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Raport Roczny zawiera wyniki operacyjne i finansowe, ale także formułuje przyszłe oczekiwania i prognozy w brzmieniu 
określonym przez amerykańskie prawa federalne dotyczące obrotu papierami wartościowymi. Ze swej natury 
przewidywania są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od założeń. Dlatego 
zwracamy uwagę Czytelnika na ostrożność, z jaką należy podchodzić nawet do najbardziej zachowawczych prognoz.

Okoliczności bądź wydarzenia następujące po dacie wydania Raportu nie zobowiązują nas do korygowania przyjętych 
w dokumencie danych szacunkowych ani do publicznego potwierdzania lub weryfikowania prognoz analitycznych.

Użyte w Raporcie terminy: ”my”, ”spółka”, ”Grupa TVN” lub „Grupa” odnoszą się w zależności od kontekstu do TVN S.A. 
i jej spółek zależnych objętych konsolidacją lub do samej spółki TVN S.A.
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

• Udział kanału TVN w oglądalności pasma prime time osiągnął w grupie 
docelowej rekordową wysokość 30 proc. 

• Przychody netto wzrosły o 35 proc. do 1.165 mln zł 

• Marża EBITDA osiągnęła 34 proc. 

• Zakup Grupy Onet, właściciela Onet.pl – wiodącego polskiego portalu 
internetowego 

• Uruchomienie trzech nowych kanałów: TVN Lingua, TVN Med 
i Discovery Historia (we współpracy z Discovery Networks Poland) 

• Agencja ratingowa Standard & Poor’s podniosła długoterminowy 
rating korporacyjny z B+ do BB- oraz rating dla niezabezpieczonego 
zadłużenia z B do B+ 

• Agencja ratingowa Moody’s podniosła długoterminowy rating 
korporacyjny z B1 do Ba3

• Zdobyliśmy najważniejsze nagrody branżowe w 2006 roku. 

M i s j a  i  n a j w a ż n i e j s z e  w y d a r z e n i a
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Mamy za sobą kolejny rok sukcesów Grupy TVN – znakomite wyniki finansowe, które powinny zadowolić 
inwestorów, wzrost udziałów wszystkich naszych kanałów w rynku telewizyjnym w „prime time”. 
Uruchomione zostały kolejne kanały tematyczne, TVN stał się właścicielem wiodącego portalu 
internetowego Onet.pl.

Dziękuję widzom za ich lojalność, reklamodawcom za lokowanie w Grupie TVN budżetów reklamowych, 
Zarządowi TVN i wszystkim pracownikom za ich zaangażowanie, entuzjazm i kreatywność.

Uważam, że Grupa TVN jest bardzo dobrze przygotowana do wdrażania nowych technologii, 
efektywnego konkurowania na rynku i utrzymania w przyszłości pozycji lidera.

Jan Wejchert
Przewodniczący Rady Nadzorczej

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



Był to rok istotnych zmian nie tylko dla TVN, ale również dla całej branży. 

W centrum naszego zainteresowania była poprawa oferty telewizyjnej oraz zakup i integracja z Grupą 
Onet, dzięki czemu staliśmy się wiodącym koncernem medialnym z 11 kanałami telewizyjnymi 
i największym w Polsce portalem internetowym. Głównym obszarem naszego zainteresowania 
w nadchodzących latach będzie powiązanie naszej produkcji telewizyjnej i nadawania z działaniami 
internetowymi. 

Konsekwentnie realizowana strategia programowa przyniosła w roku 2006 doskonałe wyniki operacyjne. 

Po raz pierwszy w dziewięcioletniej historii kanał TVN pokonał swego głównego konkurenta Polsat 
w oglądalności ogólnej całodobowej, osiągając udział w tej kategorii na poziomie 16,7 proc. W grupie 
docelowej w prime time, TVN osiągnął 30-procentowy udział – uzyskując 3-procentowy wzrost 
w stosunku do poprzedniego roku. Pokonaliśmy również konkurencję, zdobywając osiem z dziesięciu 
nagród Telekamery 2007. 

Znacznie powiększyła się widownia naszych kanałów tematycznych. TVN 24 zwiększył udział 
w oglądalności całodobowej w grupie docelowej z 2,7 proc. w 2005 roku do 4,2 proc. w 2006 roku. 
Jest to doskonały wynik, biorąc pod uwagę, że oglądalność kanałów informacyjnych rzadko przekracza 
1 proc. TVN Style, po wprowadzeniu nowej ramówki, podwoił udział w oglądalności do 0,7 proc. 

Uruchomiliśmy trzy nowe kanały: TVN Lingua – kanał językowy; TVN Med – kanał edukacyjny dla lekarzy; 
oraz Discovery Historia – wspólne przedsięwzięcie z Discovery Networks Poland. 

Imponujące są również wyniki Onet.pl. Średnia miesięczna liczba użytkowników portalu wzrosła w ciągu 
2006 r. z 7 do 9 mln, średnia liczba przeglądanych stron wzrosła z 2 mld do 2,1 mld miesięcznie, a średni 
czas spędzany na stronach powiększył się do 47 mln godzin miesięcznie. 

Udało się przełożyć sukces operacyjny na rekordowe wyniki finansowe.

List Prezesa
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Przychody wzrosły o ponad 35 proc. do 1.165 mln złotych, marża EBITDA wzrosła o 36 proc., a zysk netto 
przekroczył oczekiwania, wzrastając do 259 mln zł. Głównym czynnikiem poprawy naszych wyników 
pozostają osiągnięcia kanału TVN: sprzedaż w 2006 roku wzrosła o 13 proc. przy cenach średnio o 14 proc. 
wyższych w stosunku do poprzedniego roku. Także pozostałe kanały poprawiły wyniki, zwłaszcza TVN 24, 
którego przychody wzrosły średnio o 29 proc. TVN Style, ITVN oraz TVN Turbo w drugiej połowie 2006 
roku zrównoważyły koszty z przychodami na poziomie EBITDA. 

Nasze wyniki operacyjne i finansowe zostały docenione przez rynki finansowe. 

W czerwcu Standard & Poor’s podwyższył nasz długoterminowy rating z B+ do BB-, a rating 
niezabezpieczonego zadłużenia z B do B+. W październiku Moody’s Investor Services podniósł nasz rating 
z B1 do Ba3. Ponadto przyznano nam „Byka i Niedźwiedzia” w kategorii spółka o najwyższych standardach 
ładu korporacyjnego (Parkiet) i tytuł spółki publicznej roku (Puls Biznesu). 

Naszym priorytetem w roku 2007 będzie uzyskanie porównywalnych wyników oglądalności oraz 
utrwalenie naszej pozycji jako wiodącego nadawcy komercyjnego w Polsce. Przewidujemy wzrost 
przychodów na poziomie 23-26 proc., który zostanie osiągnięty głównie poprzez wzrost cen reklamy. 

Ponadto, będziemy ulepszać ofertę programową, rozwijać istniejące kanały tematyczne i przygotowywać 
zintegrowaną strategię internetową dla Grupy. W dalszym ciągu będziemy wyznaczać trendy i ustanawiać 
standardy na polskim rynku telewizyjnym i internetowym. 

Dzięki połączonym wysiłkom wiodącego nadawcy telewizyjnego i największego portalu internetowego, 
uzyskamy bezpośredni dostęp do najszybciej rozwijających się segmentów rynku reklamowego 
i unikatową szansę przekształcenia anonimowych widzów telewizyjnych w rozpoznawalnych 
użytkowników i wspólnoty internetowe. Onet zapewnia solidną bazę, dzięki której możemy oferować 
usługi rynkowi reklamy interaktywnej. Stoimy przed ogromną szansą wykorzystania możliwości 
związanych z konwergencją mediów. 

Połączenie dobrych pomysłów, profesjonalizmu w produkcji oraz zaangażowania naszych pracowników 
zaowocowało poprawą wyników oglądalności i zysków. Jest mi niezmiernie miło poinformować, że 
w pierwszej połowie 2007 roku wypłaciliśmy dywidendę w wysokości 129 mln zł. Z niecierpliwością 
czekam na wszystkie szanse które przyniesie nadchodzący rok. 

Dziękuję za zaangażowanie.

Piotr Walter
Prezes Zarządu 

L i s t  P r e z e s a



Przegląd wyników 
2006 roku 
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Osiągnęliśmy znaczące wyniki operacyjne i wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe jednocześnie 
przygotowując firmę do funkcjonowania w warunkach konwergencji mediów. Przychody wzrosły o 35 proc. 
do 1.165 mln złotych, generując rekordowe przepływy z działalności operacyjnej przekraczające 437 mln zł.

WYNIKI OPERACYJNE

W 2006 roku osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki; w zakresie oglądalności są to osiągnięcia rekordowe 
w dotychczasowej historii. 

Segment telewizyjny

Według AGB, w 2006 roku, nasze kanały osiągnęły całodobowy ogólny udział w oglądalności na poziomie 
20,8 proc., wobec 18,3 proc. w roku 2005. 
Od uruchomienia pierwszego kanału w roku 1997, oglądalność stale rośnie. Główny kanał TVN osiągnął 
w 2006 roku 30-procentowy udział w oglądalności w prime time wśród naszej widowni docelowej, 
w porównaniu do 27,2 proc. w roku 2005. Jest to najwyższy w historii wzrost w ciągu jednego roku. Nasza 
grupa docelowa to osoby w wieku pomiędzy 16 a 49 lat, mieszkające w miastach o liczbie mieszkańców 
przekraczającej 100.000. 

Oglądalność prime time – grupa docelowa
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Po raz pierwszy w historii, pokonaliśmy Polsat pod względem udziału w oglądalności ogólnej 
całodobowej. Sukces jest tym większy, że TVN obejmuje zasięgiem 86 proc. gospodarstw domowych, 
a w zasięgu naszego konkurenta jest blisko 100 proc.

Oglądalność całodobowa – ogółem
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Największy sukces w 2006 roku odniósł program Taniec z Gwiazdami. Średnia widownia na poziomie 
6,6 miliona widzów zapewniła mu 39 proc. udział w oglądalności.

