chase Bank. Obecnie mamy trzech niezależnych członków Rady Nadzorczej. 

Są nimi: Paweł Gricuk, Arnold Bahlmann oraz Jan Zieliński.

ZASADY OGÓLNE

Zgodnie z przepisami polskiego prawa handlowego, decyzje są podejmowane przez Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy, Radę Nadzorczą oraz Zarząd. Zakres władzy i odpowiedzialności tych organów zarządzających, 

jak również ich wzajemne relacje, są określone w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie TVN oraz 

w wewnętrznych przepisach Rady Nadzorczej oraz Zarządu.

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza może składać się z siedmiu do jedenastu członków, z których każdy jest powoływany 

na odnawialną kadencję trwającą trzy lata. Właściwa liczba członków Rady Nadzorczej jest określana przez 

udziałowców. Kadencja obecnych członków Rady Nadzorczej wygaśnie po zatwierdzeniu przez Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy rezultatów finansowych za 2005 r. Wtedy także nastąpi wybór nowej Rady 

Nadzorczej.

Obecna Rada Nadzorcza składa się z dziewięciu członków. Ich podstawowym zadaniem jest nadzorowanie 

Zarządu, ale są oni również odpowiedzialni za: 

(a) badanie raportów finansowych Zarządu,

(b) reprezentowanie Grupy przy zawieraniu kontraktów oraz sporach z członkami Zarządu,

(c) zatwierdzanie przepisów regulujących pracę Zarządu,

(d) wydawanie pozwolenia na zwiększenie kapitału akcyjnego, oraz 

(e) zatwierdzanie naszego raportu rocznego do publikacji.

Zarząd musi regularnie raportować do Rady Nadzorczej oraz uzyskiwać zgodę na pewne działania, 

zgodnie ze Statutem. Również Rada Nadzorcza mianuje naszych audytorów oraz zatwierdza roczny 

budżet.

Ł a d  k o r p o r a c y j n y



Rada Nadzorcza spotyka się regularnie w celu przyjęcia naszych kwartalnych raportów finansowych 

oraz, gdy jest to potrzebne, aby odnieść się do kwestii wykraczających poza zakres ich rutynowych 

obowiązków. W 2005 r. Rada Nadzorcza odbyła sześć posiedzeń. Między tymi posiedzeniami członkowie 

Rady Nadzorczej otrzymali od nas dodatkowe informacje, m.in. miesięczne raporty, co pozwoliło im 

uaktualnić wiedzę o naszych wynikach.

Rada Nadzorcza deleguje konkretne zadania do poszczególnych Komitetów Rady: Komitetu ds. Audytu 

oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń i Transakcji z podmiotami powiązanymi. 

Komitet ds. Audytu

Obowiązki Komitetu ds. Audytu zostały określone w regulaminie Rady Nadzorczej. Obejmują one 

rekomendowanie Radzie Nadzorczej biegłego rewidenta i określanie jego wynagrodzenia, przegląd 

rocznych i okresowych sprawozdań finansowych, przegląd najważniejszych zasad rachunkowości 

i związanych z tym kwestii, zatwierdzanie programu audytu wewnętrznego oraz sposób traktowania 

przez kierownictwo kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem. W skład Komitetu ds. Audytu wchodzą 

obecnie Jan Zieliński (przewodniczący), Paweł Gricuk i Bruno Valsangiacomo. Komitet ds. Audytu odbywa 

regularne posiedzenia i przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności. W posiedzeniach 

Komitetu ds. Audytu uczestniczą też dyrektor finansowy i przedstawiciele zewnętrznych i wewnętrznych 

rewidentów. Komitet ds. Audytu powstał 17 czerwca 2005 r. i spotkał się dwukrotnie w ciągu roku, 

aby przeanalizować sprawozdania finansowe, zasady rachunkowości i obszary podlegające osądowi, 

a także po to, aby rekomendować mianowanie dyrektora departamentu audytu wewnętrznego.

Komitet ds. Wynagrodzeń i Transakcji z Podmiotami Powiązanymi 

Obowiązki Komitetu ds. Wynagrodzenia i Transakcji z Podmiotami Powiązanymi zostały jasno określone 

w regulaminie Rady Nadzorczej. Obejmują one analizę transakcji z podmiotami powiązanymi, przegląd 

wynagrodzenia kierownictwa i członków Rady Nadzorczej oraz przedstawianie jej rekomendacji w tych 

kwestiach. W skład komitetu wchodzą obecnie: Wojciech Kostrzewa (przewodniczący), Arnold Bahlmann 

i Paweł Gricuk. Komitet powstał 17 czerwca 2005 r. i spotkał się dwukrotnie w ciągu 2005 r., aby dokonać 

przeglądu naszego programu motywacyjnego i przeglądu transakcji z podmiotami powiązanymi. 
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ZARZĄD 

Zarząd jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie naszą spółką. Może się on składać z trzech do siedmiu 

członków wraz z prezesem i dwoma wiceprezesami. Zarząd ma obecnie siedmiu członków. Członkowie 

Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na odnawialne kadencje trwające trzy lata.

Generalnie, Zarząd spotyka się co tydzień i podczas tych spotkań dyskutuje na temat działalności prowadzonej 

przez spółkę oraz wspomaga proces podejmowania decyzji. Posiedzenia są prowadzone przez prezesa 

Zarządu, a uczestniczą w nich wszyscy członkowie Zarządu.

RAPORTOWANIE FINANSOWE

Skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdania finansowe TVN S.A. są przygotowywane zgodnie 

z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, przyjętymi przez Unię Europejską. 

Raporty finansowe są audytowane przez niezależnego audytora. Przyjęliśmy Międzynarodowe Standardy 

Sprawozdawczości Finansowej na potrzeby raportowania dla akcjonariuszy, począwszy od 1 stycznia 2005 r.

Ł a d  k o r p o r a c y j n y



WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie członków Zarządu jest ustalane przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Transakcji z Podmiotami 

Powiązanymi w Radzie Nadzorczej. Komitet ds. Wynagrodzeń i Transakcji z Podmiotami Powiązanymi 

dokonuje przeglądu wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej oraz dokonuje rekomendacji dla Zarządu 

w pełnym składzie w tej sprawie.

Wynagrodzenie członków Zarządu składa się ze stałego elementu wynagrodzenia, zmiennej części premii 

oraz opcji na akcje. 

Wynagrodzenie Zarządu w gotówce w 2005 r. (w tys. zł):

Nazwisko Wynagrodzenie Premia Razem

Piotr Walter 924 332 1.256

Karen Burgess 1.080 183 1.263

Edward Miszczak 811 210 1.021

Tomasz Berezowski 424 55 479

Waldemar Ostrowski 513 96 609

Jarosław Potasz 600 82 682

Piotr Tyborowicz 773 170 943

Total 5.125 1.128 6.253

Zgodnie z warunkami programu opcji na akcje, przyznanie opcji na akcje odbywa się w trzech transzach: 

w grudniu 2005 r., we wrześniu 2006 r. oraz we wrześniu 2007 r., przy spełnieniu pewnych warunków. 

Komitet ds. Wynagrodzeń i Transakcji z Podmiotami Powiązanymi rekomenduje, a Rada Nadzorcza zatwierdza 

liczbę akcji przyznaną w pierwszej transzy członkom Zarządu.

Wynagrodzenie
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Liczba opcji na akcje przyznana każdemu z członków Zarządu:

Nazwisko Łączna liczba przyznanych 
opcji na akcje

Liczba opcji na akcje 
przyznanych w pierwszej 

transzy

Piotr Walter 74.712 24.904

Karen Burgess 68.646 22.882

Edward Miszczak 68.646 22.882

Tomasz Berezowski 43.830 14.610

Waldemar Ostrowski 43.830 14.610

Jarosław Potasz 43.830 14.610

Piotr Tyborowicz 43.830 14.610

Zgodnie z polskim prawem, członkowie Zarządu są uprawnieni do otrzymywania całkowitego wynagrodzenia 

za specjalny okres, zwany okresem wypowiedzenia, po otrzymaniu informacji o zbliżającym się zakończeniu 

ich zatrudnienia. Wszyscy członkowie Zarządu mają sześciomiesięczny okres wypowiedzenia. Wszyscy 

podpisali z nami umowy o zakazie nieuczciwej konkurencji. Umowy te upoważniają członków Zarządu 

do otrzymywania wynagrodzenia po wypowiedzeniu umowy, a jest ono obliczane jako konkretny procent 

wynagrodzenia otrzymywanego przez ustalony czas, bezpośrednio poprzedzający wypowiedzenie. Żaden 

z członków Rady Nadzorczej nie jest uprawniony do żadnych dodatkowych korzyści po zakończeniu okresu 

zatrudnienia.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za każde posiedzenie Rady lub Komitetu, w którym 

uczestniczą w ciągu roku. 

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2005 r.:

Nazwisko Wynagrodzenie (w tys. zł)

Jan Wejchert 48

Paweł Gricuk 44

Arnold Bahlmann 42

Romano Fanconi 40

Wojciech Kostrzewa 38

Bruno Valsangiacomo 40

Mariusz Walter 38

Jan Adam Zieliński 35

Maciej Żak 40

Razem 365

W y n a g r o d z e n i e  c z ł o n k ó w  Z a r z ą d u  i  R a d y  N a d z o r c z e j
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ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 R.
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S p r a w o z d a n i e  f i n a n s o w e

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd TVN S.A. 

niniejszym oświadcza, że:

– wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne 

sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają 

w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy oraz jej wynik finansowy, 

a sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Grupy oraz jej 

sytuacji, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń;

– podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa. 

Podmiot ten oraz biegły rewident dokonujący tego badania, spełniali warunki do wydania 

bezstronnej i niezależnej opinii z badania, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Warszawa, 17 lutego 2006 r.



OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej TVN S.A.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej TVN S.A. (zwanej dalej „Grupą”), w której jednostką dominującą jest TVN  S.A. 

(zwana dalej „Jednostką dominującą”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 166, obejmującego: 

(a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę 1.441.365 tys. zł;

(b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. 

wykazujący zysk netto w kwocie 209.273 tys. zł;

(c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 

2005 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 92.420 tys. zł;

(d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. 

wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 15.034 tys. zł;

(e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

oraz sprawozdania z działalności Grupy odpowiedzialny jest Zarząd Jednostki dominującej. 

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na podstawie 

przeprowadzonego badania.

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

(a) przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa” – Dz.U. z 2002 r. 

Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami);

(b) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów w Polsce.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044655. Kapitał zakładowy wynosi 5.358.850 PLN. 
Siedzibą Spółki jest Warszawa, Al. Armii Ludowej 14. Członkami Zarządu są: George Johnstone, Antoni F. Reczek, Adam Celiński, 
Andrzej J. Konopacki, Grzegorz Skrzeszewski, Antoni Tymiński, Piotr Waliński, Artur Ziobro, Halina Koniecka-Maliszewska, Ewa Sowińska, 
Wojciech Maj, Mirosław Szmigielski, Waldemar Lachowski, Sebastian Dziadek, Tomasz Reinfuss, Reginald Webb, Michał Mastalerz.
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Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało między innymi 

sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzających kwoty i informacje wykazane 

w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę zasad 

rachunkowości stosowanych przez Grupę oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego prezentacji. 

Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę dla wyrażenia opinii.

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy uwzględniają postanowienia Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych i są zgodne z informacjami zawartymi 

w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: 

(a) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonej dokumentacji konsolidacyjnej;

(b) jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa; 

(c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy na dzień 31 grudnia 2005 r. oraz 

wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską. 

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

Mirosław Szmigielski – Członek Zarządu, Biegły Rewident, Numer ewidencyjny 90045/7397

Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144

 

Warszawa, 17 lutego 2006 r.



INFORMACJE O TVN

1. Działalność podstawowa

TVN S.A. („Spółka”) i jej jednostki zależne („Grupa TVN”, „Grupa”) są nadawcami ośmiu kanałów telewizyjnych 

w Polsce: TVN, TVN 7, TVN 24, TVN Meteo, TVN Turbo, ITVN, TVN Style oraz TVN Gra. Kanały należące 

do Grupy emitują wiadomości, programy informacyjne i rozrywkowe oraz seriale i filmy fabularne.

2. Siedziba

TVN S.A.

ul. Wiertnicza 166

02-952 Warszawa

3. Rada Nadzorcza

Jan Wejchert – Przewodniczący

Paweł Gricuk – Wiceprzewodniczący

Arnold Bahlmann

Romano Fanconi

Wojciech Kostrzewa

Bruno Valsangiacomo

Mariusz Walter

Jan Zieliński

Maciej Żak

4. Zarząd

Piotr Walter – Prezes

Karen Burgess – Wiceprezes

Edward Miszczak – Wiceprezes

Tomasz Berezowski

Waldemar Ostrowski

Jarosław Potasz

Piotr Tyborowicz
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5. Biegły rewident

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Al. Armii Ludowej 14

00-638 Warszawa

6. Główna kancelaria prawna

CMS Cameron McKenna

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

7. Główny bank

Bank BPH S.A. („BPH”)

Al. Pokoju 1

31-548 Kraków

8. Spółki zależne

TVN Finance Corporation plc

One London Wall

London EC2Y 5EB, Wielka Brytania

TVN 24 Sp. z o.o. (“TVN 24”)

ul. Wiertnicza 166

02-952 Warszawa 

Polish Television Finance Corporation B.V.

De Boelelaan 7

NL-1083 Amsterdam, Holandia

TVN Turbo Sp. z o.o.

ul. Wiertnicza 166

02-952 Warszawa

El-Trade Sp. z o.o.   

ul. Wiertnicza 166

02-952 Warszawa

Newsroom Sp. z o.o. 

ul. Płk. Dąbka 2

30-832 Kraków

ProCable Sp. z o.o. w likwidacji

ul. Powsińska 4

02-920 Warszawa

NTL-TED Sp. z o.o. 

ul. 11 Listopada 2

97-500 Radomsko

9. Wspólne przedsięwzięcie (joint venture)

Polski Operator Telewizyjny Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39A

02-672 Warszawa



Warszawa, 17 lutego 2006 r.

Piotr Walter
Prezes Zarządu

Karen Burgess
Wiceprezes Zarządu

Edward Miszczak
Wiceprezes Zarządu

Tomasz Berezowski
Członek Zarządu

Waldemar Ostrowski  
Członek Zarządu

Jarosław Potasz
Członek Zarządu

Piotr Tyborowicz  
Członek Zarządu

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(w złotych; wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)

Rok zakończony
31 grudnia 2005 r.

Rok zakończony
31 grudnia 2004 r.

Nota

Przychody ze sprzedaży, netto 4 860.343 717.072

Koszty produkcji i nadawania programów telewizyjnych 5 (498.633) (445.386)

Koszty sprzedaży 5 (47.242) (38.568)

Koszty ogólnego zarządu 5 (56.676) (53.288)

Pozostałe koszty operacyjne netto (2.365) (1.690)

Zysk z działalności operacyjnej 255.427 178.140

Przychody inwestycyjne, netto 6 23.570 (7.150)

Koszty finansowe, netto 6 (15.377) 69.391

Zysk brutto 263.620 240.381

Podatek dochodowy, netto 17 (54.347) (44.077)

Zysk netto przypadający akcjonariuszom TVN S.A. 209.273 196.304

Zysk na jedną akcję przypadający akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach) 3

– podstawowy 3,21 2,98

– rozwodniony 3,21 2,98



71

S p r a w o z d a n i e  f i n a n s o w e

SKONSOLIDOWANY BILANS
(w złotych; wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)

Na dzień
31 grudnia 2005 r.