Magda M., serial obyczajowy, osiągnął średni udział w oglądalności w grupie docelowej na poziomie 
38 proc. Wśród najpopularniejszych w roku 2006 programów wyprodukowanych i nadawanych przez 
TVN są m.in. Niania – krajowa adaptacja nagrodzonego Grammy amerykańskiego serialu The Nanny 
– która osiągnęła udział w oglądalności w grupie docelowej na poziomie 26,4 proc., serial Kryminalni oraz 
program rozrywkowy Szymon Majewski Show, z udziałem w oglądalności w grupie docelowej na poziomie 
32,3 proc. Nasz  prezenter Szymon Majewski szybko stał się jedną z najbardziej popularnych gwiazd 
w Polsce. 

W minionym roku naszą ramówkę uzupełnił nowy show rozrywkowy Kuba Wojewódzki, ze średnim 
udziałem w grupie docelowej na poziomie 34,4 proc. Rozpoczęliśmy również emisję nowego sitcomu 
Hela w opałach, który jest oparty na amerykańskim serialu Grace Under Fire. 

Kanały tematyczne Grupy TVN znacząco poprawiły zarówno liczbę abonentów jak i wyniki oglądalności. 

Liczba widzów Udział w oglądalności w grupie 
docelowej

2005 2006 2005 2006

TVN 24 3,7 mln 4,3 mln 2,7% 4,2%

TVN Turbo 3,6 mln 3,7 mln 0,1% 0,1%

TVN Style 3,6 mln 3,7 mln 0,3% 0,7%

iTVN 48 tys. 60 tys. nd nd

TVN Meteo 3,7 mln 4,3 mln 0,7% 0,6%

Grupy docelowe
TVN 24 25+, przychody powyżej średniej, miasta powyżej 100.000 mieszkańców

TVN Meteo Miasta

TVN Style Kobiety, 18-54, miasta

TVN Turbo Mężczyźni, miasta

Widownia TVN 24 powiększyła się z 2,7 proc. w roku 2005 do 4,2 proc. To bardzo wysoki wskaźnik 
dla kanału informacyjnego. TVN Siedem poprawił udział w oglądalności w grupie docelowej z 2,2 proc. 
do 2,4 proc. 

Rynek telewizji kablowej w naszym kraju jest bardzo rozdrobniony, obejmuje około 500 operatorów 
i 1.100 sieci. Rynek telewizji satelitarnej podzielony jest pomiędzy trzech operatorów platform cyfrowych: 
Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o., który obsługuje Cyfrę+; Cyfrowy Polsat S. A., który obsługuje Cyfrowy Polsat; 
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a także ITI Neovision Sp z o.o. obsługujący platformę „n”. Operatorzy satelitarni oferują od 45 do 64 
programów polskich bądź tłumaczonych na język polski, a także kilkaset niekodowanych kanałów 
zagranicznych. Według danych AGB 18 proc. gospodarstw domowych w Polsce odbiera bezpłatnie 
telewizję z satelity. 

Według stanu na 31 grudnia 2006 r., operatorzy satelitarni obsługiwali 1.790.000 abonentów – 14% 
gospodarstw domowych. Operatorzy kablowi mieli 3.900.000 abonentów, docierając do 30% 
gospodarstw domowych w Polsce. 

W tabeli poniżej przedstawiono zmiany na rynku telewizji kablowej i cyfrowej od r. 2004: 

2004 2005 2006

(w tys.)

Abonenci telewizji kablowej (wszystkie pakiety) 3.670 3.700 3.900

Abonenci telewizji satelitarnej 1.010 1.315 1.790

Razem 4.680 5.015 5.690

Abonenci płatnej telewizji kablowej 2.430 2.520 2.610

Abonenci telewizji satelitarnej 1.010 1.315 1.790

Abonenci telewizji płatnej razem 3.440 3.835 4.400

Według danych domu mediowego Starlink, rynek reklamy netto w Polsce wzrósł szacunkowo o 10 proc. 
z 5 mld złotych w 2005 roku do 5,6 mld złotych. Rynek reklamy telewizyjnej powiększył się znacząco 
– o 12 proc., zwiększając swój udział w całkowitym rynku reklamy z 49 do 50 proc.
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Podział rynku reklamy na segmenty



W 2006 roku TVN był liderem na rynku reklamy telewizyjnej. Osiągnęliśmy ok. 44 proc. udział w rynku 
reklamy (udział w sprzedanych punktach ratingowych; 38% w roku 2005) oraz 30 proc. udział 
w wydatkach na reklamę telewizyjną (27% w roku 2005).

Kanał Oglądalność prime time 
– widownia docelowa (udział %)*

Udział w rynku reklamy 
(GPR; %)**

TVN 30,0 42,5

TVP1 16,0 11,6

TVP2 14,0 9,4

Polsat 16,5 21,8

Inne 23,5 14,7

Razem 100,0 100,0

* Osoby w wieku 16-49 z miast powyżej 100.000 mieszkańców, prime time: godz. 19.00–23.00
** Udział w dostarczonych punktach ratingowych, osoby w wieku 16-49 z miast powyżej 100.000 mieszkańców, prime time: godz. 19.00–23.00

Łączny udział naszej marki w rynku reklamowym (obejmujący wszystkie kanały Grupy TVN) wzrósł 
w porównaniu z rokiem 2005 z 42% do 49%. Udział w ogólnych wydatkach brutto na reklamę zwiększył 
się z 27% do 33%.

Kanał Oglądalność prime time 
– widownia docelowa (udział %)*

Udział w rynku reklamy 
(GPR; %)**

Grupa TVN 35,1 48,6

Grupa TVP 32,4 22,4

Grupa Polsat 19,7 24,4

Inne 12,8 4,6

Razem 100,0 100,0

* Osoby w wieku 16-49 z miast powyżej 100.000 mieszkańców, prime time: godz. 19.00–23.00
** Udział w dostarczonych punktach ratingowych, osoby w wieku 16-49 z miast powyżej 100.000 mieszkańców, prime time: godz. 19.00–23.00

Kanał Oglądalność całodobowa 
– udział ogółem (%)*

Udział w rynku reklamy 
(GPR; %)**

Grupa TVN 20,9 30,0

Grupa TVP 48,9 37,5

Grupa Polsat 19,2 28,3

Inne 11,0 4,2

Razem 100,0 100,0

* Osoby powyżej 4 roku życia
** Udział w dostarczonych punktach ratingowych, osoby powyżej 4 roku życia
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Nasze sukcesy programowe znalazły wyraz w dorocznych nagrodach. Osiem z dziesięciu nagród 
Telekamery 2007 przypadło gwiazdom i serialom TVN. Serial Magda M. otrzymał trzy z nich: zwyciężył 
w swojej kategorii i dostał nagrodę dla najpopularniejszej aktorki – Joanny Brodzik – oraz dla 
najpopularniejszego aktora – Pawła Małaszyńskiego. Niania została uznana za najlepszy serial komediowy, 
Kryminalni wygrali kategorię najlepszy serial kryminalny, a Kamil Durczok, szef Faktów TVN, został wybrany 
najlepszym prezenterem. Szymon Majewski otrzymał nagrodę w kategorii rozrywka, a Tomasz Sekielski 
i Andrzej Morozowski, gospodarze programu Teraz My! – w kategorii publicystyka. Morozowski i Sekielski 
zostali też laureatami najbardziej prestiżowej i przyznawanej indywidualnie nagrody dziennikarskiej roku 
2006 – Grand Press, za osiągnięcia w politycznym dziennikarstwie śledczym. 

Roman Młodkowski – Szef Redakcji Biznesowej TVN 24, został uhonorowany nagrodą Przeglądu 
Telewizyjnych Programów Gospodarczych BAZAR. Statuetki Wiktorów przyznawane przez jury 
dziennikarskie i ekspertów z branży otrzymali zwycięzcy swoich kategorii, prezenterka Faktów 
Justyna Pochanke i komentatorzy Andrzej Morozowski i Tomasz Sekielski. 

Nowe media

Imponujące wyniki w roku 2006 – zarówno finansowe, jak i operacyjne – odnotował portal Onet. Według 
danych Megapanel PBI/Gemius, średnia miesięczna liczba rzeczywistych użytkowników portalu wzrosła 
do 9,4 mln z 7,3 mln w 2005r., średnia liczba przeglądanych stron wzrosła do 2,1 mld miesięcznie z 2 mld 
w 2005 roku, a czas poświęcony stronom Onet.pl wydłużył się do 47 mln godzin miesięcznie z 39 milionów 
godzin w roku 2005. 

Dane operacyjne Onet.pl, średnio miesięcznie 

2005 2006

Liczba użytkowników rzeczywistych (w milionach) 7,3 9,3 

Liczba odsłon (w milionach) 1.970 2.100

Czas spędzony na stronach (w milionach godzin) 39,1 46,5 

Źródło: Onet w oparciu o średnie miesięczne dane Megapanel PBI/Gemius za okres styczeń-listopad odpowiednio 2005 roku i 2006 roku

Rynek reklamy internetowej powiększył się w 2006 roku o 59 proc., rosnąc szybciej niż w innych segmentach 
mediów i powiększając swój udział w ogólnym rynku reklamy do 4 proc. (w roku 2005 – 3 proc.). Udział 
Onetu w rynku reklamy internetowej ukształtował się na poziomie 36 proc. 

P r z e g l ą d  w y n i k ó w  2 0 0 6  r o k u 
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WYNIKI FINANSOWE

Przychody Grupy ogółem zwiększyły się (licząc rok do roku) o 35 proc. do 1.165 mln złotych. Zysk 
operacyjny wyniósł 349 mln zł, co oznacza 36-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2005. Wynik 
ten należy traktować z tym większym uznaniem, że w 2006 roku przyjęliśmy na siebie ciężar wypłaty 
nowych tantiem (1,5 proc. przychodów) i 56 mln zł związanych z kosztami planu motywacyjnego. Zysk 
netto za rok 2006 wzrósł o 24 proc. – do 259 mln zł..

Przychody
Zysk operacyjny

EBITDA Zysk netto
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PRZYCHODY
Przychody netto w roku 2006 wzrosły o 35 proc. do 1.165 mln zł z 860 mln zł w 2005 roku Bez uwzględnienia 
wyników Grupy Onet, które zaczęliśmy konsolidować w sierpniu 2006 roku, przychody netto wzrosły 
o 29 proc. do 1.111 mln zł. 

W roku 2006 przychody z emisji reklam w dalszym ciągu rosły w szybkim 33-procentowym tempie 
– do 942 mln zł z 707 mln zł w roku 2005. Bez uwzględnienia Grupy Onet, przychody z tytułu emisji reklam 
wzrosły o 27 proc. – do 895 mln zł. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z powiększenia o 163 mln zł 
przychodów netto z tytułu emisji reklam w programie TVN (14-procentowy wzrost przeciętnej ceny netto 
za każdy punkt ratingowy i 13-procentowy wzrost liczby sprzedanych punktów GRP). Nowe kanały 
uruchomione w latach 2004, 2005 i 2006 przyczyniły się do wzrostu przychodów z tytułu emisji reklam 
o dodatkowe 24 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Pozostałe przychody wzrosły o 45 proc. – do 223 milionów zł, w porównaniu ze 154 mln zł w 2005 roku. 
Wyłączając wyniki Grupy Onet, pozostałe przychody wzrosły o 40 proc. – do 216 mln zł. To jest efekt 
46-procentowego wzrostu opłat za licencje na emisję programów w telewizjach kablowych 
i satelitarnych. Ten wzrost - do 62 mln zł w roku 2006 z 43 mln zł w roku 2005, zawdzięczamy głównie 
wyższej cenie za TVN Turbo, powiększeniu liczby abonentów wszystkich płatnych kanałów i zwiększeniu 
przychodów z tytułu opłat licencyjnych za emisję TVN Style, wprowadzonych w sierpniu 2005 roku. 
Odnotowalismy 44-procentowy wzrost przychodów ze świadczeń sponsorskich, związanych głównie 
z filmami, ale także serialami i programami typu talk show własnej produkcji. Zarejestrowaliśmy 
8-procentowy wzrost przychodów (do 46 mln złotych) za usługi związane z telefonicznym, e-mailowym 
i SMS-owym udziałem widzów w audycjach, dzięki powiększeniu liczby programów interaktywnych 
w ramówce, wzrostowi cen połączeń u niektórych operatorów telefonicznych oraz dzięki uruchomieniu 
kanału TVN Gra w październiku 2005. Jako koproducent filmu Tylko mnie kochaj, uzyskaliśmy przychód 
w kwocie 3 mln złotych z dystrybucji kinowej i ze sprzedaży płyt DVD. 
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KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU
Koszty programowe stanowią około 66 proc. całkowitych kosztów uzyskania przychodu, w czym 
76-procentowy udział ma produkcja lokalna. 

Koszty uzyskania przychodów 2006 Koszty uzyskania przychodów 2005
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W roku 2006 znacząco zwiększyliśmy nakłady na produkcję lokalną programów, podnosząc ich jakość 
i zwiększając procentowy udział w ofercie. Ta produkcja zajmuje 70 proc. czasu emisyjnego TVN.

Koszt zakupów programowych, wliczając amortyzację biblioteki programowej wzrósł w roku 2006 
o 8 proc. do 112 mln złotych. Nowouruchomione kanały (TVN Lingua, TVN Med i Discovery Historia) 
powiększyły koszty bazowe o 3 mln zł.

KOSZTY SPRZEDAŻY
Koszty sprzedaży w 2006 roku wzrosły o 65 proc. – do 78 mln zł z 47 mln zł w roku 2005. Wyłączjąc koszty 
sprzedaży Grupy Onet, odpowiednio: o 30 proc. – do 62 mln zł. Wzrost wynika przede wszystkim 
z rozpoznaniem kosztów programu motywacyjnego – w wysokości 5 mln zł i powiększenia kosztów 
pracowniczych o 3 mln zł, głównie na skutek niezbędnego wzrostu zatrudnienia. Odnotowaliśmy 
16-procentowy wzrost kosztów badań i marketingu, wynikający z potrzeby marketingowego 
i promocyjnego wsparcia ramówki wiosennej i jesiennej. 

Formaty programowe 
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KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU 
Koszty ogólnego zarządu wzrosły o 85 proc. – do 105 mln zł, w porównaniu z 57 mln zł w roku 2005 (bez 
Grupy Onet o 64 proc. – do 93 mln zł). Wzrost ma przede wszystkim związek z rozpoznaniem kosztów 
programu motywacyjnego w wysokości 22 mln zł (w porównaniu z 278 tysiącami zł w roku 2005 
i powiększeniem kosztów pracowniczych o 8 mln zł, głównie w wyniku zatrudnienia nowych pracowników 
(finanse, informatyka, administracja) wspierających dalszy rozwój biznesu z uwzględnieniem nowych 
kanałów i rosnącej produkcji lokalnej.

WYNIKI W ROZBICIU NA JEDNOSTKI BIZNESOWE 

Dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia

2005 2006

(milliony złotych) Przychody EBITDA Marża 
EBITDA Przychody EBITDA Marża 

EBITDA

Marża EBITDA 
z wyłączeniem 
kosztów planu 

motywacyjnego

TVN 720 274 38% 912 354 39% 42%

TVN 24 (z TVN Meteo) 114 17 15% 148 18 12% 23%

TVN Siedem 49 – 1% 50 3 6% 7%

Pozostałe kanały telewizyjne 27 (9) nd 49 (5) nd nd

Wewnątrzsegmentowa linia 
konsolidacyjna (4) (50) 12 nd (48) 20 nd nd

Segment telewizyjny 860 294 34% 1.111 390 35% 39%

Onet – – – 60 11 18% 36%

Międzysegmentowa linia 
konsolidacyjna (5) – – – (6) (1) nd nd

Razem 860 294 34% 1.165 400 34% 39%

(1) EBITDA zdefiniowana jest jako wynik finansowy netto ustalony zgodnie z MSSF, przed odliczeniem amortyzacji (poza amortyzacją licencji 
programowych), odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, przychodów inwestycyjnych 
netto i kosztów finansowych netto (łącznie z przychodami i kosztami z tytułu odsetek oraz różnicami kursowymi) oraz podatku dochodowego. 
Pozycją uzgadniającą EBITDA do zysku z działalności operacyjnej, przedstawionego w sprawozdaniu finansowym, jest amortyzacja oraz 
odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych. Uważamy, że EBITDA stanowi pożyteczny 
dodatkowy wskaźnik pomiaru płynności spółek medialnych. EBITDA nie jest miernikiem zgodnym z MSSF i nie powinna być uznawana 
za alternatywny, wobec zgodnych z MSSF, miernik wyniku finansowego netto, wskaźnik wyników operacyjnych, miernik przepływów 
pieniężnych z działalności operacyjnej czy wskaźnik płynności. Należy zauważyć, że EBITDA nie jest jednolitym czy standardowym miernikiem, 
a tym samym jej wyliczenie może się znacznie różnić w zależności od spółki, w związku z czym przedstawione i wyliczone przez nas EBITDA 
może nie być porównywalne z innymi spółkami.

(2) Przychody zawierają przychody pomiędzy programami.
(3) EBITDA zawiera marżę pomiędzy programami.
(4) Zawiera eliminacje niezrealizowanego zysku i straty na transakcjach pomiędzy programami i marży na produkcji audycji nie informacyjnych 

wyeliminowanych w trakcie konsolidacji.
(5) Zawiera eliminację przychodów wynikających z działalności reklamowej i niezrealizowanego zysku na przychodach międzysegmentowych.
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Przychody kanału TVN wzrosły o 27 proc. w następstwie 13-procentowego wzrostu sprzedaży punktów 
ratingowych w cenie jednostkowej wyższej o 14 proc., a także – wzrostu przychodów ze sponsoringu. 
Marża EBITDA wzrosła w 2006 roku do 39 proc. w porównaniu z 38 proc. w 2005 roku. Wyłączając koszty 
programu motywacyjnego, marża EBITDA wzrosła do 42 proc. 

Przychody kanału TVN 24 wzrosły o 29 proc. jako efekt 41-procentowego wzrostu przychodów 
reklamowych, 26-procentowego wzrostu przychodów z opłat od operatorów telewizji kablowych 
i platform satelitarnych (wzrost liczby abonentów) i 56-procentowego wzrostu przychodów 
ze sponsoringu. Marża EBITDA kanału TVN 24 spadła w porównaniu z rokiem 2005, ale przy wyłączeniu 
kosztów programu motywacyjnego wzrasta do 23 proc. Wzrost ten wynika przede wszystkim ze wzrostu 
przychodów, częściowo zrównoważonego wzrostem kosztów programowych. 

Przychody kanału TVN Siedem wzrosły o 2 proc. głównie dzięki 10-procentowemu wzrostowi 
przychodów reklamowych, przy mniejszej o 2 proc. sprzedaży punktów ratingowych, ale po cenie 
jednostkowej o 8 proc. wyższej. Marża EBITDA programu TVN Siedem wzrosła do 6 proc. (bez kosztów 
planu motywacyjnego – do 7 proc.), głównie za sprawą obniżenia kosztów programowych, tańszej 
produkcji programów emitowanych w tym kanale oraz – w mniejszym stopniu – w wyniku wzrostu 
przychodów. 

Zagregowane przychody pozostałych kanałów wzrosły o 81 proc. – do 49 mln zł. Blisko czterokrotnie 
wzrosły przychody z opłat abonenckich (wzrost ceny za emisję TVN Turbo i wzrost liczby abonentów 
wszystkich płatnych programów). Odnotowaliśmy wzrost przychodów reklamowych o 92,6 proc. 
– zwłaszcza dzięki dużym wzrostom w TVN Style, ITVN i TVN Turbo – oraz 54 proc. wzrost przychodu 
ze sponsoringu w TVN Style i TVN Turbo. EBITDA pozostałych kanałów jest ujemna, głównie na skutek 
ujemnego wskaźnika programów TVN Gra, TVN Style i TVN Med, częściowo kompensowanego dodatnim 
w ITVN i TVN Turbo. 

Wyniki Onet za ostatnich pięć miesięcy 2006 roku: gotówkowa EBITDA wyniosła 24 mln zł, przy gotówkowej 
marży EBITDA – 49 proc. Gotówkowa EBITDA oznacza wskaźnik skorygowany o koszty programu 
motywacyjnego i transakcje barterowe.