Na dzień
31 grudnia 2004 r.

Nota
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 7 139.746 128.273
Wartość firmy 9 144.127 144.127
Inne wartości niematerialne 8 23.563 22.372
Długoterminowe aktywa programowe 10 54.986 70.117
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 12 9.198 14.339
Należności od jednostki powiązanej z tytułu obligacji 22 561.597 597.791
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 11 — 5.339
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 9.196 13.652
Pozostałe aktywa trwałe 2.242 444

944.655 996.454
Aktywa obrotowe
Krótkoterminowe aktywa programowe 10 151.080 141.551
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 11 — 2.645
Należności z tytułu dostaw i usług 22 137.286 117.080
Finansowe instrumenty pochodne 23 97.661 45.098
Rozliczenia międzyokresowe i inne aktywa obrotowe 26.781 17.113
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 3.138 3.642
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 80.764 65.731

496.710 392.860
AKTYWA RAZEM 1.441.365 1.389.314

KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał zakładowy 13 63.970 65.800
Kapitał zapasowy (8%) 13.708 —
Kapitał z wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży i inne kapitały rezerwowe (829) 2.739
Kapitał z wyceny instrumentów zabezpieczających 221 (7.448)
Skumulowany zysk 319.605 243.164

396.675 304.255
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Obligacje oprocentowane 9,5% o terminie wykupu w 2013 r. 15 843.455 890.201
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 45.338 23.850
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 5 26

888.798 914.077
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 22 56.010 75.901
Odsetki naliczone od obligacji oprocentowanych 9,5%, o terminie wykupu w 2013 r. 15 3.590 3.794
Zobowiązania z tytułu finansowych instrumentów pochodnych 24 106 9.194
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 6.552 —
Pozostałe zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe 16 89.634 82.093

155.892 170.982
PASYWA RAZEM 1.441.365 1.389.314



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

Liczba 
akcji (*) 

(nie w ty-
siącach)

Kapitał 
zakładowy

Kapitał 
zapasowy

(8%)

Kapitał 
z wyceny 
inwestycji 

dostępnych 
do  sprzedaży 
i inne kapitały 

rezerwowe

Kapitał 
z wyceny 

instrumentów 
zabezpie-
czających

Skumulowany 
zysk (**)

Kapitał 
własny

Stan na 1 stycznia 2004 r. 658.000 65.800 — — — 46.860 112.660
Efekt podziału akcji 65.142.000 — — — — — —
Zysk na wycenie w wartości godziwej aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży

— — — 3.369 — — 3.369

Podatek odroczony z tytułu zysku na wycenie 
w wartości godziwej

— — — (630) — — (630)

Straty z wyceny w wartości godziwej instrumentów 
zabezpieczających przepływy pieniężne

— — — — (9.194) — (9.194)

Podatek odroczony z tytułu strat z wyceny 
w wartości godziwej instrumentów 
zabezpieczających przepływy pieniężne

— — — — 1.746 — 1.746

Przychody/(koszty) netto ujęte bezpośrednio 
w kapitale własnym

— — — 2.739 (7.448) — (4.709)

Zysk netto — — — — — 196.304 196.304
Suma przychodów ujętych w okresie obrotowym — — — 2.739 (7.448) 196.304 191.595
Stan na 31 grudnia 2004 r. 65.800.000 65.800 — 2.739 (7.448) 243.164 304.255

Stan na 1 stycznia 2005 r. 65.800.000 65.800 — 2.739 (7.448) 243.164 304.255
Strata z wyceny w wartości godziwej aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży

— — — (5.141) — — (5.141)

Podatek odroczony z tytułu straty z wyceny 
w wartości godziwej

— — — 976 — — 976

Zysk na kompensacie obligacji ITI Media 
(zob. Nota 22 (iii))

— — — — — 44 44

Straty z wyceny w wartości godziwej instrumentów 
zabezpieczających przepływy pieniężne, netto

— — — — 9.467 — 9.467

Podatek odroczony z tytułu strat z wyceny 
w wartości godziwej instrumentów 
zabezpieczających przepływy pieniężne, netto

— — — — (1.798) — (1.798)

Przychody/(koszty) netto ujęte bezpośrednio 
w kapitale własnym

— — — (4.165) 7.669 44 3.548

Zysk netto — — — — — 209.273 209.273
Suma przychodów ujętych w okresie obrotowym — — — (4.165) 7.669 209.317 212.821
Koszt transakcji wykupu akcji (zob. Nota 14) — — — — — (1.472) (1.472)
Wykup akcji (zob. Nota 14) (1.830.418) (1.830) — — — (117.696) (119.526)
Podział zysku za rok 2004 – odpis na kapitał 
zapasowy (8%)

— — 13.708 — — (13.708) —

Program przydziału opcji objęcia akcji (zob. Nota 25) — — — 597 — — 597
Stan na 31 grudnia 2005 r. 63.969.582 63.970 13.708 (829) 221 319.605 396.675

* W dniu 2 lipca 2004 roku Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło decyzję o przekształceniu TVN Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 65.800 (składającym się z 658.000 udziałów o wartości 
nominalnej 100 zł każdy) w Spółkę Akcyjną o kapitale zakładowym 65.800 (składającym się z 65.800 tys. akcji o wartości nominalnej 1 zł każda). Dnia 30 lipca 2004 r. sąd dokonał rejestracji 
przekształcenia. W zamian za jeden udział w TVN Sp. z o.o. każdy z akcjonariuszy otrzymał 100 (słownie: sto) akcji TVN S.A.

** Na dzień 31 grudnia 2005 r., kwota skumulowanego zysku obejmuje kwotę 104.273 przeznaczoną na kapitał rezerwowy, który zostanie wykorzystany do wykupu akcji własnych w przyszłych 
latach. Zobacz Nota 14.
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(w złotych; wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)

Rok zakończony
31 grudnia 2005 r.

Rok zakończony
31 grudnia 2004 r.

Nota

Działalność operacyjna

Wpływy z działalności operacyjnej 18 243.393 195.760

Podatek zapłacony (21.035) (30.539)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 222.358 165.221

Działalność inwestycyjna

Nabycie jednostki zależnej, netto (bez nabytych środków pieniężnych) 20, 9 (1.533) (164.431)

Wypływy z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych (43.207) (73.602)

Wypływy z tytułu nabycia wartości niematerialnych (5.764) (14.446)

Wypływy z tytułu nabycia opcji — (7.248)

Zmniejszenie salda środków pieniężnych o ograniczonej możliwości 
dysponowania — 165.095

Odsetki otrzymane 6.005 5.953

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (44.499) (88.679)

Działalność finansowa

Wykup akcji własnych 14 (54.997) —

Koszty transakcji wykupu akcji własnych 14 (1.472) —

Wypływy z tytułu nabycia opcji (5.020) —

Koszty emisji obligacji — (13.079)

Odsetki zapłacone (101.336) (101.708)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (162.825) (114.787)

Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 15.034 (38.245)

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początku roku 65.731 103.964

Skutki zmian kursów walutowych (1) 12

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na końcu roku 80.764 65.731

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 43.762 65.731

Krótkoterminowe bony skarbowe 37.002 —

80.764 65.731



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

1. TVN

W dniu 17 lutego 2006 r. niniejsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd i Radę Nadzorczą TVN S.A.

TVN S.A. (do 29 lipca 2004 r. TVN Sp. z o.o.) została utworzona w maju 1995 r. i jest publiczną spółką prawa polskiego notowaną na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie, zajmującą się nadawaniem i rozpowszechnianiem programów telewizyjnych. 15 kwietnia 2004 r. 

Spółka otrzymała na 10 lat koncesję na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w systemie naziemnym.

Spółka należy do grupy podmiotów kontrolowanych przez International Trading and Investments Holdings S.A. z siedzibą w Luksemburgu 

(„ITI Holdings”) i jej jednostki zależne („Grupę Kapitałową ITI”). Grupa Kapitałowa ITI działa w Polsce od 1984 r. i jest jedną z największych grup 

w sektorze medialno-rozrywkowym w Polsce. ITI Holdings jest spółką notowaną na giełdzie w Luksemburgu.

Skład Grupy TVN przedstawiono w Nocie 21.

W dniu 10 maja 2005 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło przeznaczenie kapitału rezerwowego w wysokości 225.227 na odkup 

i dobrowolne umorzenie akcji TVN S.A. w roku 2005 i następnych latach. Spółka ogłosiła ofertę odkupu akcji w dniu 10 czerwca 2005 r., 

a cenę zakupu akcji, maksymalną liczbę akcji podlegającą odkupowi oraz okres składania ofert sprzedaży w dniu 17 czerwca 2005 r. 

W wyniku procesu odkupu akcji Spółka nabyła 1.830.418 akcji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 

26 września 2005 r., podjęło uchwałę o umorzeniu nabytych akcji. Zobacz również Nota 14.

W dniu 3 października 2005 r. Grupa uruchomiła ósmy program telewizyjny TVN Gra, bezpłatny program telewizji kablowej i satelitarnej 

oferujący odbiorcom interaktywne teleturnieje. 

W dniu 14 grudnia 2005 r. TVN S.A. zakończyła transakcję zakupu NTL-TED Sp. z o.o. („NTL”), lokalnej stacji telewizyjnej w Radomsku. 

W wyniku tej transakcji TVN S.A. stała się wyłącznym właścicielem NTL-TED. Zobacz również Nota 20.

W dniu 27 grudnia 2005 Grupa wprowadziła program motywacyjny dla członków Zarządu i niektórych kluczowych pracowników 

oraz współpracowników Spółki i jej jednostek zależnych. Zobacz również Nota 25.

Przychody z tytułu nadawania programów telewizyjnych w Polsce osiągają najniższy poziom w trzecim kwartale każdego roku 

kalendarzowego, który obejmuje okres wakacyjny, a najwyższy – w czwartym kwartale.
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2. ZASADY RACHUNKOWOŚCI

2.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), 

począwszy od 1 stycznia 2005 r., TVN, jako polska spółka, której akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, sporządza 

skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) 

zatwierdzonymi przez Unię Europejską („UE”). Na dzień 31 grudnia 2005 r. między MSSF zatwierdzonymi przez UE a MSSF ogłoszonymi 

przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (ang. IASB) nie występują żadne różnice, które miałyby wpływ na Grupę TVN.

Grupa nie stosuje po raz pierwszy MSSF w odniesieniu do swojego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w rozumieniu MSSF 1 

„Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE, wydanymi 

i obowiązującymi na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego. Zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu 

rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. są zgodne z zasadami zastosowanymi 

przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2004 r.

2.2. Sprawozdawczość dotycząca segmentów

Grupa ocenia, że cała jej istotna działalność należy do segmentu usług nadawania programów telewizyjnych i obecnie sporządza 

sprawozdanie finansowe jako podmiot działający w jednym segmencie. Ponadto, Grupa działa wyłącznie na terytorium Polski i wszystkie 

jej aktywa znajdują się na terenie Polski. Dlatego też nie przedstawiono danych w ujęciu geograficznym.

2.3. Konsolidacja

Skonsolidowane zostały jednostki zależne, czyli jednostki, w których Grupa ma pośrednie lub bezpośrednie udziały w wysokości 

przekraczającej połowę całkowitej liczby głosów lub w inny sposób sprawuje kontrolę nad ich działalnością. Jednostki zależne konsoliduje 

się od dnia, w którym Grupa przejmuje faktyczną kontrolę nad daną jednostką, natomiast zaprzestaje się ich konsolidacji z dniem, w którym 

Grupa traci nad daną jednostką kontrolę.

Przejęcie jednostek zależnych przez Grupę rozlicza się metodą nabycia. Cenę przejęcia stanowi wartość godziwa wydanych aktywów 

i zaciągniętych lub przejętych zobowiązań na dzień przejęcia, powiększona o koszty poniesione bezpośrednio w związku z przejęciem. 

Możliwe do zidentyfikowania aktywa oraz zobowiązania i zobowiązania warunkowe przejęte w ramach połączenia jednostek wycenia się 

początkowo według ich wartości godziwej na dzień przejęcia. Nadwyżkę ceny przejęcia nad wartością godziwą udziału Grupy w możliwych 

do zidentyfikowania aktywach netto spółki przejętej wykazuje się jako wartość firmy. Spółka stosuje metodę nabycia w odniesieniu 

do transakcji z jednostkami znajdującymi się pod wspólną kontrolą.

Wszystkie transakcje wewnątrzgrupowe, rozrachunki oraz niezrealizowane zyski lub straty na transakcjach pomiędzy spółkami Grupy zostały 

wyłączone. Niezrealizowane straty na transakcjach pomiędzy spółkami Grupy podlegają wyłączeniu w takim zakresie, w jakim nie stanowią 

przesłanki utraty wartości.

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



2.4. Wspólne przedsięwzięcia (joint ventures)

Udziały Grupy we wspólnie kontrolowanych jednostkach są wykazywane metodą konsolidacji proporcjonalnej. Grupa łączy udziały 

w przychodach i kosztach, aktywach i pasywach oraz przepływach pieniężnych poszczególnych wspólnych przedsięwzięć 

dla poszczególnych pozycji, konsolidując je z analogicznymi pozycjami w sprawozdaniu finansowym Grupy. Grupa wykazuje na rzecz 

wspólnego przedsięwzięcia część zysków lub strat na sprzedaży aktywów przez Grupę na rzecz wspólnego przedsięwzięcia, które można 

przypisać innym udziałowcom przedsięwzięcia. Grupa nie wykazuje udziału w zyskach lub stratach ze wspólnego przedsięwzięcia 

wynikających z zakupu przez Grupę aktywów od wspólnego przedsięwzięcia do momentu odsprzedaży tych aktywów niezależnej 

jednostce. Niemniej jednak, strata na transakcji jest wykazywana natychmiast, jeśli strata stanowi przesłankę spadku cen sprzedaży netto 

aktywów obrotowych lub utraty wartości.

2.5. Waluty obce

Załączone sprawozdanie finansowe przedstawione jest w złotych polskich. Złoty stanowi walutę prezentacji i walutę funkcjonalną Grupy. 

Poszczególne pozycje sprawozdania finansowego wycenione zostały w złotych. Złoty stanowi walutę podstawowego środowiska 

gospodarczego, w którym Grupa prowadzi działalność.

Aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach obcych przeliczane są na złote przy zastosowaniu kursów obowiązujących na dzień 

bilansowy. Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną przy zastosowaniu kursów obowiązujących w dniu 

zawarcia transakcji. Zyski i straty kursowe z tytułu rozliczenia tych transakcji oraz przeliczenia aktywów i zobowiązań pieniężnych według 

kursów wymiany walut na dzień bilansowy są ujmowane w rachunku zysków i strat, z wyjątkiem pozycji odraczanych w kapitale własnym 

jako kwalifikujące się zabezpieczenia przepływów pieniężnych.