P r z e g l ą d  w y n i k ó w  2 0 0 6  r o k u 



ODSETKI I RÓŻNICE KURSOWE
Przychody inwestycyjne netto wzrosły o 129 proc. – do 54 mln zł, głównie dzięki dodatnim różnicom 
kursowym na obligacjach ITI Media. Zanotowaliśmy przychód z tytułu różnic kursowych w wysokości 
19 mln zł, w porównaniu do straty w wysokości 40 mln zł w roku 2005. W związku z dokonanym 31 lipca 
2006 roku wykupem obligacji ITI Media, odsetki naliczone od tych obligacji spadły z 59 mln w roku 2005 
do 34 mln zł. 

Koszty finansowe wzrosły o 344 proc. – do 68 mln zł, w wyniku niższych dodatnich różnic kursowych 
na naszych obligacjach. Przychody z tytułu różnic kursowych na naszych obligacjach wyniosły 6 mln zł, 
w porównaniu do 53 mln zł przychodów z tego tytułu w 2005 roku. Było to spowodowane głównie 
wzrostem kursu złotego wobec euro w okresie pomiędzy 31 grudnia 2005 roku a 31 grudnia 2006 roku. 
Koszty z tytułu odsetek od obligacji spadły z 95 mln zł w 2005 roku do 92 mln zł. 

PODATEK DOCHODOWY
Całkowite obciążenia podatkowe w 2006 roku wyniosły 75 mln zł, na co złożyły się 63 mln zł obciążeń 
bieżących i 12 mln zł podatku odroczonego. Efektywna stopa opodatkowania wyniosła 23 proc. 
w porównaniu z 21 proc. w 2005 roku, głównie na skutek wzrostu kosztów niepodatkowych, 
wynikających z planu motywacyjnego. 

ZYSK NETTO
Zysk za rok 2006 wyniósł 259 mln zł, dając zysk na akcję w wysokości 0,78 zł, co oznacza 22-procentowy 
wzrost liczony rok do roku. 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
Przepływy pieniężne w dalszym ciągu były bardzo wysokie. Wypracowaliśmy 437 mln zł z działalności 
operacyjnej po opodatkowaniu. Wydaliśmy 235 mln zł na zakup mniejszościowego pakietu udziałów 
w Grupie Onet, 39 mln zł na środki trwałe i oprogramowanie, a 88 mln zł na odsetki od naszych obligacji. 
Saldo gotówkowe netto wzrosło o 24 mln zł, i wyniosło na koniec 2006 roku 105 mln zł.
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FINANSOWANIE
Głównym źródłem płynności są operacyjne przepływy gotówkowe. Długoterminowe finansowanie 
zapewniają nasze obligacje denominowane w euro i linia kredytowa w wysokości 50 mln euro. 
Na 31 grudnia 2006 roku wykorzystaliśmy 3 mln euro z linii kredytowej w formie gwarancji i akredytywy 
wystawionej w naszym imieniu przez bank. 

Środki z tytułu pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2006 roku stanowiły kwotę 900 mln zł zadłużenia 
wynikającego z obligacji. 

Współczynnik skonsolidowanego zadłużenia netto, określony jako pożyczki razem (wartość nominalna 
i naliczone odsetki) po odliczeniu środków pieniężnych (z wyłączeniem środków o ograniczonej 
możliwości dysponowania) do skonsolidowanego kapitału własnego, wyniósł na 31 grudnia 2006 roku 
0,6x w porównaniu z 2,1x na 31 grudnia 2005 roku. 

ZAKUP GRUPY ONET
31 lipca 2006 roku zakończyliśmy proces zakupu 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Grupy Onet Poland 
Holding B.V. (GOPH BV) od ITI Media po 165 zł za akcję, co dało łączną kwotę zakupu w wysokości 1.093 mln zł. 
GOPH BV posiada 82 proc. akcji Grupy Onet. Grupa Onet jest właścicielem portalu internetowego Onet.pl, lidera 
na polskim rynku portali internetowych. 

Transakcja ta została sfinansowana w następujący sposób (według wartości z umowy):

Spłata zobowiązań ITI wobec TVN z tytułu obligacji ITI Media 154 mln euro

Rozliczenie zobowiązań wewnątrzgrupowych 30 mln zł

Emisja akcji TVN S.A. (4.732.109 akcji) do ITI Media 440 mln zł

Dodatkowo, 30 września 2006 roku, zakończyliśmy publiczną ofertę wykupu akcji Grupy Onet, 
w rezultacie której zakupiliśmy dodatkowe 15 proc. akcji o łącznej wartości 205 mln zł. Ostatecznie, 
20 października 2006 roku zakończyliśmy przymusowy wykup akcji Grupy Onet od akcjonariuszy 
mniejszościowych, w rezultacie którego posiadamy 100 proc. udziałów w Grupie Onet.

P r z e g l ą d  w y n i k ó w  2 0 0 6  r o k u 



WYPŁATY DLA UDZIAŁOWCÓW 
Zaproponowaliśmy dywidendę za 2006 rok w wysokości pomiędzy 128 a 129 mln zł, co daje dywidendę 
na akcję w wysokości 0,37 zł. 

Po akceptacji udziałowców na walnym zgromadzeniu, dywidenda została wypłacona 14 czerwca 2007 
roku, dla posiadaczy akcji wg stanu na dzień 30 maja 2007 roku. 

W przyszłości, na dywidendę zamierzamy przeznaczać ok. 30-50 proc. skonsolidowanego zysku netto, 
z uwzględnieniem dostępności gotówki, warunków umów kredytowych oraz poziomu rezerw 
obowiązkowych. 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Głównym ryzykiem rynkowym jest ryzyko kursowe. Przychody denominowane są głównie w złotówkach, 
tymczasem znaczna część kosztów jest ponoszona w euro i w dolarach amerykańskich. W euro denominowane 
jest również nasze zadłużenie. 

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 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, zawieramy transakcje zabezpieczające dla zarządzania ryzykiem. Głównymi 
instrumentami stosowanymi dla zabezpieczania długoterminowego zadłużenia w walutach obcych 
oraz płatności odsetkowych są obecnie opcje walutowe (collars). Zawarliśmy dwie transakcje typu collar 
w połowie marca 2007 roku, aby zabezpieczyć ekspozycję w euro wynikającą z kwoty kapitału naszych 
obligacji. Wartość tych opcji wynosi 235 mln euro, z terminem zapadalności 3 stycznia 2008 roku, 
a korytarz collara został ustalony pomiędzy 3,80 i 4,00 zł. 

Proces identyfikacji, ewaluacji i zarządzania ryzykiem podlega ciągłej ocenie i – jeśli jest to konieczne 
– modyfikacjom. Przykładami elementów stwarzających ryzyko są: duża konkurencja, zależność od szybko 
rozwijających się technologii, projekty wydatków kapitałowych, zmiany w otoczeniu prawnym oraz 
zależność od własności intelektualnej i praw autorskich, które mogą nie być odpowiednio chronione. 
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WAŻNE OSZACOWANIA I ZAŁOŻENIA
Dokonujemy pewnych oszacowań i przyjmujemy założenia dotyczące przyszłości. Uzyskane w ten 
sposób oszacowania księgowe z definicji rzadko pokrywać się będą z faktycznymi rezultatami. Poniżej 
omówiono oszacowania i założenia, które niosą ze sobą znaczące ryzyko konieczności wprowadzenia 
istotnej korekty wartości bilansowej aktywów i zobowiązań w trakcie kolejnego roku obrotowego.

a. Szacowany okres użytkowania marki Onet.pl
Zgodnie z MSR 38.90 dokonaliśmy przeglądu następujących czynników, niezbędnych do określenia 
szacowanego okresu użytkowania marki Onet.pl, takich jak:

– oczekiwane wykorzystania marki i ocena, czy marka może być wydajnie zarządzana
– utrata przydatności z przyczyn natury technicznej, technologicznej, handlowej lub innej
– stabilność branży, w której marka jest wykorzystywana i zamiany w popycie rynku na usługi 

medialne
– oczekiwane działania konkurentów lub potencjalnych konkurentów na rynku mediów 

internetowych
– poziom późniejszych nakładów niezbędnych do uzyskania oczekiwanych przyszłych korzyści 

ekonomicznych z marki
– okres użytkowania marki, który jest zależny od okresów użytkowania innych aktywów.

Rozważywszy powyższe czynniki, uznaliśmy, że nie ma przewidywalnego limitu okresu, w którym marka 
Onet.pl będzie przynosiła nam wpływy pieniężne netto i z tego powodu przyjęto nieokreślony okres 
użytkowania marki Onet.pl.

W każdym okresie sprawozdawczym dokonujemy przeglądu przesłanek w celu ustalenia, czy zdarzenia 
i okoliczności nadal uzasadniają przyjęcie nieokreślonego okresu użytkowania marki Onet.pl. 
W przypadku zmiany oceny okresu ekonomicznego użytkowania z nieokreślonego na określony 
jej efekt jest ujmowany jako efekt zmiany szacunków księgowych.

P r z e g l ą d  w y n i k ó w  2 0 0 6  r o k u 



b. Wycena wartości godziwej marki Onet.pl na dzień 31 lipca 2006 r. w związku z alokacją ceny zakupu
Dokonaliśmy wyceny marki Onet.pl na dzień nabycia spółki Grupa Onet.pl S.A. Wartość księgowa marki 
na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiła 643 miliony zł. Ze względu na brak właściwych rynkowych 
odniesień oraz unikatowy charakter marki, dokonaliśmy oszacowania wartości godziwej marki metodą 
przychodową opartą na szacunku oszczędności opłat licencyjnych (tzw. „relief from royalty method”). 
Metoda przychodowa oparta na szacunku oszczędności opłat licencyjnych przyjmuje, że wartość 
marki jest odzwierciedlona w obecnej wartości hipotetycznych przyszłych opłat licencyjnych, które 
właściciel marki musiałby ponieść, jeśli marka byłaby używana na podstawie licencji otrzymanej 
od innego przedsiębiorstwa.

Wycena taka wymaga użycia szacunków związanych z przewidywanymi przychodami ze sprzedaży 
firmowanej przez markę, oszacowania odpowiedniej stawki licencyjnej, oszacowania stopy dyskonta 
przy uwzględnieniu czynnika ryzyka związanego z marką oraz oszacowania okresu użyteczności marki. 
W wycenie przyjęto opłatę licencyjną na poziomie 5,25 proc., który reprezentuje medianę wybranych 
porównywalnych opłat licencyjnych za markę.