Dla niepieniężnych aktywów finansowych zaklasyfikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży, zyski lub straty rozpoznane bezpośrednio 

w kapitale zawierają wszelkie związane z nimi elementy różnic kursowych.

2.6. Kursy walut oraz inflacja

 

Kurs wymiany 
złotego do dolara

Kurs wymiany 
złotego do euro

31 grudnia 2005 r. 3,2613 3,8598

31 grudnia 2004 r. 2,9904 4,0790

Wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku zakończonym 31 grudnia 2005 r. wyniósł 0,7% (4,4% za rok zakończony 

31 grudnia 2004 r.). 
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2.7. Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe wykazuje się według kosztu historycznego pomniejszonego o odpisy amortyzacyjne. Jeżeli wartość księgowa 

danego składnika aktywów przewyższa jego szacunkową wartość odzyskiwalną (wyższą z dwóch wartości: wartości godziwej pomniejszonej 

o koszty doprowadzenia do sprzedaży i wartości użytkowej), jego wartość bilansowa jest spisywana do wartości odzyskiwalnej. 

Późniejsze nakłady na środek trwały zwiększają jego wartość księgową, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka uzyska z tego tytułu 

korzyści ekonomiczne, a koszt tego środka trwałego można wiarygodnie wycenić. Wszelkie pozostałe nakłady, a także wydatki na naprawę 

i konserwację, są odnoszone do rachunku zysków i strat w okresie, w którym zostały poniesione.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w celu rozliczenia metodą liniową ceny nabycia lub kosztów wytworzenia danego środka trwałego 

pomniejszonych o szacunkową wartość końcową, przez przewidywany okres ekonomicznej użyteczności:

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 amortyzuje się przez okres trwania umowy najmu, nie dłużej jednak niż przez okres ich użytkowania. 

Grunty nie podlegają amortyzacji. 

Na każdy dzień bilansowy weryfikowane są i w razie potrzeby korygowane wartości końcowe i przewidywane okresy użytkowania.

Zyski lub straty na sprzedaży ustala się drogą porównania wpływów ze sprzedaży z wartością bilansową i uwzględnia w wyniku 

z działalności operacyjnej.

2.8. Wartości niematerialne

Wydatki na nabycie formatów programowych i koncesji na nadawanie programów telewizyjnych są kapitalizowane i amortyzowane metodą 

liniową przez przewidywany okres ich użytkowania:

Okres

Formaty programowe 5 lat

Koncesje na nadawanie programów telewizyjnych okres obowiązywania 
koncesji

Wartość firmy stanowi nadwyżkę ceny przejęcia nad wartością godziwą udziału Grupy w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto 

przejętej jednostki zależnej na dzień przejęcia. Wartość firmy z przejęcia jednostek zależnych jest testowana corocznie pod kątem trwałej 

utraty wartości i jest wykazywana według kosztu pomniejszonego o skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. 

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



Pozostałe wartości niematerialne obejmują nabyte oprogramowanie komputerowe. Nabyte oprogramowanie komputerowe jest 

kapitalizowane i amortyzowane metodą liniową przez okres od dwóch do trzech lat. Koszty prac badawczych powiększają koszty 

z chwilą poniesienia.

2.9. Utrata wartości aktywów niefinansowych

Aktywa o nieograniczonym okresie ekonomicznej użyteczności nie podlegają amortyzacji i są analizowane co roku pod kątem możliwej 

utraty wartości. Aktywa podlegające amortyzacji analizuje się pod kątem utraty wartości, ilekroć pewne zdarzenia lub zmiany okoliczności 

wskazują na możliwość niezrealizowania ich wartości bilansowej. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką 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 przyporządkowuje się do grup ośrodków wypracowujących środki pieniężne 

zidentyfikowanych przez Grupę. Niefinansowe aktywa trwałe poza wartościa firmy, które podlegały trwałej utracie wartości są analizowane 

pod kątem jej odwrócenia na każdy dzień bilansowy.

2.10. Aktywa finansowe

Grupa zalicza swoje aktywa finansowe do następujących kategorii: aktywa finansowe wykazywane według wartości godziwej z zyskami 

lub stratami rozliczanymi w rachunku zysków i strat, pożyczki i należności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży i aktywa finansowe 

utrzymywane do terminu wymagalności. Klasyfikacja opiera się na kryterium celu nabycia aktywów finansowych. Zarząd Grupy określa 

klasyfikację swoich aktywów finansowych przy ich początkowym ujęciu, a następnie poddaje ją weryfikacji na każdy dzień sprawozdawczy.

Aktywa finansowe nabyte przede wszystkim w celu sprzedaży w krótkim terminie lub tak zaklasyfikowane przez Zarząd zalicza się 

do aktywów finansowych wykazywanych według wartości godziwej, z zyskami lub stratami rozliczanymi w rachunku zysków i strat. 

Kategoria ta posiada dwie podkategorie: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe przeznaczone w momencie 

początkowego ujęcia do wyceny według wartości godziwej, z zyskami lub stratami rozliczanymi w rachunku zysków i strat. Instrumenty 

pochodne również klasyfikuje się jako przeznaczone do obrotu, chyba że zostały wyznaczone na zabezpieczenia. Aktywa z tej kategorii 

klasyfikuje się jako aktywa obrotowe, jeżeli są przeznaczone do obrotu lub jeżeli przewiduje się ich realizację w ciągu 12 miesięcy od dnia 

bilansowego.

Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia 

płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Powstają wówczas, 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 przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wówczas zalicza się je do aktywów trwałych. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe, które zostały przeznaczone 

do tej kategorii albo nie zostały zaliczone do żadnej z pozostałych kategorii. Zalicza się je do długoterminowych aktywów finansowych 

dostępnych do sprzedaży, chyba że Zarząd ma wyraźny zamiar utrzymywania tych aktywów finansowych przez okres krótszy niż 12 miesięcy 

od dnia bilansowego albo zostaną sprzedane w celu pozyskania kapitału obrotowego. Wówczas ujmuje się je jako krótkoterminowe aktywa 

finansowe dostępne do sprzedaży.
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Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych 

lub możliwych do ustalenia płatnościach i ustalonym terminie wymagalności, które Zarząd ma zamiar i możliwość utrzymywania do terminu 

wymagalności. W bieżącym roku obrotowym Grupa nie posiadała aktywów finansowych należących do tej kategorii.

Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych ujmuje się na dzień zawarcia transakcji – dzień, w którym Grupa zobowiązuje się do nabycia 

lub sprzedaży składnika aktywów. Aktywa finansowe ujmuje się początkowo według wartości godziwej powiększonej o koszty transakcji 

w odniesieniu do wszystkich aktywów finansowych, których nie wykazuje się według wartości godziwej, z zyskami lub stratami rozliczanymi 

w rachunku zysków i strat. Inwestycje wyłącza się z ksiąg rachunkowych, jeżeli prawa do otrzymywania przepływów pieniężnych z inwestycji 

wygasły lub zostały przeniesione i Grupa przekazała zasadniczo całe ryzyko i wszystkie korzyści z tytułu ich własności. Aktywa finansowe 

dostępne do sprzedaży i aktywa finansowe wykazywane według wartości godziwej z zyskami lub stratami rozliczanymi w rachunku zysków 

i strat wykazuje się po początkowym ujęciu według wartości godziwej. Pożyczki i należności wycenia się według zamortyzowanego kosztu 

przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zrealizowane i niezrealizowane zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej aktywów 

finansowych wykazuje się według wartości godziwej z zyskami lub stratami rozliczanymi 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 do poziomu wartości godziwej ujmuje się w rachunku zysków i strat jako zyski 

i straty na inwestycyjnych papierach wartościowych. 

Wartości godziwe notowanych inwestycji określa się na podstawie bieżących cen kupna. 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 konkretnej sytuacji 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 odniesieniu do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, 

łączne dotychczasowe straty – ustalone jako różnica pomiędzy ceną nabycia a aktualną wartością godziwą, pomniejszone 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 instrumentów kapitałowych, ujęte wcześniej w rachunku zysków i strat, 

nie podlegają odwróceniu w korespondencji z rachunkiem zysków i strat.

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



2.11. Aktywa programowe

Aktywa programowe obejmują nabyte licencje programowe, koprodukcje i produkcje własne. Aktywa programowe podlegają analizie 

pod kątem utraty wartości corocznie lub gdy występują zdarzenia bądź zmiany wskazujące na to, że wartość bilansowa może nie być 

możliwa do odzyskania. 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 przedstawione 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 zostaje Grupie udostępniony i rozpoczyna się okres 

obowiązywania licencji. Koszty przyporządkowuje się 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 (będącej wyższą z dwóch kwot: wartości godziwej pomniejszonej 

o koszty doprowadzenia do sprzedaży lub wartości użytkowej), zależnie od tego, która z tych dwóch wartości jest niższa. Odpisy 

aktualizujące są ujmowane w kwocie, o jaką niezamortyzowany koszt przekracza możliwą do odzyskania wartość danego pakietu. 

Licencje programowe nabyte przez Grupę amortyzuje się w następujący sposób:

Kategorie programów Liczba emisji
Stawka amortyzacji przy każdej emisji

1. 2. 3.

Nabyte programy

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

1 100

2 60 40

3 lub więcej 55 35 10

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

1 100

2 60 40

3 lub więcej 55 35 10

Cotygodniowe seriale dokumentalne, 
w tym seriale dokumentalne, telenowele dokumentalne, 
reality shows oraz programy przyrodnicze.

1 100

2 90 10

3 lub więcej 90 10 0

Dokumentalne filmy rozrywkowe.  
Jednorazowe dokumenty pokazujące mniej aktualne materiały.

1 100

2 lub więcej 80 20 0

Krótkie formy komediowe

1 100

2 60 40

3 lub więcej 55 35 10

Licencje programowe zalicza się do aktywów trwałych lub obrotowych na podstawie szacowanego okresu ich emisji. Amortyzację licencji 

programowych ujmuje się w kosztach produkcji i nadawania programów telewizyjnych.
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Kapitalizowane koszty produkcji własnych

Kapitalizowane koszty produkcji własnych obejmują kapitalizowane koszty produkcji wewnętrznej i zewnętrznej programów wyprodukowanych 

przez Grupę lub na zlecenie Grupy na podstawie licencji zakupionych od osób trzecich.

Kapitalizowane koszty produkcji własnych poszczególnych programów są wyceniane indywidualnie według kosztów ich wytworzenia, 

nie wyższych jednak od ich wartości możliwej do odzyskania. Koszty produkcji są amortyzowane na podstawie szacowanej liczby przyszłych 

emisji i szacowanych przyszłych przychodów, a sposób amortyzacji określa się indywidualnie dla każdego programu. Większość programów 

jest amortyzowanych w następujący sposób:

pierwsza emisja druga emisja trzecia emisja

Programy emitowane drugi raz w prime time 60% 40% 

Programy emitowane drugi raz poza prime time 90% 10%

Programy z planowaną jedną emisją 100%

Seriale fabularne 50% 30% 20% 

Kapitalizowane koszty produkcji własnych zalicza się do aktywów trwałych i obrotowych na podstawie szacowanego okresu ich emisji. 

Amortyzację kapitalizowanych kosztów produkcji własnych ujmuje się w kosztach produkcji i nadawania programów telewizyjnych.

Koprodukcja

Koprodukcje Grupy na potrzeby kinematografii wycenia się według kosztów ich wytworzenia, nie wyższych jednak od ich wartości możliwej 

do odzyskania. 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 znaczna część ryzyka i korzyści wynikających z tytułu własności faktycznie pozostają 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 znaczącą część ryzyka i pożytków wynikających z tytułu własności, 

zalicza się do leasingu finansowego. Leasing finansowy jest kapitalizowany w momencie rozpoczęcia okresu leasingu według wartości 

godziwej składników majątku będących przedmiotem leasingu albo według wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, jeżeli 

wartość ta jest niższa. Opłaty leasingowe są rozdzielane na kwotę stanowiącą zmniejszenie części kapitałowej zobowiązania oraz odsetki 

w taki sposób, aby uzyskać dla każdego okresu stałą stopę procentową w stosunku do pozostałej do spłacenia kwoty zobowiązania. 

Element odsetkowy obciąża rachunek zysków i strat przez okres 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.

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



2.13. Należności z tytułu dostaw i usług

Należności z tytułu dostaw i usług są początkowo ujmowane według wartości godziwej, a następnie wyceniane według zamortyzowanego 

kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, pomniejszonego o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości tych należności. 

Odpis z tytułu trwałej 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 odzyskiwalną wyliczoną jako wartość bieżąca przewidywanych przyszłych 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 ograniczonej możliwości dysponowania

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania stanowią kwoty złożone w instytucjach finansowych jako zabezpieczenia 

gwarancji udzielonych przez te instytucje finansowe na rzecz Grupy oraz środki pieniężne na rachunkach bankowych Grupy, które zgodnie 

z umowami mogą być wydatkowane przez Grupę jedynie na ściśle określone cele. Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 

zalicza się do aktywów trwałych i obrotowych zgodnie z warunkami umów dotyczącymi okresów zabezpieczenia i są klasyfikowane 

do odpowiednich pozycji rachunku przepływów pieniężnych zależnie od powodów, dla których możliwość dysponowania nimi 

jest ograniczona.

2.16. Kapitał zakładowy

Akcje zwykłe są zaliczane do kapitału własnego.

2.17. Akcje własne

Jeśli którakolwiek ze spółek należących do Grupy nabędzie akcje Spółki (akcje własne), zapłacone wynagrodzenie obciąża kapitał własny 

do momentu, w którym akcje zostaną umorzone, wyemitowane ponownie lub zbyte. Jeśli akcje te zostaną następnie sprzedane 

lub ponownie wyemitowane, otrzymane wynagrodzenie po odliczeniu wszelkich możliwych do bezpośredniego przypisania kosztów 

przyrostowych transakcji oraz związanych z nimi skutków podatkowych, zostanie wliczone do kapitału własnego.

2.18. Koszty transakcji kapitałowych

Koszty transakcyjne dotyczące transakcji kapitałowych pomniejszają kapitał własny (po pomniejszeniu o ewentualne korzyści podatkowe) 

w stopniu, w jakim są bezpośrednio związane z daną transakcją kapitałową i w razie jej nieprzeprowadzenia byłoby możliwe ich uniknięcie. 

Koszty transakcji kapitałowych obejmują koszty prawne, finansowe i koszty publikacji. 

2.19. Kapitał zapasowy (8%)

Zgodnie z polskim kodeksem spółek handlowych spółka akcyjna musi przeznaczać co najmniej 8% rocznego zysku netto na kapitał 

zapasowy, do czasu, kiedy osiągnie on wysokość jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy tworzony w trybie 8% odpisu 

nie podlega dystrybucji akcjonariuszom, ale może być pomniejszony proporcjonalnie do obniżenia kapitału zakładowego.
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2.20. Kredyty i pożyczki

Grupa początkowo ujmuje swoje kredyty i pożyczki według wartości godziwej po pomniejszeniu o poniesione koszty transakcyjne. 

Po początkowym ujęciu, kredyty i pożyczki są wykazywane według zamortyzowanego kosztu. Wszelkie różnice między wpływami z emisji 

(pomniejszonymi o koszty transakcyjne) a wartością wykupu, są rozkładane w czasie za pomocą metody efektywnej stopy procentowej 

przez okres trwania pożyczki lub kredytu. 

Kredyty i pożyczki zalicza się do zobowiązań krótkoterminowych, chyba że Grupa posiada bezwarunkowe prawo do odroczenia spłaty 

zobowiązania o co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.

2.21. Pochodne instrumenty finansowe i działania zabezpieczające

Pochodne instrumenty finansowe są wykazywane w bilansie według wartości godziwej. Metoda ujmowania powstających zysków i strat 

zależy od tego, czy dany instrument pochodny stanowi instrument zabezpieczający, a jeżeli tak, od charakteru pozycji zabezpieczanej. 

W dniu zawarcia kontraktu pochodnego Grupa uznaje niektóre instrumenty pochodne za (1) zabezpieczenie wartości godziwej ujętego 

składnika aktywów lub zobowiązania (zabezpieczenie wartości godziwej), (2) zabezpieczenie wysoce prawdopodobnej planowanej 

transakcji (zabezpieczenie przepływów pieniężnych) lub (3) zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostek prowadzących 

działalność za granicą.

Zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych wyznaczonych na zabezpieczenia wartości godziwej, które spełniają wymagane 

kryteria i są wysoce skuteczne, są ujmowane w rachunku zysków i strat, wraz z wszelkimi zmianami wartości godziwej zabezpieczanego 

składnika aktywów lub zobowiązania, dotyczącego ryzyka, przed którym Grupa się zabezpiecza.

Skuteczną część zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych wyznaczonych jako zabezpieczenia przepływów pieniężnych, 

które spełniają wymagane kryteria, ujmuje się w kapitale własnym. Zyski lub straty z tytułu części nieskutecznej ujmuje się od razu 

w rachunku zysków i strat. Jeżeli planowana transakcja powoduje ujęcie niefinansowego składnika aktywów lub zobowiązania niefinansowego, 

zyski i straty uprzednio ujęte w kapitale własnym są wyłączane z kapitału własnego i są uwzględniane w początkowej wycenie danego 

składnika aktywów lub zobowiązania. W przeciwnym razie kwoty ujęte w kapitale własnym są przenoszone do rachunku zysków i strat 

oraz zaliczane do przychodów lub kosztów w tych samych okresach, w których zabezpieczana planowana transakcja jest odzwierciedlana 

w rachunku zysków i strat (na przykład, kiedy następuje 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 wymogami MSR 39. Zmiany wartości godziwej 

instrumentów pochodnych, które nie kwalifikują się do stosowania rachunkowości zabezpieczeń zgodnie z MSR 39, są ujmowane od razu 

w rachunku zysków i strat. 

Gdy następuje wygaśnięcie lub sprzedaż instrumentu zabezpieczającego albo gdy zabezpieczenie nie spełnia kryteriów stosowania 

rachunkowości zabezpieczeń zgodnie z MSR 39, wszelkie skumulowane zyski lub straty nagromadzone do tego czasu w kapitale własnym, 

pozostają w nim i zostaną ujęte w rachunku zysków i strat w momencie ostatecznego ujęcia planowanej transakcji w rachunku zysków i strat. 

Gdy nie przewiduje się już, aby planowana transakcja miała nastąpić, skumulowany zysk lub strata, które były wykazywane w kapitale 

własnym, zostają od razu przeniesione do rachunku zysków i strat.

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



W momencie zawarcia transakcji Grupa dokumentuje związek pomiędzy instrumentami zabezpieczającymi a pozycjami zabezpieczanymi 

oraz cel zarządzania ryzykiem i strategię zawierania różnych transakcji zabezpieczających. Proces ten obejmuje powiązywanie wszystkich 

instrumentów pochodnych wyznaczonych na zabezpieczenia z konkretnymi aktywami i zobowiązaniami lub z konkretnymi 

uprawdopodobnionymi przyszłymi 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 je zgodnie z MSR 39 (zmienionym), jeżeli cechy 

ekonomiczne i ryzyko wbudowanego instrumentu pochodnego i umowy zasadniczej nie są ze sobą ściśle powiązane, a odrębny instrument, 

którego charakterystyka odpowiada cechom wbudowanego instrumentu pochodnego, spełniałby definicję instrumentu pochodnego.

2.22. Odroczony podatek dochodowy

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest ujmowana w pełni, metodą zobowiązań z tytułu przejściowych różnic pomiędzy 

wartością podatkową aktywów i zobowiązań, a ich wartością księgową dla potrzeb sprawozdawczości finansowej. Odroczony podatek 

dochodowy ustala się przy zastosowaniu obecnie obowiązujących stawek podatkowych. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w zakresie, w jakim istnieje prawdopodobieństwo, że w przyszłości 

zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który zostanie pomniejszony o możliwe do wykorzystania różnice przejściowe.  

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy nie kompensuje się ze sobą aktywów i zobowiązań podatkowych (ani bieżących, 

ani odroczonych), chyba że Grupa posiada możliwe do wyegzekwowania prawo do kompensowania ze sobą aktywów i zobowiązań 

podatkowych. 

2.23. Świadczenia na rzecz pracowników

Koszty świadczeń emerytalnych

Grupa uiszcza składki na rzecz państwowych programów emerytalnych zdefiniowanych składek. Składki na rzecz programów emerytalnych 

zdefiniowanych składek obciążają rachunek zysków i strat w okresie, do którego się odnoszą.

Programy oparte na przydziale akcji

Zarząd Grupy oraz niektórzy kluczowi pracownicy i współpracownicy otrzymali opcje objęcia akcji zgodnie z zasadami programu 

motywacyjnego wprowadzonego przez Grupę. Realizacja opcji jest  związana z wymogiem zatrudnienia, a ich wartość godziwa jest 

ujmowana jako koszt świadczeń na rzecz pracowników z korespondującym z nim zwiększeniem odpowiedniej rezerwy w kapitale własnym 

w okresie nabywania tych uprawnień. Uzyskane wpływy po potrąceniu wszelkich możliwych do bezpośredniego przypisania kosztów 

transakcji są odnoszone do kapitału zakładowego (wartość nominalna) i nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 

w momencie realizacji opcji.

2.24. Rezerwy

Rezerwy są ujmowane, gdy Grupa ma obecny prawny lub zwyczajowy obowiązek, wynikający z przeszłych zdarzeń, gdy istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że wymagany będzie wypływ zasobów związanych z określonymi korzyściami ekonomicznymi w celu wywiązania 

się z tego obowiązku, a jego wielkość można wiarygodnie oszacować.
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2.25. Ujmowanie przychodów

Przychody pochodzą głównie z emisji reklam i są ujmowane w okresie, w którym nastąpiła emisja. Przychody są pomniejszane o udzielane 

rabaty. Pozostałe przychody są ujmowane w momencie wykonania usługi, po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług oraz udzielone 

rabaty i wyłączeniu sprzedaży wewnątrz Grupy. 

2.26. Transakcje barterowe

Przychody z transakcji barterowych (emisja reklam w zamian za towary i usługi) ujmuje się w momencie emisji reklam. Otrzymane licencje 

programowe, towary lub usługi są ujmowane w kosztach lub kapitalizowane w momencie ich otrzymania lub wykorzystania. 

Grupa ujmuje transakcje barterowe według oszacowanej wartości godziwej otrzymanych licencji programowych, towarów lub usług. 

Jeżeli towary lub usługi otrzymano przed emisją reklamy, ujmowane jest zobowiązanie z tego tytułu. Analogicznie, jeżeli reklama telewizyjna 

została wyemitowana przed otrzymaniem towarów lub usług, ujmowana jest należność z tego tytułu.

2.27. Koszty reklamy

Wydatki na reklamę powiększają koszty w momencie pierwszej emisji lub publikacji. 

2.28. Porównawcze informacje finansowe

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

skorygowane w celu uwzględnienia zmian prezentacyjnych wprowadzonych w bieżącym roku. Żadna z wprowadzonych zmian nie wpłynęła 

na uprzednio prezentowane kwoty zysku ani kapitału własnego. 

2.29. Zarządzanie ryzykiem finansowym

Ryzyko rynkowe związane z obligacjami Senior Notes

Cena obligacji Senior Notes zależy od wiarygodności kredytowej Grupy, a także od względnej siły rynku obligacji jako całości. Grupa ujmuje 

w aktywach wartość opcji wcześniejszego odkupu związanej z obligacjami Senior Notes i wycena ta w dużej mierze zależy od ceny rynkowej 

obligacji (zobacz Nota 15). W związku z tym Grupa jest narażona na ryzyko spadku ceny rynkowej obligacji Senior Notes. 

Ryzyko kredytowe

Aktywa finansowe potencjalnie narażające Grupę na 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 ograniczonej 

możliwości dysponowania w instytucjach finansowych uznawanych przez nią za wiarygodne. Grupa nie uważa, aby koncentracja ryzyka 

kredytowego była znacząca, z wyjątkiem inwestycji w obligację jednostki powiązanej, którą opisano szczegółowo w Nocie 22 (iii). 

Grupa przeprowadza bieżące oceny zdolności kredytowej swoich odbiorców i zasadniczo 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.

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



Ryzyko zmiany stopy procentowej

Narażenie Grupy na ryzyko zmiany stopy procentowej powstaje w związku z oprocentowanymi aktywami i zobowiązaniami. Z uwagi na to, 

że główne pozycje oprocentowane (należność z tytułu obligacji jednostki powiązanej i obligacje Senior Notes) mają stałe oprocentowanie, 

Grupa narażona jest na ryzyko zmiany wartości godziwej w wyniku zmiany stopy procentowej. Grupa nie stosuje instrumentów finansowych 

ani innych metod służących zabezpieczeniu się przed ryzykiem zmiany stopy procentowej ze względu na ich niską, w ocenie Zarządu, 

efektywność w stosunku do kosztu.

Ryzyko zmiany kursu walut

Przychody Grupy ze sprzedaży wyrażone są głównie w złotych polskich. Zobowiązania wobec dostawców zagranicznych licencji programowych 

oraz z tytułu najmu zagranicznych satelitów wyrażone są w dolarach amerykańskich lub euro. Pozostałe koszty wyrażone są 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 kosztowo pokrycie znanych rodzajów ryzyka, bez podejmowania obrotu 

instrumentami finansowymi. Na podstawie oceny zagrożenia ryzykiem kursowym, Grupa nabywa pochodne instrumenty finansowe 

w celu odpowiedniego zarządzania tym ryzykiem. Pod uwagę są brane opcje kupna, kontrakty swap i walutowe kontrakty terminowe 

mające zabezpieczać przed transakcyjnym ryzykiem kursowym. W odniesieniu do wszystkich transakcji i elementów ryzyka wymagana jest 

regularna i systematyczna sprawozdawczość zarządcza.

Ryzyko utraty płynności

Grupa utrzymuje wystarczające dla regulowania wymagalnych zobowiązań zasoby środków pieniężnych oraz posiada dodatkowe możliwości 

finansowania dzięki przyznanym liniom kredytowym.

2.30. Ważne oszacowania i osądy księgowe

Oszacowania i osądy podlegają stałej ocenie i wynikają z dotychczasowych doświadczeń oraz innych czynników, w tym przewidywań, 

co do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne. 

Ważne oszacowania i założenia

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 corocznie testuje wartość firmy pod kątem trwałej utraty wartości, zgodnie z zasadą rachunkowości przedstawioną w Nocie 2.9. 

Wartości odzyskiwalne ośrodków wypracowujących środki pieniężne ustalono na podstawie wyliczeń wartości użytkowej. Wyliczenia te 

wymagają stosowania oszacowań dotyczących prognozowanych przepływów pieniężnych w oparciu o pięcioletnie biznesplany 

finansowe zatwierdzane przez Zarząd. Na dzień 31 grudnia 2005 r. przepływy pieniężne wykraczające poza okres pięcioletni 

były ekstrapolowane w przypadku TVN 24 przy zastosowaniu szacunkowej stopy wzrostu 5%. 

Inne kluczowe założenia zastosowane dla wyliczeń wartości użytkowej dotyczących TVN 24 to stopa dyskonta w wysokości 11,3% 

oraz założenia dotyczące rozwoju działalności, a także tempa wzrostu rynku reklamowego i rynku telewizji kablowej. Jeśli skorygowana 
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szacowana stopa wzrostu dotyczaca okresów wykraczających poza 5 lat wyniesie 0%, utrata wartości firmy nie wystąpi. Jeśli skorygowana 

szacowana stopa dyskonta stosowana do dyskontowania przepływów pieniężnych podwoi się, Grupa nadal nie rozpozna utraty wartości 

firmy. W ciągu roku Grupa monitoruje swoje jednostki zależne pod kątem utraty wartości, prowadząc przeglądy bieżących wyników 

finansowych.

b. Wycena w wartości godziwej opcji wbudowanych w obligacje

Na każdy dzień sprawozdawczy Grupa wylicza wartość godziwą opcji wcześniejszej spłaty wbudowanych w obligacje Senior Notes 

z wykorzystaniem modelu Brace-Gątarek-Musiela. Ważnymi parametrami modelu są cena rynkowa obligacji Senior Notes, zysk z obligacji 

porównawczych oraz zmiany maksymalnego oprocentowania. Dane do modelu oparte są na informacjach podanych przez serwis 

Reuters na dzień wyceny. Cena rynkowa obligacji Senior Notes podana jest przez serwis Reuters na podstawie danych z ostatniego 

notowania. Przeprowadzając wycenę w wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2005 r., Grupa wprowadziła do modelu cenę rynkową 

wynoszącą 115,75, na podstawie ostatniego notowania z 14 października 2005 r. Jeśli cena obligacji Senior Notes spadłaby o 5%, 

Grupa szacuje, że wartość bilansowa wbudowanej opcji na dzień 31 grudnia 2005 r. zmniejszyłaby się o 54.286.

Ważne osądy przy stosowaniu zasad rachunkowości Grupy 

a. Należność od jednostki powiązanej z tytułu obligacji

 Grupa ujmuje swoją należność z tytułu obligacji od jednostki powiązanej według zamortyzowanego kosztu, stosując efektywną stopę 

procentową. Przeprowadzając analizę pod kątem występowania oznak utraty wartości należności od jednostki powiązanej z tytułu 

obligacji, Zarząd bierze głównie pod uwagę zdolność kredytową emitenta obligacji oraz wartość i przepływy pieniężne związane 

z jego aktywami, które obejmują inwestycje w spółkach Grupy oraz innych notowanych i nienotowanych spółkach.

2.31. Interpretacje i zmiany wprowadzone do opublikowanych standardów wchodzące w życie w 2005 r.

W 2005 r. Grupę obowiązuje stosowanie następujących zmian i interpretacji wprowadzonych do standardów rachunkowości:

– Interpretacja 2 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF 2) „Udziały i podobne instrumenty 

kapitałowe w podmiotach o charakterze spółdzielni” (weszła w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.);

– SKI 12 (Zmiana), Konsolidacja – Jednostki specjalnego przeznaczenia (weszła w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.) oraz 

– MSR 39 (Zmiana) „Przejście i początkowe ujęcie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych” (weszła w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.)