Projekcja przychodów została oparta na planie finansowym kierownictwa Onet.pl na lata 2006-2015. 
Główne założenia zawarte w projekcji przychodów to: skumulowana roczna stopa wzrostu całego rynku 
reklamy w Polsce w okresie 2005-2015 na poziomie 8 proc., zwiększenie udziału rynku reklam internetowych 
w ogólnym rynku reklam w Polsce z 3 proc. w roku 2005 do 20 proc. w roku 2015, udział Onet.pl w rynku 
reklam internetowych w roku 2006 na poziomie 38 proc. i malejący do 30 proc. w roku 2015.

Przyjęto, że po okresie projekcji stopa wzrostu przychodów spadnie z 14 proc. w roku 2015 do 4 proc. 
w roku 2020. Zakładamy nieokreślony okres użytkowania marki Onet.pl i w związku z tym wycena 
godziwa marki zakłada nieskończony wzrost przychodów na poziomie 4 proc. rocznie. Stopy dyskonta 
przyjęte w wycenie wahały się od 8 proc. w roku 2006 do 9 proc. w roku 2009 i latach następnych. 
W związku z nieokreślonym okresem użytkowania marki, wartość godziwa marki jest podatna 
na zmiany czynnika terminalnego wzrostu. Terminalny wzrost na poziomie 4 proc. daje wycenę 
wartości godziwej w wysokości 643 mln zł. Czynnik terminalnego wzrostu na poziomie 2 proc. dałby 
wycenę wartości godziwej w wysokości 532 mln zł, zaś czynnik wzrostu na poziomie 6 proc. wycenę 
w wysokości 897 mln zł.
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c. Wycena wartości godziwej relacji z odbiorcami na dzień 31 lipca 2006 roku w związku z alokacją ceny zakupu
Oszacowaliśmy wartość godziwą relacji z odbiorcami na dzień nabycia Onet w oparciu o średnią 
długość powiązań kontraktowych z głównymi nabywcami reklam i związane z nimi spodziewane 
przyszłe operacyjne przepływy pieniężne pomniejszone o podatek. W oparciu o dane dotyczące 
powiązań handlowych, oszacowaliśmy średnią długość powiązań handlowych na cztery lata. 

W stosunku do 17 kluczowych klientów z odpowiednio powtarzalną historią zakupów oszacowaliśmy 
pozostały okres stosunków kontraktowych po dacie nabycia Onet.pl. W oparciu o prognozowane 
przychody roku 2006 i szacowany wzrost rynku reklamowego oszacowaliśmy spodziewane przyszłe 
przychody od każdego klienta. W kalkulacji przyjęty został zysk operacyjny netto na poziomie 50 proc. 
przychodów operacyjnych na grupie kluczowych klientów pomniejszony o stawkę licencyjną wynoszącą 
5 proc. jako koszt użytkowania marki. Wartość godziwa relacji z odbiorcami jest sumą zysku operacyjnego 
netto pomniejszonego o podatek w okresie 2006-2009 zdyskontowanego czynnikiem 11 proc.-13 proc.
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d. Szacowana utrata wartości marki i wartości firmy zaalokowanych do segmentu nowe media
Klasyfikujemy markę Onet.pl jako wartość niematerialną z nieokreślonym okresem użytkowania 
i alokujemy markę oraz wartość firmy do ośrodka wypracowującego środki pieniężne: „nowe media”. 
Corocznie testujemy ośrodek wypracowujący wartości pieniężne nowe media, włączając markę 
i wartość firmy, pod kątem trwałej utraty wartości. Wartość odzyskiwana ośrodka wypracowującego 
wartości pieniężne jest ustalana na bazie wartości godziwej pomniejszonej o koszt sprzedaży ośrodka. 
Testujemy całą wartość bilansową ośrodka wypracowującego środki pieniężne i w przypadku trwałej 
utraty wartości odpisy aktualizujące są czynione w pierwszej kolejności w stosunku do wartości firmy. 
W przypadku całkowitego odpisu wartości firmy, kontynuujemy testowanie marki pod kątem trwałej 
utraty wartości i dalsze potencjalne odpisy są czynione względem marki i innych aktywów 
zaalokowanych do ośrodka wypracowującego środki pieniężne nowe media.

W związku z brakiem aktywnego rynku wyceny podobnych ośrodków wypracowujących środki pieniężne 
kalkulacja wartości godziwej pomniejszonej o koszt sprzedaży została oparta na zdyskontowanych 
przepływach pieniężnych. Koszt sprzedaży został przyjęty jako 1 proc. bieżącej wartości ośrodka 
wypracowującego środki pieniężne. Kalkulacja wartości godziwej wymaga użycia szacunków 
związanych z prognozowanymi przepływami pieniężnymi w oparciu o plany finansowe zatwierdzane 
przez Zarząd obejmujące okres do roku 2015. Główne założenia zawarte w planach finansowych 
to roczne stopy wzrostu całego rynku reklamy w Polsce, które maleją od 10 proc. w 2007 roku do 7 proc. 
w 2015 roku, wzrost udziału rynku reklam internetowych w ogólnym rynku reklam w Polsce z 5 proc. 
w roku 2007 do 20 proc. w roku 2015 oraz stopa dyskonta w wysokości 12 proc. w roku 2007 rosnąca 
do 13 proc. w roku 2009 i latach następnych.

Na 31 grudnia 2006 roku przepływy pieniężne wykraczające poza okres planów finansowych były 
ekstrapolowane przy zastosowaniu szacunkowej stopy wzrostu 11 proc. w roku 2016 i obniżającej się 
do 4 proc. w roku 2020 i latach następnych. Uważamy, że główne założenia zawarte w testowaniu 
utraty wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne nowe media na 31 grudnia 2006 roku 
są uzasadnione i uwzględniają zasadę ostrożności. Gdyby jednak któreś z głównych założeń użytych 
w szacunku utraty wartości niekorzystnie się zmieniło, moglibyśmy rozpoznać utratę wartości. Jeśli 
roczna stopa wzrostu rynku reklamy w Polsce zmniejszyłaby się o 1 punkt procentowy w latach 
2007-2015, rozpoznalibyśmy utratę wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne w wysokości 
232 mln zł. Jeśli udział rynku reklam internetowych w ogólnym rynku reklam w Polsce zmniejszyłby się 
o 1 punkt procentowy w latach 2007–2015, nastąpiłaby utrata wartości ośrodka wypracowującego 
środki pieniężne w wysokości 193 mln zł. Wzrost szacowanej stopy dyskonta stosowanej do dyskontowania 
przepływów pieniężnych o 1 punkt procentowy w porównaniu z szacunkami Zarządu spowodowałby 
utratę wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne w wysokości 131 mln zł. W ciągu roku 
monitorujemy swoje ośrodki wypracowujące środki pieniężne pod kątem utraty wartości, prowadząc 
przeglądy bieżących wyników finansowych.
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e. Szacowana utrata wartości firmy zaalokowanej do telewizyjnych kanałów tematycznych
Corocznie testujemy wartość firmy pod kątem utraty wartości. 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 31 grudnia 2006 roku 
przepływy pieniężne wykraczające poza okres pięcioletni były ekstrapolowane w przypadku TVN 24 
przy zastosowaniu szacunkowej stopy wzrostu 4 proc. Inne kluczowe założenia zastosowane dla wyliczeń 
wartości użytkowej dotyczących TVN 24 to stopa dyskonta w wysokości 10 proc. oraz założenia 
dotyczące rozwoju działalności, a także tempa wzrostu rynku reklamowego i rynku telewizji kablowej. 
Jeśli skorygowana szacowana stopa wzrostu dotycząca okresów wykraczających poza pięć lat wyniesie 
0 proc., utrata wartości firmy nie wystąpi. Jeśli skorygowana szacowana stopa dyskonta stosowana 
do dyskontowania przepływów pieniężnych podwoi się w porównaniu do szacunków Zarządu, nadal 
nie rozpoznamy utraty wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne. W ciągu roku monitorujemy 
swoje ośrodki wypracowujące środki pieniężne pod kątem utraty wartości, prowadząc przeglądy 
bieżących wyników finansowych.

f. Wycena w wartości godziwej opcji wbudowanych w obligacje
Na każdy dzień sprawozdawczy wyliczmy 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. Dokonując wyceny w wartości godziwej opcji 
wbudowanej na 31 grudnia 2006 roku, wprowadziliśmy do modelu cenę rynkową 113, na podstawie 
ostatniego notowania z 29 grudnia 2006 roku. Jeśli cena obligacji Senior Notes spadłaby o 5 proc., 
szacujemy, że wartość bilansowa wbudowanej opcji na 31 grudnia 2006 roku zmniejszyłaby się 
o 90 mln zł. Zmniejszenie wartości zostałoby ujęte w rachunku zysków i strat.
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Naszym głównym celem jest maksymalizacja wartości dla naszych udziałowców poprzez rentowny 
wzrost. Aby go osiągnąć, koncentrujemy się na następujących priorytetach strategicznych: 

Inwestowanie w program telewizyjny
Atrakcyjne, lokalnie produkowane pozycje programowe otwierają drogę do poszerzania widowni, 
a co za tym idzie – powiększenia przychodów z reklam, które stanowią 81 proc. naszych całkowitych 
przychodów. Głównym punktem naszej strategii jest produkcja wysokiej jakości audycji typu talk show, 
programów informacyjnych, seriali dokumentalno-kryminalnych, fabularnych i obyczajowych oraz 
programów rozrywkowych. Coraz bardziej koncentrujemy się na produkcji programów, do których mamy 
wyłączne prawa, bo to umożliwia ich różnorodne wykorzystanie w kinach, w bezpłatnej i płatnej telewizji, 
w usługach wideo na żądanie, sieciach kablowych, telefonii komórkowej i w internecie. 

Przede wszystkim: 
program
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Dotarcie do najważniejszych grup docelowych
Planujemy produkcję programów i konstruujemy ramówkę tak, aby przyciągać widzów, do których chcą 
dotrzeć nasi reklamodawcy. TVN na przykład, adresowany jest do osób w wieku 16-49 lat mieszkających 
w miastach powyżej 100.000 osób. W 2006 roku udział w tej najważniejszej widowni w prime time wzrósł 
z 27 do 30 proc. 

Uruchamianie kanałów tematycznych
Realizujemy strategię tworzenia rodziny kanałów tematycznych pod marką TVN. W ten sposób 
wykorzystujemy pełniej naszą markę, urządzenia, sprzęt telewizyjny i samą ofertę programową, 
a jednocześnie różnicujemy i pomnażamy przychody. Kanały tematyczne pomagają w uzyskiwaniu 
przychodów z opłat abonamentowych, reklam i połączeń telefonicznych. Dla podnoszenia naszej 
rentowności, będziemy nadal szukać nowych źródeł i sposób powiększania przychodów. W 2006 roku 
19 proc. przychodów pochodziło z takich źródeł jak sponsoring, telezakupy, audycje typu call tv, opłaty 
abonamentowe do operatorów sieci kablowych i platform satelitarnych. 

Przystosowanie do warunków ekonomicznych
Wiele naszych kosztów podlega znacznym wahaniom. Około 67 proc. wszystkich kosztów operacyjnych 
stanowią wydatki programowe, z czego około 70 proc. pochłania produkcja lokalna. Podchodzimy do niej 
elastycznie, na przykład zatrudniając wykonawców na umowy-zlecenia i unikając długich kontraktów 
na produkcję. Pozwala to ciąć koszty, kiedy ograniczane są wydatki na reklamę, a inwestować w poszerzanie 
widowni, kiedy przychody z reklam na to pozwalają. Wskaźniki zwrotu z inwestycji sprawdzamy w cyklu 
miesięcznym.

Rozwój i integracja naszej działalności internetowej
Dystrybucja programu telewizyjnego przez internet jest kluczowym elementem naszej strategii. 
Rozpoczęliśmy już sprzedaż wybranych programów za pośrednictwem naszego portalu internetowego 
Onet. Ponadto, 19 marca 2007 roku uruchomiliśmy wortal informacyjny bazujący na materiałach 
zebranych i wyprodukowanych przez TVN 24, a 12 kwietnia 2007 roku uruchomiliśmy internetowy serwis 
o charakterze „yellow pages” – zumi.pl, który ułatwia użytkownikom poszukiwanie informacji biznesowych, 
przy wykorzystaniu m.in. map satelitarnych. Zamierzamy umocnić pozycję Onet.pl, poprzez 
skonstruowanie specjalnie dla portalu oferty wideo, umożliwienie dostępu za jego pośrednictwem 
do bieżących informacji, a także repertuaru o charakterze rozrywkowym, powstającego w naszej telewizji.

Wzajemna promocja 
Zamierzamy wykorzystać nasze programy telewizyjne do promowania działalności internetowej 
i wzmocnienia internetowej marki, a z kolei portal Onet – do promocji nadawanego przez nas programu . 

Rozwój zintegrowanych form sprzedaży
Zamierzamy rozwinąć nowe formy sprzedaży dla osiągnięcia maksimum efektywności i skuteczności 
reklam nadawanych jednocześnie w telewizji i w internecie.

T r e ś ć ,  t r e ś ć ,  t r e ś ć



Najlepsza z telewizji 
Miniony rok przyniósł prawdziwy sukces programowy TVN i TVN 24. Osiągnęliśmy rekordowe wyniki 
oglądalności i wyprzedziliśmy Polsat, naszego głównego konkurenta. 

Telewizji zależy na ukształtowaniu przyzwyczajeń widza. Dlatego nasza strategia koncentruje się 
na takich pozycjach programowych, które dobrze rokują i pomagają planować wierną widownię 
na stabilnym poziomie. Sukces naszej ramówki polega na idealnym połączeniu pozycji stabilnych 
z wydarzeniami antenowymi. 
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NA WSPÓLNEJ

Serial Na Wspólnej produkuje dla nas Freemantle Polska na podstawie zakupionego formatu. Jest obecny 
na antenie od roku 2003 i nadawany cztery razy w tygodniu. Badania odbioru pomogły nam dostosować 
scenariusz do zainteresowań i oczekiwań widzów. Od dnia premiery, serialowi stale przybywa widowni. 
W roku 2006 osiągnął 35 proc. udziałów w prime time, w swojej grupie docelowej. Na Wspólnej jest 
kluczową pozycją ramówki i znacząco wpływa na poziom lojalności widzów wobec TVN. Do grona 
gwiazd serialu, wśród których są: Ewa Gawryluk, Joanna Jabłczyńska, Kuba Wesołowski, Bożena Dykiel 
i Lucyna Malec, wciąż dołączają nowe, kreowane przez nas osobowości. 

Oglądalność całodobowa – ogółem

Oglądalność prime time – grupa docelowa

N a j l e p s z a  z  t e l e w i z j i 
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DETEKTYWI I W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY

Detektywi oraz W-11 Wydział Śledczy to własnej produkcji seriale typu doku-drama, które pokazują sprawy 
kryminalne rozwiązywane przez prywatnych detektywów bądź policję. Nadawane cztery do pięciu razy 
w tygodniu mają za zadanie utrzymanie stabilnej widowni, czyli osiąganie przewidywalnych wyników 
oglądalności. Przyniosły niezwykłą popularność grającym w nich osobom (amatorom), potwierdzając 
zdolność stacji do produkcji programów niskobudżetowych z dużymi ambicjami i wynikami. 

Detektywi mieli co prawda 38 proc. udziały w roku 2005, które spadły w roku 2006 do 33 proc., ale wynik 
ten nadal budzi uznanie, zwłaszcza, że nasz serial rywalizował z nowa pozycją serialową naszego 
konkurenta – TVP, nadawaną w tym samym czasie przez 5 dni w tygodniu. 

Oglądalność prime time – grupa docelowa 
Detektywi
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W-11 Wydział Śledczy miał także w roku 2005 bardzo dobre wyniki oglądalności (37 proc. udziału 
w oglądalności). Z tego powodu zdecydowaliśmy się przesunąć tę pozycję w ramówce, aby spróbować 
konkurencji z najpopularniejszym polskim serialem – M jak Miłość. Nawet w tym najbardziej konkurencyjnym 
ze wszystkich czasów nadawania, W-11 Wydział Śledczy przyciąga widownię na poziomie znacznie 
wyższym od średniej.

Oglądalność prime time – grupa docelowa
W11 Wydział Śledczy

N a j l e p s z a  z  t e l e w i z j i 



45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

5%
0%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

15%

30%

34%

38%

35%

38% 38% 38% 41%

FAKTY

Fakty, nasz główny program informacyjny, jest przykładem prawdziwej wartości zbudowanej od podstaw. 
Dzisiaj są bez wątpienia wiodącym źródłem informacji dla młodszego pokolenia Polaków. Począwszy 
od 3 października 1997 roku, konsekwentnie dokładamy starań, aby tworzyć niezależny i wiarygodny 
program informacyjny według najwyższych standardów newsowych. Są opoką TVN i stale umacniają siłę 
tej marki. Gromadzą blisko czteromilionową widownię, osiągnęły w roku 2006 udziały w naszej grupie 
docelowej na rekordowym poziomie 41 proc. Prezenterami Faktów są dobrze znani, należący do grona 
najlepszych dziennikarzy w kraju: Kamil Durczok, Justyna Pochanke oraz Grzegorz Kajdanowicz. 

Oglądalność prime time – grupa docelowa
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Z programami, których celem jest podtrzymanie lojalności widzów, przeplatają się na antenie nasze perły, 
które urozmaicają ramówkę i wzmacniają reputację nadawcy. To najpopularniejsze programy w roku 
2006: Magda M., Taniec z Gwiazdami, Kryminalni, Niania, Szymon Majewski Show oraz Teraz My.

MAGDA M.

Magda M. to serial obyczajowy, opowiadający o życiu młodych ludzi robiących karierę w wielkim mieście. 
Produkowany jest przez Axon, według naszego oryginalnego pomysłu. Sukces zawdzięcza popularności, 
którą zdobyła główna aktorka Joanna Brodzik, bohaterka poprzedniego serialu Kasia i Tomek. Serial 
Magda M. kierowany do młodych, dynamicznych, miejskich konsumentów osiągnął wyniki oglądalności 
potwierdzające zdolność nadawcy do skutecznego docierania do najatrakcyjniejszej, z punktu widzenia 
reklamodawców, grupy demograficznej. Bohaterowie serialu stali się ikonami współczesnej kultury 
masowej. Poszczególne odcinki serii na tydzień przed ich premierą telewizyjną, z powodzeniem 
oferowaliśmy odpłatnie w internecie. Głównymi gwiazdami są: Joanna Brodzik, Paweł Małaszyński, 
Ewa Kasprzyk i Katarzyna Herman. 

W ciągu roku serial Magda M. zwiększył swój średni udział w oglądalności w grupie docelowej z 36 proc. 
w r. 2005 do 38 proc. 

Oglądalność prime time – grupa docelowa
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TANIEC Z GWIAZDAMI

Ten program rozrywkowy, oparty na formacie BBC Strictly Come Dancing, ilustruje sukces naszej strategii 
polegającej na poszukiwaniu najlepszych formatów na świecie i produkowaniu ich według najwyższych 
standardów w kraju. Taniec z Gwiazdami jest programem rozrywkowym, w którym gwiazdy biorą udział 
w tanecznym współzawodnictwie o głosy profesjonalnych sędziów i publiczności przed telewizorami. 
Obie serie konkursu emitowane w 2006 roku osiągnęły rekordowe wyniki oglądalności i wzbudziły 
ogromne zainteresowanie innych mediów, co sprzyja ugruntowaniu lojalności widzów. Program prowadzili 
Hubert Urbański i Kasia Skrzynecka.