2.32. Nowe standardy rachunkowości i interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF)

Opublikowane zostały pewne nowe zasady rachunkowości i interpretacje KIMSF, które są obowiązkowe dla okresów sprawozdawczych 

rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2006 r. i po tej dacie. Poniżej przedstawiono ocenę Grupy dotyczącą wpływu tych nowych 

standardów i interpretacji. Nowe standardy i interpretacje opisane w punktach (i) i (n) nie zostały zatwierdzone przez Unię Europejską na 

dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego.

a. MSSF 6 „Poszukiwanie i ocena złóż mineralnych”

Grupa nie posiada żadnych aktywów związanych z poszukiwaniami i oceną zasobów mineralnych. Postanowienia tego standardu 

nie wpłyną na sprawozdania finansowe Grupy.

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



b. Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy” oraz MSSF 6 „Poszukiwanie 

i ocena złóż mineralnych”

Zmiany do MSSF 1 i MSSF 6 zostały opublikowane w celu wyjaśnienia zamiarów IASB dotyczących wyłączeń przewidzianych dla jednostek 

po raz pierwszy stosujących MSSF, które zdecydują się na wcześniejsze przyjęcie MSSF 6. Zmiany te nie mają wpływu na sprawozdania 

finansowe Grupy.

c. KIMSF 4 „Ustalanie, czy umowa zawiera w sobie elementy leasingu”

KIMSF 4 ma zastosowanie po raz pierwszy do okresów rocznych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2006 r. Interpretacja daje wytyczne 

dotyczące tego, czy umowy nie mające formy prawnej umowy leasingowej powinny być wykazywane zgodnie z MSR 17 „Leasing”. 

Grupa nie podjęła decyzji o wcześniejszym zastosowaniu KIMSF 4. Zastosuje tę interpretację oraz jej postanowienia przejściowe w swoim 

sprawozdaniu finansowym za rok 2006. Oznacza to, że Grupa zastosuje KIMSF 4 na podstawie faktów i okoliczności występujących 

na dzień 1 stycznia 2005 r. Zarząd ocenia obecnie wpływ KIMSF 4 na działalność Grupy.

d. KIMSF 5 „Prawa do udziałów w funduszach tworzonych w celu finansowania wycofywania z użytkowania, rekultywacji terenu i przywracania 

poprzedniego stanu środowiska naturalnego”

Grupa nie posiada udziałów w funduszach tworzonych w celu finansowania wycofywania z użytkowania, rekultywacji terenu i przywracania 

poprzedniego stanu środowiska naturalnego. Interpretacja ta nie wpłynie na sprawozdania finansowe Grupy.

e. Zmiana do MSR 39 „Instrumenty finansowe, ujmowanie i wycena”. Opcja wyceny w wartości godziwej

Zmiana ta dotyczy definicji instrumentów finansowych klasyfikowanych w wartości godziwej z zyskami lub stratami rozliczanymi w rachunku 

zysków i strat i ogranicza możliwość klasyfikacji instrumentów do tej kategorii. Zmiana dopuszcza jednak zastosowanie opcji wyceny 

w wartości godziwej umów z wbudowanymi instrumentami pochodnymi, jeśli ogranicza to istotnie niespójność w wycenie aktywów 

i pasywów. Jednostki, które już sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF, mogą dzięki zmianom sklasyfikować każde 

uprzednio ujęte zobowiązania lub aktywa finansowe w wartości godziwej nie później niż na 1 września 2005 r. Grupa postanowiła 

nie korzystać z możliwości wyceny w wartości godziwej swoich aktywów i zobowiązań finansowych.

f. Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe ujmowanie i wycena”. Rachunkowość zabezpieczeń – zabezpieczanie prognozowanych przepływów 

pieniężnych z transakcji wewnątrzgrupowych

Ta zmiana ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2006 r. Pozwala ona na klasyfikację ryzyka 

z tytułu prognozowanych transakcji wewnątrzgrupowych jako pozycji zabezpieczanych w skonsolidowanych sprawozdaniach 

finansowych. Nie oczekuje się wpływu tej interpretacji na zmianę stosowanych zasad rachunkowości w odniesieniu do którejkolwiek 

z zawartych już umów Grupy.

g. Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe – ujmowanie i wycena” oraz MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”. Umowy gwarancji finansowych

Zmiany dotyczą umów gwarancji finansowych i wymagają od stron umów udzielających gwarancji finansowych ujmowania odnośnych 

zobowiązań wynikających z takich umów w bilansie. Postanowienia tego standardu nie wpłyną na sprawozdania finansowe Grupy.

h. KIMSF 6 „Zobowiązania wynikające z udziału w szczególnym rynku – złomowany sprzęt elektryczny i elektroniczny”

KIMSF 6 daje wytyczne dotyczące ujmowania zobowiązań z tytułu zagospodarowania odpadów i wyjaśnia, kiedy poszczególni producenci 

artykułów elektrycznych i elektronicznych muszą ujmować zobowiązania z tytułu kosztów zagospodarowania odpadów w związku 



89

S p r a w o z d a n i e  f i n a n s o w e

z wycofaniem zyżytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych dostarczanych gospodarstwom domowym. Interpretacja ta nie wpłynie 

na sprawozdania finansowe Grupy.

i. KIMSF 7 „Zastosowanie podejścia dotyczącego przekształcenia zgodnie z MSR 29 – Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji” 

KIMSF 7 daje wytyczne dotyczące zastosowania wymogów MSR 29 w okresie sprawozdawczym, w którym jednostka stwierdza istnienie 

hiperinflacji w kraju swojej waluty funkcjonalnej, w warunkach, w których gospodarka nie była gospodarką hiperinflacyjną w poprzednim 

okresie, w związku z czym jednostka zobowiązana jest do skorygowania swojego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR 29. 

Interpretacja nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.

j. KIMSF 8, Zakres MSSF 2

Interpretacja KIMSF 8 została wydana 12 stycznia 2006 r. w celu wyjaśnienia, że MSSF 2 „Płatności regulowane akcjami” ma zastosowanie 

do umów, w których jednostka wypłaca wynagrodzenie w formie akcji własnych za niewystarczające świadczenie wzajemne lub bez takiego 

świadczenia. Interpretacja ta nie wpłynie na sprawozdania finansowe Grupy.

k. MSSF 7 „Instrumenty finansowe: Ujawnianie”

MSSF 7 został wydany 18 sierpnia 2005 r. wraz z dodatkową zmianą MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych – Ujawnianie kapitałów”. 

MSSF 7 obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2007 r. lub po tej dacie. Wprowadza nowe wymogi 

dotyczące ujawniania instrumentów finansowych. Zastępuje MSR 30 „Ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych banków 

i podobnych instytucji finansowych” oraz niektóre wymogi MSR 32 „Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja”. 

Grupa będzie postępować zgodnie z nowymi wymogami dotyczącymi ujawniania tych informacji.

l. Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – Ujawnianie kapitałów

Zmiana powinna być stosowana dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2007 r. lub później. Stanowi ona 

uzupełnienie MSSF 7 „Instrumenty Finansowe: Ujawnianie” i wprowadza wymogi dotyczące ujawniania przez wszystkie jednostki:

 – celów jednostki, zasad i procesów zarządzania kapitałem;

 – danych ilościowych dotyczących tego, co jednostka uważa za kapitał;

 – czy jednostka spełniła ewentualne wymogi kapitałowe oraz

 – jeśli nie, jakie są konsekwencje ich niespełnienia.

Grupa będzie postępować zgodnie z nowymi wymogami dotyczącymi ujawniania tych informacji.

m. Zmiana do MSR 19 „Świadczenia pracownicze”

Ta zmiana wprowadza możliwość innego podejścia do ujęcia zysków i strat aktuarialnych. Może ona nakładać dodatkowe wymogi 

dotyczące ujęcia programów wielozakładowych, gdzie niedostępne są wystarczające informacje do zastosowania rachunkowości 

określonych świadczeń. Nakłada ona również nowe obowiązki dotyczące ujawniania informacji. Interpretacja nie będzie miała wpływu na 

sprawozdanie finansowe Grupy.

n. Zmiana do MSR 21 „Wpływ zmian kursów walutowych. Udziały w aktywach netto podmiotów prowadzących działalność za granicą”

Ta zmiana wyjaśnia wymagania MSR 21 dotyczace inwestycji w jednostkę prowadzącą działalność za granicą i w konsekwencji wspomaga 

sprawozdawczość finansową podmiotów inwestujących w działalność prowadzoną w walucie innej niż waluta stosowana przez podmiot. 

Interpretacja nie będzie miała wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



3. PODSTAWOWY I ROZWODNIONY ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ (nie w tysiącach)

Podstawowy

Podstawowy zysk na jedną akcję oblicza się jako stosunek zysku netto przypadającego akcjonariuszom TVN S.A. i średniej ważonej liczby akcji 

zwykłych w obiegu w ciągu okresu, z wyłączeniem akcji zwykłych nabytych przez Spółkę.

Rok zakończony
31 grudnia 2005 r.

Rok zakończony
31 grudnia 2004 r.

Zysk przypadający na akcjonariuszy TVN S.A. (w tysiącach) 209.273 196.304

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych 65.092.907 65.800.000

Podstawowy zysk na akcję 3,21 2,98

Rozwodniony

Rozwodniony zysk na jedną akcję oblicza się korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w obiegu w ciągu okresu, przy założeniu 

zamiany wszystkich potencjalnie rozwadniających akcji zwykłych. Spółka ma tylko jedną kategorię potencjalnych akcji zwykłych: 

opcje objęcia akcji (zob. również Nota 25).

Na podstawie ilości opcji objęcia akcji obliczono liczbę akcji, która mogłaby być nabyta po wartości godziwej (ustalonej jako średnia cena 

rynkowa akcji Spółki) na podstawie wartości pieniężnej praw subskrypcyjnych związanych z niewykorzystanymi opcjami objęcia akcji. 

Liczbę akcji obliczoną w powyższy sposób porównano z liczbą akcji, które byłyby wyemitowane przy założeniu, że opcje objęcia akcji zostałyby 

wykonane. Ustalono, że opcje przyznane na mocy programu opcji objęcia akcji nie są rozwadniające.

4. PRZYCHODY

Rok zakończony
31 grudnia 2005 r.

Rok zakończony
31 grudnia 2004 r.

Przychody netto z emisji reklam 708.430 617.644

Pozostałe przychody 151.913 99.428

860.343 717.072

Pozostałe przychody dotyczą głównie kwot uzyskiwanych na podstawie umów z reklamodawcami o sponsorowanie niektórych programów, 

przychodów z audiotele, przychodów ze sprzedaży licencji oraz przychodów abonamentowych od operatorów telewizji kablowych.

Przychody obejmują przychody od jednostek zależnych w wysokości 4.552 (za rok zakończony 31 grudnia 2004 r.: 7.786) (zob. Nota 22 (i)).
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5. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Rok zakończony
31 grudnia 2005 r.

Rok zakończony
31 grudnia 2004 r.

Amortyzacja licencji programowych 103.829 93.001
Koszty produkcji lokalnej 170.106 139.817
Koszty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników 127.017 107.322
Opcje objęcia akcji przydzielone kierownictwu i pracownikom (zob. Nota 25) 597 —
Koszty nadawania programów telewizyjnych 51.663 57.512
Amortyzacja 38.615 31.522
Koszty marketingu i badań 24.187 17.989
Koszty wynajmu 19.736 17.971
Opłaty z tytułu praw autorskich 25.950 23.148
Odpisy aktualizujące wartość należności 1.306 1.814
Pozostałe 39.545 47.146

602.551 537.242
Przeciętna liczba zatrudnionych w okresie (nie w tysiącach) 578 518

Powyższe koszty działalności operacyjnej obejmują koszty z tytułu leasingu operacyjnego za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. w wysokości 

66.843 (rok zakończony 31 grudnia 2004 r.: 66.494).

6. PRZYCHODY INWESTYCYJNE I KOSZTY FINANSOWE

Przychody inwestycyjne, netto Rok zakończony 
31 grudnia 2005 r.

Rok zakończony 
31 grudnia 2004 r.

Przychody z tytułu odsetek naliczonych od obligacji wyemitowanej 
przez jednostkę powiązaną (zob. Nota 22(iii)) 59.388 62.841

Przychody z tytułu pozostałych odsetek 4.487 8.714
Zysk na instrumentach pochodnych przeznaczonych do obrotu (zob. Nota 23) 14 —
Ujemne różnice kursowe, netto (40.319) (78.705)

23.570 (7.150)

Koszty finansowe, netto

Koszty z tytułu odsetek od obligacji oprocentowanych 9,5% o terminie wykupu w 2013 r. (94.600) (105.348)
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych – przeniesienie z kapitału własnego 
(zob. Nota 23, 24) (13.179) (1.702)

Opłaty za gwarancje na rzecz jednostki powiązanej (zob. Nota 22(vi)) (6.558) (8.456)
Strata na zabezpieczeniach wartości godziwej (zob. Nota 23, 24) (3.173) —
Opłaty bankowe (1.662) (1.984)
Strata na instrumentach pochodnych przeznaczonych do obrotu (zob. Nota 23) — (7.773)
Zysk na zmianie wartości godziwej wbudowanej opcji (zob. Nota 23) 50.306 41.275
Dodatnie różnice kursowe od obligacji oprocentowanych 9,5% o terminie wykupu w 2013 r. 53.489 153.379

(15.377) 69.391

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



7. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Rzeczowe aktywa trwałe netto 31 grudnia 2005 r. 31 grudnia 2004 r.

Wartość brutto
Grunty 10.696 10.681
Budynki i budowle 239 65
Inwestycje w obcych środkach trwałych 24.017 27.091
Sprzęt telewizyjny i nadawczy 85.778 75.531
Środki transportu 11.506 6.911
Meble i wyposażenie 7.510 7.994

139.746 128.273

Kredyt BPH (zob. Nota 15) zabezpieczony jest na sprzęcie telewizyjnym i nadawczym, samochodach i sprzęcie biurowym o wartości 
księgowej netto 55.506 (31 grudnia 2004 r.:  47.894).

Zmiana stanu 
rzeczowych aktywów trwałych Grunty Budynki 

i budowle

Inwestycje 
w obcych 
środkach 
trwałych

Sprzęt 
telewizyjny 
i nadawczy

Środki 
transportu

Meble 
i 

wyposażenie
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 odpisy z tytułu utraty 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
1 stycznia 2005 r. 12.681 67 55.316 191.483 14.793 12.534 286.874
Zwiększenia — — 1.528 33.144 9.007 1.920 45.599
Zmniejszenia — — (22) (5.969) (2.400) (1.014) (9.405)
Nabycie jednostki zależnej 15 176 — 111 9 — 311
31 grudnia 2005 r. 12.696 243 56.822 218.769 21.409 13.440 323.379

Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości
1 stycznia 2005 r. 2.000 2 28.225 115.952 7.882 4.540 158.601
Amortyzacja za okres — 2 4.580 21.818 3.508 2.180 32.088
Zmniejszenia — — — (4.779) (1.487) (790) (7.056)
31 grudnia 2005 r. 2.000 4 32.805 132.991 9.903 5.930 183.633

Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2005 r. 10.681 65 27.091 75.531 6.911 7.994 128.273
Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2005 r. 10.696 239 24.017 85.778 11.506 7.510 139.746

Amortyzacja w wysokości 25.513 (2004 r.: 20.246) została ujęta w kosztach produkcji i nadawania programów telewizyjnych, 833 (2004 r.: 888) 
w kosztach sprzedaży oraz 5.742 (2004 r.: 5.542) w kosztach ogólnego zarządu.
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8. INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE

31 grudnia 2005 r. 31 grudnia 2004 r.