Oglądalność prime time – grupa docelowa
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KRYMINALNI I NIANIA

Kryminalni to serial oparty o nasz własny, oryginalny pomysł, produkowany dla nas przez MTL Maxfilm. 
Emitujemy go w prime time tuż po Niani, – serialu komediowym produkcji własnej, według odnoszącego 
sukcesy amerykańskiego formatu The Nanny. Taki układ ramówki ułatwia optymalny przepływ widzów 
i stabilizuje poziom oglądalności. Serial Kryminalni wykreował prawdziwych bohaterów walki 
z przestępczością. Nie epatujemy w nim przemocą, dlatego jest znakomitą propozycją dla całej rodziny. 
Niania jest doskonałą rozrywką dla starszych i młodszych widzów. Pokazuje perypetie młodej kobiety 
opiekującej się trójką dzieci młodego wdowca. Niania i Kryminalni zabezpieczają naszą pozycję w sobotni 
wieczór, czyli w najbardziej konkurencyjnym paśmie prime time w całym tygodniu. Główne gwiazdy 
Kryminalnych to Marek Włodarczyk, Maciej Zakościelny oraz Magdalena Schejbal, a Niani – Agnieszka 
Dygant, Tomasz Kot oraz Adam Ferency. 

Oglądalność prime time – grupa docelowa – NianiaOglądalność prime time – grupa docelowa – Kryminalni

N a j l e p s z a  z  t e l e w i z j i 
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SZYMON MAJEWSKI SHOW

Szymon Majewski Show to program rozrywkowy realizowany w oparciu o nasz własny, oryginalny pomysł. 
Autor i prezenter – gwiazda TVN Szymon Majewski, zaprasza do studia osoby o znanych nazwiskach, 
aby po swojemu, czyli z humorem odnieść się do bieżącej rzeczywistości. Program szczególnie atrakcyjny 
dla młodej, żeńskiej, zamożnej części populacji. Regularnie ogląda go 2,8 mln widzów, co z perspektywy 
reklamowej czyni tę pozycję optymalną.

Oglądalność prime time – grupa docelowa
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TERAZ MY

Teraz My jest przykładem dynamicznej, kontrowersyjnej, ale jednocześnie wiarygodnej i poważnej 
publicystyki politycznej. Program nadawany w prime time, w kanale TVN, regularnie osiąga 24 proc. 
udziałów w grupie docelowej. Umacnia reputację TVN, jako nadawcy gwarantującego najwyższy poziom 
dziennikarstwa. Gospodarze programu: Tomasz Sekielski i Andrzej Morozowski – otrzymali w tym roku 
Grand Press, najbardziej prestiżową nagrodę dziennikarską w Polsce. 

Oglądalność prime time – grupa docelowa
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W roku 2006 TVN 24, nasz całodobowy kanał informacyjny, zwiększył swoje udziały w grupie docelowej 
do rekordowego poziomu 4 proc. Sukces ten zawdzięczamy profesjonalnej pracy reporterskiej, 
a po części innowacyjnym i rozrywkowym programom informacyjnym takim jak Szkło Kontaktowe. 

SZKŁO KONTAKTOWE

Szkło Kontaktowe w zabawny sposób komentuje wydarzenia dnia. Jego atrakcyjność podnosi udział 
widzów w dyskursie za pomocą SMS i telefonów. Dziennikarz i jego gość – satyryk, prowadzą swobodny 
dialog o polityce i umożliwiają widzom swobodne przekazywanie opinii. Program buduje reputację TVN 
jako niezależnego nadawcy telewizyjnego. Szkło Kontaktowe osiągnęło godny podziwu udział 
w oglądalności na poziomie 8 proc., przy czym należy pamiętać, że TVN 24 dociera jedynie do 35 proc. 
gospodarstw domowych. Program prowadzą na zmianę Grzegorz Miecugow i Tomasz Sianecki, znani 
i cenieni dziennikarze, którzy pracują w TVN od 9 lat. 

Oglądalność prime time – grupa docelowa
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W 2006 roku odświeżyliśmy kanał TVN Style, wprowadzając nowe pozycje, wsparte intensywną kampanią 
marketingową. W wyniku tych działań całodobowy udział TVN Style w grupie docelowej wzrósł z 0,3 
proc. w 2005 roku do 0,7 proc. w roku 2006. 

LEKCJA STYLU

Nowością w ofercie kanału jest m.in. Lekcja Stylu – program o kulturze, klasycznym stylu i zachowaniu. 
Jego gospodyni, była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska podnosi prestiż i tworzy wizerunek TVN Style, 
jako nowoczesnej stacji, która daje możliwość kontaktu z najpopularniejszymi osobistościami 
we własnym domu.

N a j l e p s z a  z  t e l e w i z j i 
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Onet.pl jest wiodącym portalem multimedialnym i podstawowym źródłem informacji o Polsce w internecie. 
Według Instytutu Monitorowania Mediów w 2006 roku był najczęściej cytowanym medium internetowym. 
Jakość serwisu informacyjnego – wiadomosci.onet.pl – została również doceniona przez użytkowników. 
W konkursie Webstarfestival 2006 został on uznany za najlepszą polską internetową usługę informacyjną.

Onet oferuje prawie 300 serwisów, między innymi Sympatia.pl, portal randkowy, zumi – lokalizator 
internetowy o charakterze „yellow pages”, serwisy handlowe i sportowe. Jego atrakcyjne treści 
multimedialne obejmują informacje, klipy muzyczne, popularne programy i seriale z kanałów Grupy TVN, 
przekazy na żywo wszystkich meczów futbolowych w Lidze Mistrzów sezonu 2006/2007, materiały 
dotyczące podróży i wielu innych dziedzin. 

W 2006 roku użytkownicy Onet.pl ściągnęli 222 mln plików muzycznych, a serial Magda M., został 
ściągnięty z tego portalu 5 mln razy.

T o  c o  n a j l e p s z e  w  I n t e r n e c i e



OnetBlog (blog.onet.pl) jest wiodącą w Polsce stroną w swojej kategorii, zawiera około 1,6 mln blogów, 
które są miesięcznie odwiedzane przez ponad 3 mln użytkowników. OnetBlog wraz z Blog.pl, który 
przejęliśmy w grudniu 2006 roku, zdobył ponad 50 proc. polskich entuzjastów tego gatunku, takich jak 
były premier Kazimierz Marcinkiewicz, którego blog od założenia w lipcu 2006 roku miał 1,7 mln 
czytelników.
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Sympatia.pl jest wiodącym serwisem randkowym w Polsce. Ma ponad 2 mln zarejestrowanych biogramów. 
Jego wysokiej jakości usługi dostępne są również za pośrednictwem telefonów komórkowych, jako 
Sympatia Lajt. Sympatia.pl pozwala odwiedzającym korzystać z zaawansowanej wyszukiwarki do bogatej 
bazy danych, wraz z opisami i wysokiej jakości zdjęciami. Wyszukiwanie jest bezpłatne; kosztuje interakcja 
pomiędzy użytkownikami. W tym zakresie użytkownicy Sympatia.pl mają dostęp do różnych dodatkowych 
usług, takich jak wewnętrzna poczta, czy komunikator. Serwis organizuje również wydarzenia poza siecią, 
które dają użytkownikom możliwość spotkania się. 

T o  c o  n a j l e p s z e  w  I n t e r n e c i e
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Marka TVN jest najwyżej cenioną marką telewizyjną w Polsce, zarówno przez widzów, jak i reklamodawców, 
a Onet jest wiodącą marką w internecie i najsilniejszą polską marką. 

Świadomie kształtowana i pielęgnowana od początku istnienia stacji, w wynikach badań zorganizowanych 
w ubiegłym roku przez Ernst&Young i Rzeczpospolitą, marka TVN po raz trzeci była identyfikowana jako 
najsilniejsza marka w Polsce w kategorii: media, telekomunikacja, handel i usługi, a biorąc pod uwagę 
wszystkie branże – przyznano jej piątą pozycję, co należy uznać za wybitne osiągnięcie, zważywszy 
że wyprzedziły nas marki w większości znane od dziesięcioleci. Wyjątkiem jest Onet, którego marka 
została uznana za najsilniejszą markę w Polsce. 

Przykładamy wielką wagę do naszych marek. Wszelkie decyzje związane z ich kształtowaniem 
podejmujemy w oparciu o wnikliwe własne analizy i zamawiane badania. Świadomie kształtujemy 
wartość marki w relacjach z rynkiem: jako nadawca – za pomocą starannie skonstruowanej strategii 
programowej; w sferze marketingu – za pomocą regulowanych i spójnych komunikatów do 
opinii publicznej; w sferze technologii – poprzez celowe inwestycje budujące renomę TVN jako stacji 
najbardziej innowacyjnej i dynamicznej. Te same zasady od samego początku stosujemy wobec Onetu, 
lokując w nim najwyższej jakości usługi, ofertę programową i technologie gwarantujące status 
najlepszego i najchętniej odwiedzanego portalu multimedialnego. 

Nasz wysiłek przynosi efekty. W badaniu przeprowadzonym przez Target Group, TVN oceniono najwyżej 
w kategorii jakości marek na rynku mediów i wybrano marką darzoną największym przywiązaniem 
widzów. Ubiegłoroczne badania wykazały, że TVN z powodzeniem zbudowała w opinii odbiorców 
wizerunek „marki wysokiej jakości, najmodniejszej i przebojowej, a jednocześnie najbardziej poważnej 
i dostojnej”. Opublikowane po badaniu materiały pokazują, że TVN „kompleksowo wpisuje się w model 
potrzeb polskiego społeczeństwa, dostarczając nowatorskich propozycji z zakresu rozrywki”. Słowem 
– łączy najwyższe notowania w dziedzinie rozrywki z prawdziwą wiarygodnością w obszarze informacji 
i publicystyki. 

Autorzy badania zwracają również uwagę na bardzo wysoką atrakcyjność marki TVN, która – jak piszą 
– znajduje odzwierciedlenie w głębokiej sympatii widzów. TVN jest marką, której najbardziej brakowałoby 
odbiorcom, gdyby zniknęła z rynku. Ponadto jesteśmy uznawani za najbardziej pożądanego pracodawcę.

S i ł a  n a s z y c h  m a r e k
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NASZA ORGANIZACJA
Wyznaczone cele osiągamy dzięki ludziom, którzy maja motywację do pracy. Chcemy, aby Grupa TVN 
była wymarzonym pracodawcą; aby kultura i rozwój organizacyjny firmy szły w parze ze strategią rozwoju 
biznesu i poszanowaniem wartości, które wyznajemy. Szanujemy godność każdego zatrudnionego. 
W roku 2006 przyjęliśmy 472 nowych pracowników, podczas gdy 134 odeszło; obecny stan zatrudnienia 
wynosi – 1.323 osoby. 