Wartość brutto
Koncesje na nadawanie programów telewizyjnych 10.332 8.295
Oprogramowanie komputerowe i pozostałe wartości niematerialne 13.231 14.077

23.563 22.372

Kredyt BPH (zob. Nota 15) zabezpieczony jest na wartościach niematerialnych o wartości księgowej netto 10.587 na 31 grudnia 2005 r. 

(31 grudnia 2004 r.: 3.197).

Zmiana stanu wartości niematerialnych Koncesje na nadawanie 
programów telewizyjnych

Oprogramowanie 
komputerowe i pozostałe Razem

Wartość brutto
1 stycznia 2004 r. 5.399 16.611 22.010
Zwiększenia 8.928 6.788 15.716
Zmniejszenia (5.432) (432) (5.864)
Nabycie jednostki zależnej — 1.016 1.016
31 grudnia 2004 r. 8.895 23.983 32.878

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 1 stycznia 2004 r. 1.600 9.039 10.639

Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2004 r. 8.295 14.077 22.372
1 stycznia 2005 r. 8.895 23.983 32.878
Zwiększenia 490 4.779 5.269
Nabycie jednostki zależnej 2.449 — 2.449
Zmniejszenia — (619) (619)
31 grudnia 2005 r. 11.834 28.143 39.977

Umorzenie i utrata wartości
1 stycznia 2005 r. 600 9.906 10.506
Amortyzacja za okres 902 5.625 6.527
Zmniejszenia — (619) (619)
31 grudnia 2005 r. 1.502 14.912 16.414

Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2005 r. 8.295 14.077 22.372
Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2005 r. 10.332 13.231 23.563

Amortyzacja w wysokości 4.161 (2004 r.: 3.796) została ujęta w kosztach produkcji i nadawania programów telewizyjnych, 739 (2004 r.: 332) 

w kosztach sprzedaży oraz 1.627 (2004 r.: 718) w kosztach ogólnego zarządu.

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



9. WARTOŚĆ FIRMY

      

1 stycznia 2004 r. 12.423

Nabycie jednostki zależnej 131.704

31 grudnia 2004 r. 144.127

1 stycznia 2005 r. 144.127

31 grudnia 2005 r. 144.127

11 marca 2004 r. Grupa zakończyła proces nabycia TVN24 za kwotę 168.053 (równowartość 35.000 EUR).

Nabycie TVN 24 zostało w pełni sfinansowane ze środków uzyskanych z obligacji Senior Notes wyemitowanych przez TVN Finance Corporation plc.

Grupa zaksięgowała przejęcie TVN 24 zgodnie z metodą nabycia. Aktywa netto nabyte w wyniku przejęcia TVN 24 obejmują:

      

Wartość godziwa nabytych aktywów netto 36.349

Wartość firmy 131.704

Razem 168.053

Minus: środki pieniężne w TVN 24 (3.622)

Wypływ środków pieniężnych z tytułu nabycia 164.431

W roku zakończonym 31 grudnia 2004 r. Grupa ujęła po nabyciu TVN24 odpowiednio 49.695 i 1.957 przychodów i straty netto dotyczących TVN 24.

Gdyby nabycie nastąpiło 1 stycznia 2004 r., przychody Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. wyniosłyby 723.760, 

a zysk netto wyniósłby 190.741.

Wartość bilansowa wartości firmy przypisana jest do poszczególnych zidentyfikowanych przez Grupę ośrodków wypracowujących 

środki pieniężne.

    

Programy telewizyjne nadawane przez TVN 24 
w dniu nabycia (TVN 24, TVN Meteo, TVN Turbo) 131.704

Jednostka produkcji telewizyjnej w Krakowie 12.423

144.127
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10. AKTYWA PROGRAMOWE

31 grudnia 2005 r. 31 grudnia 2004 r.

Nabyte licencje programowe 133.912 158.894

Archiwa wiadomości 13.360 14.267

Koprodukcje 2.234 2.587

Produkcje lokalne 56.560 35.920

206.066 211.668

Minus krótkoterminowa część aktywów programowych (151.080) (141.551)

Długoterminowa część aktywów programowych 54.986 70.117

Zmiana stanu nabytych licencji programowych Rok zakończony 
31 grudnia 2005 r.

Rok zakończony 
31 grudnia 2004 r.

Wartość księgowa netto na 1 stycznia 158.894 129.333

Zwiększenia 77.478 121.643

Amortyzacja (102.460) (92.082)

Wartość księgowa netto na 31 grudnia 133.912 158.894

11. ŚRODKI PIENIĘŻNE O OGRANICZONEJ MOŻLIWOŚCI DYSPONOWANIA

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania obejmowały depozyty (kaucje) bankowe złożone przez Grupę pod wystawione 

gwarancje służące jako zabezpieczenie przyszłych płatności z tytułu wynajmu satelitów. 

12. AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY

31 grudnia 2005 r. 31 grudnia 2004 r.

Polskie Media S.A. 9.198 14.339

9.198 14.339

Grupa nie posiada znaczącego wpływu na politykę finansową i operacyjną spółki Polskie Media S.A. (Polskie Media). Na 31 grudnia 2005 r. 

Grupa dokonała aktualizacji wyceny tej inwestycji do wartości godziwej, tj. 9.198. Aktualizacja wartości odzwierciedla rozwodnienie udziału 

w kapitale akcyjnym spółki Polskie Media w 2005 r. i oczekiwany spadek przychodów spółki Polskie Media. Wyceny dokonano stosując metodę 

porównawczą z wykorzystaniem wskaźników przychodów innych notowanych spółek z branży. W wyniku wyceny w 2005 r. na kapitał własny 

odniesiono kwotę (4.165) (po pomniejszeniu o odroczony podatek dochodowy), natomiast w 2004 r. w wyniku wyceny na kapitał został 

odniesiony wzrost w kwocie 2.739 (po pomniejszeniu o odroczony podatek dochodowy).

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



13. KAPITAŁ AKCYJNY (nie w tysiącach)

Łączna docelowa liczba akcji zwykłych wynosi 78.969.582. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł.

Łączna liczba wyemitowanych akcji zwykłych na 31 grudnia 2005 r. wynosi 63.969.582. Wszystkie wyemitowane akcje są w pełni opłacone. 

Przedstawiona poniżej struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2005 r. została sporządzona w oparciu o raporty bieżące wydane przez Spółkę:

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału 
akcyjnego Liczba głosów % głosów

N-Vision B.V. (1) 15.072.540 23,56% 15.072.540 23,56%

Strateurop International B.V. (1) 19.463.086 30,43% 19.463.086 30,43%

Bank Austria Creditanstalt AG (2) 5.293.396 8,27% 5.293.396 8,27%

Fidelity International Limited 3.308.975 5,17% 3.308.975 5,17%

Akcje w posiadaniu innych akcjonariuszy 20.831.585 32,57% 20.831.585 32,57%

Razem 63.969.582 100,00% 63.969.582 100,00%

(1) Jednostki znajdujące się pod kontrolą Grupy Kapitałowej ITI.
(2) Grupa Kapitałowa ITI wykonuje prawa i obowiązki wynikające z 4.343.540 akcji.

14. WYKUP I UMORZENIE AKCJI

W dniu 10 maja 2005 r. Akcjonariusze Spółki zatwierdzili przeznaczenie kapitału rezerwowego w wysokości 225.227 na nabycie i dobrowolne 

umorzenie akcji TVN S.A.  Kwota ta obejmuje kwotę w wysokości 119.526 wykorzystaną na wykup w 2005 roku (rozliczenie pieniężnie i przez 

potrącenie należności) oraz na wykupy planowane w następnych latach. 

W okresie składania ofert akcjonariusze mniejszościowi zaoferowali do sprzedaży 25.270.645 (nie w tysiącach) akcji. Spółka odkupiła 

od akcjonariuszy mniejszościowych 842.220 (nie w tysiącach) akcji po cenie 65,3 zł (nie w tysiącach) za akcję  za łączną kwotę pieniężną 

54.997, a rozlicznie tej transakcji nastąpiło w dniu 12 sierpnia 2005 r. Spółka zawarła również umowy o wykupie 988.198 (nie w tysiącach) akcji 

od akcjonariuszy z Grupy ITI po cenie zakupu zapłaconej akcjonariuszom mniejszościowym i rozliczyła transakcję z akcjonariuszami 

z Grupy ITI przez potrącenie należnej im z tego tytułu kwoty 64.529 z częścią należności Spółki z tytułu obligacji ITI Media. 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 26 września 2005 r. postanowiło umorzyć 1.830.418 (nie w tysiącach) 

akcji nabytych w ramach wykupu opisanego powyżej. W wyniku umorzenia, kapitał akcyjny zmniejszył się do 63.970, a liczba wyemitowanych 

akcji spadła o 1.830.418 (nie w tysiącach). Kapitał rezerwowy dostępny do podziału zmniejszono o kwotę podzieloną w wyniku wykupu 

w wysokości 119.526 wliczając w to 1.830, które zgodnie z kodeksem spółek handlowych Spółka zobowiązana była przeznaczyć na kapitał 

rezerwowy nie przeznaczony do podziału, służący do pokrycia umorzonych akcji.

Łączne koszty z tytułu transakcji wykupu akcji poniesione w 2005 r. wyniosły 1.472.
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15. OBLIGACJE I KREDYTY  

31 grudnia 2005 r. 31 grudnia 2004 r.

Obligacje oprocentowane 9,5% o terminie wykupu w 2013 r. 843.455 890.201

Odsetki naliczone od obligacji oprocentowanych 9,5% o terminie wykupu w 2013 r. 3.590 3.794

847.045 893.995

W dniu 2 grudnia 2003 r., poprzez swoją jednostkę zależną TVN Finance Corporation plc, Grupa dokonała emisji obligacji o wartości 235.000 euro, 

oprocentowanych 9,5% w skali roku. Obligacje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu. Odsetki są płatne w okresach 

półrocznych począwszy od 15 czerwca 2004 r. Termin wykupu obligacji to 15 grudnia 2013 r. Obligacje te stanowią niezabezpieczone 

uprzywilejowane zobowiązania długoterminowe, przy czym warunki zadłużenia zawierają określone ograniczenia dotyczące między innymi 

możliwości dalszego zadłużania, wypłaty dywidend, sprzedaży majątku oraz transakcji z jednostkami powiązanymi. Obligacje te są w pełni 

i bezwarunkowo gwarantowane przez Spółkę i jej główną jednostkę zależną, TVN 24. Obligacje wycenia się według zamortyzowanego 

kosztu, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej 10,88%. Wartość godziwą obligacji, bez naliczonych odsetek, szacuje się 

na 31 grudnia 2005 r. na 1.049.914 (272.013 euro), w oparciu o cenę z tego dnia podaną przez serwis Reuters.

Grupa może dokonać spłaty całości lub części obligacji począwszy od 15 grudnia 2008 r., po cenie wykupu wynoszącej od 104,75% 

do 100,00% ich wartości nominalnej. 

Grupa ujęła wbudowany instrument finansowy wynikający z wyżej opisanej opcji.  Wartość godziwa opcji na dzień 31 grudnia 2005 r. 

wynosiła 95.404 (24.717 euro). Wartość godziwą wyliczono z wykorzystaniem modelu Brace-Gątarek-Musiela.

Obligacje zawierają także opcję sprzedaży, która może zostać zrealizowana przez posiadaczy obligacji po cenie kupna wynoszącej 101% 

wartości nominalnej w przypadku, gdy nastąpi zmiana kontroli. Zmiana kontroli definiowana jest w następujący sposób:

 i) osoba inna niż Dozwoleni Posiadacze stanie się właścicielem na własne dobro ponad 35% głosów z akcji Spółki uprawnionych 

do głosowania oraz Dozwoleni Posiadacze będą posiadać mniejszy procent głosów niż ta osoba;

 ii) zatwierdzeni członkowie Rady przestaną stanowić większość Rady Nadzorczej;

 iii) Spółka dokona sprzedaży znaczącej większości swoich aktywów;

 iv) zostanie przyjęty plan zakładający likwidację lub rozwiązanie Spółki;

 v) Spółka przestanie posiadać 100% akcji TVN Finance Corporation plc.

W dniu 30 czerwca 2005 r. Grupa podpisała umowę linii kredytowej z bankiem BPH na kwotę 17.000 USD. Umowa linii kredytowej obejmuje 

wielowalutowy kredyt odnawialny, oprocentowany według stopy WIBOR, EURIBOR lub LIBOR plus 1,6% albo kredyt w rachunku bieżącym 

wyrażony w złotych, euro lub dolarach amerykańskich, oprocentowany według stopy WIBOR, EURIBOR lub LIBOR plus 1,6%. Linia kredytowa 

jest zabezpieczona przez cesję należności z tytułu dostaw i usług, zastaw na urządzeniach telewizyjnych i nadawczych oraz licencjach 

programowych o łącznej wartości netto wynoszącej na 31 grudnia 2005 r. 188.216. Warunki umowy określają szereg restrykcji, dotyczących 

w szczególności możliwości zaciągania dodatkowych kredytów i udzielania pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2005 r. wykorzystano 4.969 USD 

(16.205 złotych) do pokrycia gwarancji i akredytywy wydanej przez BPH na rzecz Grupy.

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



16. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

  

31 grudnia 2005 r. 31 grudnia 2004 r.

Zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług oraz innych podatków 12.621 11.559

Rezerwa na świadczenia pracownicze 17.132 14.586

Rozliczenia międzyokresowe z tytułu emisji reklam 8.818 9.395

Koszty usług związanych z nadawaniem satelitarnym i podobne 3.642 4.675

Rezerwa na koszty licencji programowych — 6.000

Inne zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 47.421 35.878

89.634 82.093

17. PODATEK DOCHODOWY

Rok zakończony 
31 grudnia 2005 r.

Rok zakończony 
31 grudnia 2004 r.

Podatek bieżący (29.225) (17.605)

Podatek odroczony, netto (25.122) (26.472)

(54.347) (44.077)

Uzgodnienie zysku księgowego do podatku dochodowego za okres Rok zakończony 
31 grudnia 2005 r.

Rok zakończony 
31 grudnia 2004 r.

Zysk brutto 263.620 240.381

Podatek według ustawowej stawki 19% (50.088) (45.672)

Wpływ netto na podatek kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów 
oraz przychodów niepodlegających opodatkowaniu, netto (4.259) 1.595

Podatek za okres (54.347) (44.077)

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

deklarację podatkową, i nałożyć dodatkowe obciążenia podatkowe, wraz z odsetkami karnymi i innymi karami. Zarząd Spółki nie wie o żadnych 

okolicznościach, które mogą prowadzić do potencjalnych istotnych zobowiązań z tego tytułu. 

Zarząd jest przekonany, iż jest prawdopodobne, że w przyszłości zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania netto umożliwiający 

wykorzystanie ujemnych różnic przejściowych i w związku z tym na dzień 31 grudnia 2005 r. aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego zostały wykazane w pełnej wysokości. Saldo odroczonego podatku dochodowego obliczono według stawki podatkowej 

19%, obowiązującej na dzień 31 grudnia 2005 r.
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Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, które Grupa spodziewa się rozliczyć:

31 grudnia 2005 r. 31 grudnia 2004 r.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto

– Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto 
  do rozliczenia w okresie powyżej 12 miesięcy (51.822) (26.405)

– Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto 
  do rozliczenia w ciągu 12 miesięcy 15.680 16.207

(36.142) (10.198)

Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego Rok zakończony 
31 grudnia 2005 r.

Rok zakończony 
31 grudnia 2004 r.

Stan na początek okresu 13.652 —

Wpływ nabycia TVN 24 — 16.221

Zmniejszenie za okres (4.456) (2.569)

Stan na koniec okresu 9.196 13.652

Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego Rok zakończony 
31 grudnia 2005 r.

Rok zakończony 
31 grudnia 2004 r.

Stan na początek okresu (23.850) (1.063)

Podatek odroczony ujęty w kapitale własnym, netto (822) 1.116

Zwiększenie za okres (20.666) (23.903)

Stan na koniec okresu (45.338) (23.850)

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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Aktywa/(rezerwa) z tytułu 
podatku odroczonego 
na 1 stycznia 2004

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/(rezerwa) 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)

Aktywa/(rezerwa) z tytułu 
podatku odroczonego 
na 1 stycznia 2005 r.

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

(Obciążenie)/uznanie/zysku 
netto (2.965) 1.091 1.637 (3.032) (8.955) (9.936) 175 — — (3.137) (25.122)

Uznanie/(obciążenie) 
kapitału własnego — — — — — — — 976 (1.798) — (822)

Aktywa/(rezerwa) z tytułu 
podatku odroczonego 
na 31 grudnia 2005 r.

7.304 13.954 (12.084) (13.363) (17.523) (22.827) 634 346 (52) 7.469 (36.142)
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18. UZGODNIENIE ZYSKU NETTO Z WPŁYWAMI PIENIĘŻNYMI Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Nota Rok zakończony 
31 grudnia 2005 r.

Rok zakończony 
31 grudnia 2004 r.

Zysk netto 209.273 196.304

Podatek 17 54.347 44.077

Opcje na akcje przydzielone kierownictwu i pracownikom 5 597 —

Amortyzacja 5 38.615 31.522

Amortyzacja licencji programowych i koprodukcji 5 103.829 93.001

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości gruntów — 2.000

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości należności 5 1.306 1.814

Przychody inwestycyjne i koszty finansowe, netto 6 (8.193) (62.241)

Opłaty za gwarancje (6.558) (8.456)

Przychody z transakcji barterowych netto (7.718) (4.151)

Płatności za licencje programowe (126.148) (104.685)

Zmiany w kapitale obrotowym 

Należności z tytułu dostaw i usług (24.100) (17.791)

Koszty produkcji lokalnej (20.640) (10.762)

Rozliczenia międzyokresowe i inne aktywa 29 2.053

Należności od jednostek powiązanych 10.305 3.124

Zmniejszenia środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania 7.984 21.846

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2.276 (8.998)

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 772 (8.946)

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe 7.417 26.049

(15.957) 6.575

Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej 243.393 195.760

Transakcje bezgotówkowe

Rok zakończony 
31 grudnia 2005 r.

Rok zakończony 
31 grudnia 2004 r.

Przychody z transakcji barterowych netto 7.718 4.151

Licencje programowe nabyte w ramach transakcji barterowych 447 11.239

Opcje objęcia akcji przyznane kierownictwu i pracownikom (zob. Nota 25) 597 —

Kompensata obligacji ITI Media w związku z wykupem akcji (zob. Nota 14) 64.529 —

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



19. PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA

Grupa jest stroną kilku umów leasingu operacyjnego oraz innych umów. Przyszłe zobowiązania wynikające z tych umów zostały 

przedstawione poniżej.

(i) Przyszłe zobowiązania związane z nabyciem aktywów programowych 

Na dzień 31 grudnia 2005 r. Grupa posiadała przyszłe zobowiązania do płatności związane z nabyciem aktywów programowych. 

Harmonogram przyszłych płatności został przedstawiony poniżej:

Wymagalne w 2006 r. 78.541

Wymagalne w 2007 r. 90.353

Wymagalne w 2008 r. 89.608

Wymagalne w 2009 r. 70.972

Wymagalne w 2010 r. 44.602

Wymagalne w 2011 r. i później 14.447

388.523

Zobowiązania z tytułu niektórych umów dotyczących zobowiązań do zakupu wznowień pewnych seriali, których nie można wiarygodnie 

oszacować, nie zostały uwzględnione.

(ii) Łączne przyszłe opłaty minimalne z tytułu umów leasingu operacyjnego na dzień  31 grudnia 2005 r.:

 Jednostki powiązane Jednostki niepowiązane Razem

Wymagalne w 2006 r. 14.848 3.407 18.255

Wymagalne w 2007 r. 9.515 1.669 11.184

Wymagalne w 2008 r. 7.162 1.718 8.880

Wymagalne w 2009 r. 7.285 1.769 9.054

Wymagalne w 2010 r. 6.248 1.821 8.069

Wymagalne w 2011 r. i później 7.820 919 8.739

52.878 11.303 64.181

Umowy podpisane z podmiotami powiązanymi dotyczą wynajmu powierzchni biurowej i studiów telewizyjnych od ITI Poland S.A. (ITI Poland) 

i Media Business Centre Sp. z o.o. (MBC). Opłaty z tytułu najmu są indeksowane o wskaźnik inflacji. Przyszłe zobowiązania wyrażone 

w walutach obcych zostały przeliczone na złote przy zastosowaniu kursu wymiany walut obowiązującego na dzień 31 grudnia 2005 r.

Umowy podpisane z podmiotami niepowiązanymi dotyczą wynajmu powierzchni biurowej i studiów telewizyjnych. 
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Poza umowami leasingu opisanymi powyżej, Grupa jest także stroną umów wynajmu pojemności transponderów satelitarnych. Umowy te 

obowiązują przez cały okres operacyjnego działania wynajętych transponderów satelitarnych. Na mocy tych umów Grupa zobowiązana jest 

do uiszczania rocznych opłat za wynajem. Płatności z tytułu tych umów są zabezpieczone gwarancjami bankowymi na kwotę 2.720 euro 

(równowartość 10.499 zł). Przyszłe zobowiązania do płatności wynikające z tych umów zostały przedstawione w poniższym zestawieniu:

Wymagalne w 2006 r. 16.871

Wymagalne w 2007 r. 1.205

Wymagalne w 2008 r. 1.066

19.142

Ponadto, Grupa jest stroną umów o obsługę i eksploatację nadajników telewizyjnych za roczną opłatę wynoszącą 6.600. 

(iii) Przyszłe zobowiązania z tytułu umów barterowych  

Na dzień 31 grudnia 2005 r. Grupa posiadała przyszłe zobowiązania do dostarczenia czasu antenowego dla emisji reklam na kwotę 962 

w rozliczeniu za różnego typu zobowiązania (1.661 na dzień 31 grudnia 2004 r.). Usługa dostarczenia czasu antenowego dla emisji reklam 

będzie świadczona po cenach rynkowych zgodnie z warunkami umów.

(iv) Pozostałe przyszłe zobowiązania 

Na dzień 31 grudnia 2005 r. Grupa posiada przyszłe zobowiązania do nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych na kwotę 8.657 

(3.415 na dzień 31 grudnia 2004 r.).

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



20. NABYCIE NTL-TED

14 grudnia 2005 r. Grupa zakończyła proces nabycia NTL-NED za kwotę 2.800 zł.

NTL-TED nadaje bezpłatny lokalny program telewizyjny „Niezależna Telewizja Lokalna Radomsko”, korzystając z nadajników analogowych 

w Radomsku. Na podstawie umowy o współpracy zawartej przez Spółkę i NTL-TED oraz decyzji wydanej przez Krajową Radę Radiofonii 

i Telewizji, NTL-TED nadaje również pewne audycje TVN.  

Grupa zaksięgowała nabycie NTL-NED zgodnie z metodą nabycia. 

Wartość godziwa nabytych aktywów netto 2.800

Wartość firmy —

Opłata za nabycie razem 2.800

Minus: środki pieniężne w NTL-NED (35)

Wypływ środków pieniężnych z tytułu nabycia w 2005 r. 1.533

Kwota pozostała do zapłaty na dzień 31 grudnia 2005 r. 1.232

Wartość godziwa aktywów i pasywów nabytych obejmuje:

   

Wartość godziwa
14 grudnia 2005 r.

Wartość księgowa
14 grudnia 2005 r.

Rzeczowe aktywa trwałe 311 620

Koncesje na nadawanie programów telewizyjnych 2.449 152

Należności z tytułu dostaw i usług 78 78

Środki pieniężne 35 35

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (44) (44)

Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe (29) (29)

Koszt nabycia razem 2.800 812

W roku zakończonym 31 grudnia 2005 r. Grupa ujęła odpowiednio 16 z tytułu przychodów i (6) z tytułu straty netto dotyczących NTL-NED. 

Gdyby nabycie odbyło się 1 stycznia 2005 r., Grupa ujęłaby przychody w wysokości 555 i stratę netto w wysokości (183).
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21. SPÓŁKI GRUPY

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy na dzień 31 grudnia 2005 r. obejmuje jednostkę dominującą,następujące jednostki zależne 

oraz wspólne przedsięwzięcia i jednostkę stowarzyszoną:

Kraj rejestracji 31 grudnia 2005 r.
Udział %

31 grudnia 2004 r.
Udział %

TVN 24 Sp. z o.o. Polska 100 100

TVN Turbo Sp. z o.o. * Polska 100 100

Newsroom Sp. z o.o. ** Polska 100 100

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. w likwidacji Polska 100 100

NTL-TED Sp. z o.o. Polska 100 —

Polski Operator Telewizyjny Sp. z o.o. Polska 50 —

Thema Film Sp. z o.o. Polska 47 47

* Jednostka będąca w pełni własnością TVN 24 Sp. z o.o.

** Z dniem 1 października 2005 r. Spółka nabyła 100% udziałów w Newsroom Sp. z o.o. za 50.

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



22. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

(i) Przychody:

Rok zakończony 
31 grudnia 2005 r.

Rok zakończony 
31 grudnia 2004 r.

Grupa Kapitałowa ITI 4.530 7.786

ITI Poland S.A. (ITI Poland) 22 —

4.552 7.786

Przychody od Grupy Kapitałowej ITI obejmują przede wszystkim przychody z tytułu wykorzystania praw do emisji filmów, świadczenia usług 

produkcyjnych i usług emisji reklam, pomniejszonych o prowizje.

(ii) Koszty działalności operacyjnej:

Rok zakończony 
31 grudnia 2005 r.

Rok zakończony 
31 grudnia 2004 r.

Grupa Kapitałowa ITI 24.539 19.580

ITI Poland S.A. 5.485 5.290

Media Business Centre Sp. z o.o. (MBC) — 7.695

30.024 32.565
 

Koszty działalności operacyjnej dotyczące Grupy Kapitałowej ITI obejmują koszty wynajmu powierzchni biurowej oraz świadczenie pewnych 

usług zarządczych, sprzedażowych, doradztwa finansowego i innych usług. 

Koszty działalności operacyjnej dotyczące ITI Poland obejmują koszty wynajmu powierzchni biurowej. ITI Poland jest kontrolowana 

przez niektórych akcjonariuszy i dyrektorów Grupy Kapitałowej ITI. Koszty działalności operacyjnej dotyczące MBC obejmują koszty 

wynajmu powierzchni biurowej. Grupa Kapitałowa ITI nabyła MBC z dniem 1 stycznia 2005 r.

(iii) Należność od jednostki powiązanej z tytułu obligacji 

W dniu 2 grudnia 2003 r., czyli w dniu pierwotnej emisji i dostawy, Grupa nabyła obligację wyemitowaną przez ITI Media Group N.V. 

(„Grupa ITI Media”) za łączną kwotę 131.561 EUR (611.861 zł). Grupa ITI Media jest holdingiem skupiającym aktywa medialne 

Grupy Kapitałowej ITI, kontrolowanym przez ITI Holdings. 
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Umowa dotycząca obligacji została zmieniona i skorygowana 3 sierpnia 2005 r. w wyniku kompensaty zobowiązań z tytułu nabycia akcji 

Spółki od Grupy ITI z kwotami należnymi z tytułu obligacji ITI Media. Łączna wartość godziwa kompensaty wyniosła 15.819 EUR (64.529 zł). 

Grupa ujęła zysk w wysokości 44 zł w kapitale własnym. Zysk ten jest różnicą między wartością godziwą rozliczonej kwoty a odpowiadającą 

wartością bilansową.

Grupa klasyfikuje obligację jako pożyczki i należności. Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki wskazujące 

na utratę wartości tego składnika aktywów finansowych. Jeśli przesłanki takie istnieją, Grupa ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość 

obligacji i, o ile to konieczne, dokonuje odpowiedniego odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między 

wartością bilansową a wartością bieżącą zdyskontowanych oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych. Na dzień 31 grudnia 2005 r. 

Grupa nie stwierdziła istnienia przesłanek wskazujących na utratę wartości. Wartość godziwa obligacji, wraz z odsetkami, na 31 grudnia 2005 r. 

wynosiła 145.545 EUR (561.775 zł). Wartość godziwą obligacji oszacowano, stosując model Brace-Gątarek-Musiela.

Efektywna roczna stopa procentowa obligacji wynosi 10,02%, a jej termin wykupu wraz z naliczonymi odsetkami to 15 stycznia 2014 r. 

Grupa ITI Media jest uprawniona do wcześniejszej spłaty całości lub dowolnej części bieżącej łącznej naliczonej wartości w dowolnym dniu 

roboczym bez kar i premii.

Kwoty należne z tytułu obligacji będą narastać od dnia emisji zgodnie z poniższą tabelą.

Data Łączna narosła wartość

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

2 grudnia 2004 r. 145.375,2€

2 grudnia 2005 r. 144.269,9€

2 grudnia 2006 r. 159.418,2€

2 grudnia 2007 r. 176.157,1€

2 grudnia 2008 r. 194.653,6€

2 grudnia 2009 r. 215.092,3€

2 grudnia 2010 r. 237.677,0€

2 grudnia 2011 r. 262.633,0€

2 grudnia 2012 r. 290.209,6€

2 grudnia 2013 r. 320.681,5€

15 stycznia 2014 r. (data wykupu) 324.703,4€

Przychody z tytułu naliczonych odsetek od obligacji za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. wyniosły 59.388 (14.754 EUR). 

Obligacja jest zabezpieczona na udziałach Strateurop. Strateurop posiada 30,43% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



(iv) Salda należności/zobowiązań z tytułu sprzedaży/zakupu towarów i usług:

31 grudnia 2005 r. 31 grudnia 2004 r.

Należności:

Grupa Kapitałowa ITI 977 12.656

ITI Poland 2 2

979 12.658

Zobowiązania:

Grupa Kapitałowa ITI 1.113 367

ITI Poland 100 54

MBC — 20

1.213 441

(v) Zobowiązania leasingowe wobec jednostek powiązanych

Szczegółowe informacje podane są w Nocie 19.

(vi) Pozostałe

W roku zakończonym 31 grudnia 2005 r. Grupa ujęła przychody netto z tytułu odsetek od należności przeterminowanych od jednostek 

powiązanych w wysokości 86 (w roku zakończonym 31 grudnia 2004 przychody netto wyniosły 723).

ITI Holdings udzieliła gwarancji na kwotę 65.000 USD na rzecz Warner Bros. International Television Distribution i na kwotę 8.000 USD 

na rzecz DreamWorks z tytułu licencji programowych nabywanych i nadawanych przez Grupę. W 2005 r. Grupa ujęła koszty finansowe 

w wysokości 6.558 dotyczące tych gwarancji (8.456 w roku zakończonym 31 grudnia 2004 r.). 

Saldo aktywów programowych na dzień 31 grudnia 2005 r. obejmuje kwotę 48 (163 na dzień 31 grudnia 2004 r.) dotyczącą produkcji 

nabytych od Grupy Kapitałowej ITI.
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(vii) Wykup akcji

W wyniku wykupu akcji własnych Spółki zakończonego w sierpniu 2005 r. (zob. Nota 14) Grupa ujęła następujące transakcje z jednostkami 

powiązanymi:

Liczba sprzedanych 
akcji (nie w tysiącach)

Wartość brutto 
sprzedanych akcji

N-Vision (1) 431.284 28.163

Strateurop (1) 556.914 36.366

Członkowie Rady Nadzorczej (2) 137.753 8.995

Bank Austria Creditanstalt AG (3) 153.200 10.004

1.279.151 83.528

(1) Jednostki znajdujące się pod kontrolą Grupy Kapitałowej ITI.
(2) Obejmuje jednostki powiązane z Janem Wejchertem, Mariuszem Walterem i Bruno Valsangiacomo, akcjonariuszami ITI Holdings S.A.
(3) W zakresie, w jakim Grupa ITI wykonuje prawa i obowiązki z akcji.

(viii) Wynagrodzenie Zarządu

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze

Wynagrodzenie Zarządu za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. wyniosło 5.910 (5.176 za rok zakończony 31 grudnia 2004 r.).

Rok zakończony 
31 grudnia 2005 r.

Rok zakończony 
31 grudnia 2004 r.

Piotr Walter 1.256 1.133

Karen Burgess 1.263 1.128

Edward Miszczak 828 841

Tomasz Berezowski 479 348

Waldemar Ostrowski 609 610

Jarosław Potasz 532 572

Piotr Tyborowicz 943 544

5.910 5.176

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



Program oparty na przydziale opcji objęcia akcji

Członkowie Zarządu Spółki uczestniczą we wprowadzonym przez Grupę programie motywacyjnym polegającym na przydziale opcji 

objęcia akcji, w następującej łącznej ilości podzielonej na trzy transze, o szacunkowej wartości godziwej ujętej w kosztach za rok zakończony 

31 grudnia 2005 r. (szczegółowe informacje w Nocie 25):

Łączna liczba opcji 
objęcia akcji 

(nie w tysiącach)

Wartość godziwa ujęta 
w roku zakończonym 

31 grudnia 2005 r. *

Piotr Walter 74.712 23

Karen Burgess 68.646 21

Edward Miszczak 68.646 21

Tomasz Berezowski 43.830 13

Waldemar Ostrowski 43.830 13

Jarosław Potasz 43.830 13

Piotr Tyborowicz 43.830 13

* Wyliczona jako stosunek wartości godziwej usług wyświadczonych od wprowadzenia programu do łącznej wartości godziwej programu.

(ix) Wynagrodzenie Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. wyniosło 365 (306 za rok zakończony 31 grudnia 2004 r.).

Rok zakończony 
31 grudnia 2005 r.

Rok zakończony 
31 grudnia 2004 r. 

Jan Wejchert 48 —

Paweł Gricuk 44 —

Arnold Bahlmann 42 —

Romano Fanconi 40 —

Wojciech Kostrzewa 38 —

Bruno Valsangiacomo 40 —

Mariusz Walter 38 306

Jan Adam Zieliński 35 —

Maciej Żak 40 —

365 306
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23. POCHODNE AKTYWA FINANSOWE 

31 grudnia 2005 r. 31 grudnia 2004 r.

Wbudowane opcje wcześniejszej spłaty (zob. Nota 15) 95.404 45.098

Opcje walutowe typu collar – zabezpieczenie wartości godziwej 1.953 —

Terminowe kontrakty walutowe zabezpieczające przepływy pieniężne 290 —

Terminowe kontrakty walutowe – przeznaczone do obrotu 14 —

Razem 97.661 45.098

Wartość godziwą opcji wcześniejszej spłaty obligacji na dzień 31 grudnia 2005 r. wyliczono z wykorzystaniem modelu Brace-Gątarek-Musiela. 

Zmiana w wartości godziwej pomiędzy 31 grudnia 2005 r. a 31 grudnia 2004 r. została ujęta w rachunku zysków i strat.

Wartość godziwa kontraktów typu collar na 31 grudnia 2005 r. wyniosła 1.953 i wyliczona była na podstawie wyceny przeprowadzonej 

przez bank Grupy. Kontrakty te posiadają wartość nominalną 40.000 EUR, obowiązują do 2 stycznia 2007 r., zaś przedział kursu PLN/EUR 

w jakim je zawarto, to 3,60 –4,10. Kontrakty zawarto w celu ograniczenia wpływu na wynik finansowy netto wahań kursu PLN/EUR 

w stosunku do części salda zobowiązań z tytułu obligacji Senior Notes. Kontrakty te wyznaczono jako zabezpieczenia wartości godziwej. 

Zmiana wartości godziwej pomiędzy dniem zawarcia kontraktów a 31 grudnia 2005 r., wynosząca (12), ujęta została w rachunku zysków i strat 

jako koszt finansowy (zobacz Notę 6).

Grupa zawarła dwa kontrakty terminowe o wartości nominalnej 11.163 EUR każdy, które mają zabezpieczać przepływy pieniężne. 

Kontrakty te obowiązują odpowiednio do 12 czerwca 2006 r. i 12 grudnia 2006 r. i zostały zawarte, by zabezpieczyć ryzyko walutowe związane 

z płatnościami odsetek od obligacji Senior Notes 15 czerwca i 15 grudnia 2006 r. Wartość godziwa kontraktów na dzień 31 grudnia 2005 r. 

została ustalona na podstawie wyceny przeprowadzonej przez bank Grupy. W zakresie, w jakim kontrakty zabezpieczające pozostają 

efektywne, zyski i straty wykazane w kapitale własnym zostaną przeniesione do rachunku zysków i strat z chwilą ujęcia kosztów z tytułu 

odsetek.

Ponadto, 27 grudnia 2005 r. Grupa zawarła kontrakt terminowy o wartości nominalnej wynoszącej 900 USD. Kontrakt zaklasyfikowano do 

aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu. Kontrakt obowiązuje do 2 stycznia 2006 r. Wartość godziwa kontraktu na dzień 

31 grudnia 2005 r. wyniosła 14 i została ustalona na podstawie wyceny przeprowadzonej przez bank Grupy. Zysk na kontrakcie został ujęty 

w rachunku zysków i strat (zob. Nota 6).

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



24. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH 

31 grudnia 2005 r. 31 grudnia 2004 r.

Terminowe kontrakty walutowe zabezpieczające przepływy pieniężne — 9.194

Opcje walutowe typu collar – zabezpieczenie wartości godziwej 106 —

Razem 106 9.194

Wartość godziwa opcji typu collar na 31 grudnia 2005 r. wyniosła 106 i wyliczona była na podstawie wyceny przeprowadzonej przez bank 

Grupy. Kontrakty te posiadają wartość nominalną 90.000 EUR, obowiązują do 2 stycznia 2006 r., zaś przedział kursu PLN/EUR w jakim je zawarto, 

to 3,80 – 4,35. Kontrakty zawarto w celu ograniczenia wpływu na wynik finansowy netto wahań kursu PLN/EUR w stosunku do części salda 

zobowiązań z tytułu obligacji Senior Notes. Kontrakty te wyznaczono jako zabezpieczenia wartości godziwej. Zmiana wartości godziwej 

pomiędzy dniem zawarcia kontraktów a 31 grudnia 2005 r., wynosząca (3.161), ujęta została w rachunku zysków i strat jako koszt finansowy.

25. PROGRAM PRZYDZIAŁU OPCJI OBJĘCIA AKCJI

Opcje objęcia akcji przyznawane są wybranym członkom Zarządu, pracownikom i współpracownikom o kluczowym znaczeniu dla Grupy. 

Grupa nie ma zobowiązań prawnych ani zwyczajowych dotyczących wykupu opcji albo ich rozliczenia w gotówce.

Zmiany liczby rozpoznanych opcji objęcia akcji i ich odpowiadającej przeciętnej ceny wykonania są następujące:

Rok zakończony 31 grudnia 2005 r. Rok zakończony 31 grudnia 2004 r.

Przeciętna cena 
wykonania opcji Rozpoznane opcje Przeciętna cena 

wykonania opcji Rozpoznane opcje

Na 1 stycznia — — — —

Przydzielone 48,31 zł 1.974.000 — —

Wykonane — — — —

Na 31 grudnia 48,31 zł 1.974.000 — —
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Łączną wartość godziwą opcji oszacowano, stosując model drzewa trójmianowego, na 74.124. Koszt z tytułu opcji będzie rozpoznany w okresie 

od 27 grudnia 2005 r. do 31 grudnia 2008 r. Istotnymi wartościami wejściowymi do modelu wyceny opcji były kurs akcji w wysokości 78,8 zł 

(nie w tysiącach), stopy procentowe na rynku pieniężnym oraz stopy zamiany stopy procentowej podane przez serwis Reuters, podane poniżej 

ceny realizacji opcji, liczba opcji w transzy, maksymalny czas obowiązywania opcji (do 31 grudnia 2011 r.), oczekiwany wskaźnik wygasania 

opcji w wysokości 5%, oczekiwana wartość wewnętrzna opcji w chwili wykonania w wysokości 20 zł (nie w tysiącach) na opcję oraz zmienność 

cen w wysokości 28,95%. Tę zmienność wyliczono w oparciu o zannualizowaną logarytmiczną stopę zwrotu opartą na dziennych kursach 

akcji TVN od chwili pierwszego notowania w dniu 7 grudnia 2004 r. Model zakłada, że w przyszłości nie będą wypłacane żadne dywidendy. 

Program opcji objęcia akcji jest związany z warunkiem zatrudnienia. 

Opcje można wykonać po ustalonych cenach po spełnieniu warunków uprawniających do realizacji uprawnień wskazanych poniżej:

Transza Liczba opcji Cena wykonania opcji Okres nabywania uprawnień

C1 582.316 43,3 zł do 1 stycznia 2007 r.

C2 695.842 47,9 zł do 1 stycznia 2008 r.

C3 695.842 52,9 zł do 1 stycznia 2009 r.

1.974.000
 

Wszystkie opcje muszą być wykonane do 31 grudnia 2011 r.

Cena wykonania dla C1 została ustalona na podstawie kursu akcji Spółki na dzień 31 grudnia 2004 r. i powiększona o 10,5%. Cena wykonania 

każdej z transz C2 i C3 została ustalona na podstawie ceny poprzedniej transzy i powiększona w każdym wypadku o 10,5%.

Wykonanie opcji jest uzależnione od uchwał akcjonariuszy dotyczących warunkowego zwiększenia kapitału zakładowego i emisji warrantów 

subskrypcyjnych. Uchwały zostaną rozpatrzone na najbliższym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



Informacje 
dla inwestorów
INFORMACJE O SPÓŁCE

Siedziba:

TVN S.A.

ul. Wiernicza 166

02-952 Warszawa

Telefon: 0 22 856 6060

INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH

Grupa TVN jest eminentem dwóch rodzajów papierów wartościowych: obligacji i akcji. 

Informacja o obligacjach

Emitent: TVN Finance Corporation plc

Dystrybucja: 144A / Reg S

Kwota nominalna: €235.000.000

Rating: B2 ocena pozytywna /B

Kupon: 9,5%

Cena emisyjna: 100%

Data zapadalności: 15 grudnia 2013

Data płatności odsetek: 15 grudnia i 15 czerwca 

 Rozpoczęcie 15 czerwca 2004

Zmiana kontroli: @ 101%

Wykup w następstwie oferty publicznej: 35% po 109.5%

Opcje wcześniejszego wykupu: Data:  Cena wykupu:

 15 grudnia 2008 104.750%

 15 grudnia 2009 103.167%

 15 grudnia 2010 101.583%

 15 grudnia 2011 100.000%
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Identyfikator obligacji

144A ISIN: XSO181652529

144A Common Code: 018165252

Reg S ISIN: XSO181652362

Reg S Common Code: 018165236

Notowane na: Luxemburg Stock Exchange

Cena obligacji od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

Główne Informacje o Akcjach

Emitent: TVN S.A. 

Cena emisji: 32 zł

Identyfikator Papierów Wartościowych

Kod spółki: TVN 

Kod Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych: PLTVN0000017

Notowane na: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Cena akcji od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

Raportowanie

Przygotowujemy i publikujemy nasze raporty bieżące i okresowe zgodnie z przepisami Komisji Papierów 

Wartościowych i Giełdy w języku polskim. Przygotowujemy i publikujemy nasze raporty również w języku 

angielskim, zgodnie z umową obligacji. Nie istnieją znaczące różnice pomiędzy angielskojęzycznymi 

a polskojęzycznymi wersjami raportów, które publikujemy.

Wszystkie nasze raporty, również roczne, okresowe, oraz bieżące są dostępne w naszej siedzibie 

i na naszej stronie internetowej www.inwestor.tvn.pl w ciągu około 30 minut po ich przesłaniu do Komisji 

Papierów Wartościowych i Giełdy.
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Bank Austria Creditanstalt 8% (2)

Fidelity International plc 5%

ITI Group 54% (1)

Kalendarz Finansowy

Daty publikacji kolejnych raportów okresowych w 2006 r.:

Skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2006 r. 15 maja 2006

Skonsolidowany raport za drugi kwartał 2006 r.  10 sierpnia 2006

Skonsolidowany raport półroczny 2006 r.  10 sierpnia 2006

Skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2006 r. 8 listopada 2006

Bank

Bank BPH SA

Al. Pokoju 1

31-548 Kraków

Polska

Audytor

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Al. Armii Ludowej 14

00-638 Warszawa

Polska

http://www.pwc.com/pl

Struktura własnościowa 

na dzień 1 marca 2006 r.

(1) Grupa ITI jest właścicielem akcji poprzez
N-Vision B.V. (23,56%) oraz Strateurop B.V. (30,43%)
(2) Grupa ITI jest faktycznym właścicielem 4.343.540 akcji

Depozytariusz

JPMorgan Chase Bank

Trinity Tower

9 Thomas More Street

London E1W 1YT

Wielka Brytania

Relacje 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.inwestor.tvn.pl

Inni 33%