Jesteśmy środowiskiem tętniącym życiem. W tworzeniu i utrzymywaniu dobrej atmosfery pracy ważną 
rolę odgrywają imprezy integracyjne. Dziewiątą rocznicę powstania TVN uczciliśmy przyjęciem, które 
było jednym z wielu wydarzeń przygotowanych dla pracowników i ich rodzin. Wierzymy w siłę 
pozytywnego, integrującego ducha zespołu i pragnienie sukcesu w codziennej pracy, dlatego 
promujemy te wartości na wszystkich poziomach i we wszystkich jednostkach. W 2006 roku pracownicy 
różnych działów uczestniczyli w dwu- lub trzydniowych wyjazdach, łączących szkolenie z zajęciami 
integracyjnymi. 

ZAANGAŻOWANIE
O naszym sukcesie rozstrzyga sposób prowadzenia biznesu oraz to, jak ludzie współpracują ze sobą. 
Otwarte środowisko jest dla każdego pracownika wyzwaniem i szansą pozwalającym pokazać 
kreatywność i zaangażowanie. 

O d p o w i e d z i a l n y  p r a c o d a w c a



WYNAGRODZENIE
Oferujemy naszym pracownikom atrakcyjne i konkurencyjne wynagrodzenia, z opieką zdrowotną, 
ubezpieczeniem na życie i ubezpieczeniem wypadkowym. Kluczowi pracownicy są uprawnieni do premii 
i programu motywacyjnego opartego na opcjach na akcje. 

Na początku 2006 roku udostępniliśmy pracownikom program ubezpieczeń na życie, obejmujący 
poważne zachorowania. Stanowi on dodatek do istniejącego programu ochrony zdrowia, który daje 
pracownikom darmowy dostęp do usług w prywatnych klinikach. 

Pod koniec 2005 roku wprowadziliśmy program motywacyjny oparty na opcjach na akcje. Jego adresatem 
jest kadra o wysokich kwalifikacjach, włączając kierownictwo wysokiego szczebla, kluczowych pracowników 
i współpracowników, członków Zarządu spółki i spółek zależnych. Ideą programu jest wspomaganie 
budowy naszej wartości w długim okresie, poprzez umożliwienie jego uczestnikom bezpośredniego 
korzystania z ich wkładu. 

Ogromne znaczenie ma wynagradzanie odpowiednie do wydajności. Co roku oceniamy własną politykę 
wynagrodzeń na tle warunków oferowanych przez rynek.
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SZKOLENIA I ROZWÓJ
Szkolenia i rozwój są niezbędne, aby pracownicy mogli zdobywać nowe umiejętności i wiedzę potrzebną 
do pełnego wykorzystania swoich możliwości do zdobywania nowych celów biznesowych. 

W roku 2004 wdrożyliśmy program rozwoju umiejętności kierowniczych dla kluczowych menedżerów, 
który był kontynuowany w latach 2005 i 2006. Naszym celem jest zwiększenie skuteczności w zarządzaniu 
poprzez koncentrację na rozwijaniu kompetencji związanych z biznesem oraz promowanie pracy 
zespołowej i współpracy w obrębie organizacji. Program rozwoju umiejętności jest wspierany przez 
szkolenia wewnętrzne i warsztaty przygotowywane przez zewnętrznych konsultantów. Jest stałym, 
praktycznym procesem rozwojowym, kształtowanym przez menedżerów wyższego szczebla oraz 
samych uczestników. Uruchomiliśmy także program dla dziennikarzy, który pozwala rozwijać 
ich predyspozycje, uczyć się nowych języków i pogłębiać kwalifikacje warsztatowe. 

W roku 2005 zainicjowaliśmy program dla zespołów sprzedaży, który ma wzmocnić naszą przyszłą 
konkurencyjność. Chodzi o rozwijanie u sprzedawców takich umiejętności jak rozpoznawanie trendów, 
identyfikacja rosnących wymagań klientów, doskonalenie kwalifikacji, których wymagać będzie 
przyszłość. 

Na bieżąco rozpoznajemy potrzeby pracowników w zakresie zdobywania nowych umiejętności i rozwoju 
kariery. Na tej podstawie oferujemy szkolenia, niezbędne dla przyszłego sukcesu pracowników TVN i całej 
Grupy.

O d p o w i e d z i a l n y  p r a c o d a w c a
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Jesteśmy świadomi pozycji, zajmowanej w społeczeństwie. Z należytą powagą traktujemy odpowiedzialność 
społeczną we wszystkim, co robimy. 

Ze względu na dużą rolę, jaką telewizja i internet odgrywają w społeczeństwie, głównym obszarem 
naszej odpowiedzialności przed społeczeństwem są nadawane przez nas programy. Zawartość oferty 
telewizyjnej podlega wymagającym regulacjom. 

Są dwie sfery naszej odpowiedzialności korporacyjnej – pierwsza dotyczy programów, druga – biznesu. 
Jest rzeczą istotną dostosowanie raportu z zakresu odpowiedzialności korporacyjnej do spraw ważnych dla 
naszych udziałowców. Mamy świadomość, że tylko niektóre z nich mają znaczenie dla naszego biznesu, 
ze względu na ich związek z naszą strategią i ze względu na ryzyko niepowodzenia w zarządzaniu nimi.

Korporacyjna odpowiedzialność programowa obejmuje następujące kwestie: 
– Odpowiedzialność redakcyjna (złamanie przepisów może zaszkodzić naszej reputacji i zrazić widzów 

oraz reklamodawców);
– Niezależność dziennikarska (zrównoważona informacja i bezstronna publicystyka to fundamenty 

wiarygodności całej naszej oferty rynkowej);
– Odzwierciedlanie rzeczywistości (większy związek programów ze sprawami widzów, to większa 

popularność audycji i ich atrakcyjność dla naszych reklamodawców). 

Wspieramy społeczności, wśród których działamy, zwłaszcza publicystyką, reportażami i różnymi formami 
dziennikarstwa śledczego, a także poprzez aktywną, bezpośrednią pomoc finansową.

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



FUNDACJA TVN
Angażujemy się w wiele działań charytatywnych, organizowanych przez założoną i wspieraną przez 
nas Fundację TVN Nie jesteś sam.

Fundacja, kierowana przez Bożenę Walter, pomaga ludziom ubogim i cierpiącym na nieuleczalne 
choroby. Finansuje zakupy specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali dziecięcych, pokrywa 
koszty niezbędnych remontów oraz udziela zapomóg potrzebującym. W 2006 roku przekazaliśmy 
fundacji 0,8 mln zł, wykorzystane między innymi na pomoc dla podopiecznych. Fundacja TVN opiekuje 
się ponad 2.600 osobami. W 2006 roku 1.280 osób otrzymało naszą pomoc (comiesięczne zapomogi), 
a 1.350 osobom opłaciliśmy zabiegi rehabilitacyjne. 

Fundacja gromadzi fundusze za pośrednictwem imprez dobroczynnych, organizowanych we współpracy 
z TVN. W roku 2006 zebrała 14 mln. złotych. 



57

ZIELONE DRZWI
Taki tytuł ma audycja Fundacji, nadawana dwa razy w miesiącu w TVN. Prezentuje ludzi, którym Fundacja 
TVN pomaga, przedstawia cele, które finansuje, ale też omawia problemy zdrowotne, opowiada historie 
chorych, prezentuje wypowiedzi lekarzy – specjalistów i wspiera zbiórki pieniędzy dla podopiecznych. 
Kwotę ponad 2,7 mln zł pochodzącą ze zbiórek w roku 2006 przeznaczono na leczenie ciężko chorych 
dzieci, na zapewnienie rehabilitacji dzieciom z porażeniem mózgowym, na operacje oraz na poprawę 
warunków życia bardzo biednych rodzin z dziećmi. 

PRZYWRÓCIĆ NADZIEJĘ
W maju 2006 roku zorganizowaliśmy trzecią akcję zbierania funduszy na odnowienie głównych klinik 
Centrum Zdrowia Dziecka. Fundacja zebrała 2,5 mln zł, które zostały przeznaczone na odnowienie Kliniki 
Hepatologii, Immunologii i Gastroenterologii. W ciągu ostatnich trzech lat, nasza Fundacja wraz z Fundacją 
Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez Barier zebrała w ramach tej akcji 15 mln zł. 

SOPOT FESTIVAL 2006
Trzeciego dnia Sopockiego Festiwalu nasza Fundacja zebrała za pomocą SMSów – 422 tysiące zł. 
Pieniądze przeznaczono na zakup najlepszych z dostępnych implantów słuchowych dla sześciorga 
dzieci. 

FINANSOWANIE DOMÓW DZIECKA
W r. 2006 Fundacja TVN Nie jesteś sam wraz z programem TVN Uwaga! rozpoczęła zbieranie funduszy 
na domy dziecka w Morągu i w Stalowej Woli. Dzięki dokumentom filmowym pokazującym warunki 
w tych placówkach, zebrano ponad 1,5 mln zł na niezbędne naprawy i remonty. 

ŚWIĄTECZNE WYDANIE PROGRAMU UWAGA! 
Fundacja połączyła siły z programem Uwaga!, aby zebrać fundusze dla potrzebujących. W tym roku 
postanowiono pomóc dzieciom chorym na raka. Kampania, której częścią była opowieść o losach 
13-letniej Natalii, odniosła ogromny sukces. Udało się zebrać prawie 3,3 mln zł na pomoc dzieciom 
dotkniętym chorobą nowotworową.

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

31 grudnia 2006 w skład Rady Nadzorczej wchodziło dziewięciu członków: 

Jan Wejchert
prezes Rady Nadzorczej; prezydent Grupy ITI

Wojciech Kostrzewa 
wiceprezes Rady Nadzorczej; przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń i Transakcji z Podmiotami 
Powiązanymi; prezes oraz dyrektor wykonawczy Grupy ITI 

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

Paweł Gricuk
niezależny członek Rady Nadzorczej; członek Komitetu ds. Wynagrodzeń i Transakcji z Podmiotami 
Powiązanymi; doradca JPMorgan Chase Bank 

Andrzej Rybicki 
niezależny członek Rady Nadzorczej; prezes Zarządu i dyrektor wykonawczy Advanced Digital Broadcast 
Holding S.A. 
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Bruno Valsangiacomo
członek Rady Nadzorczej oraz członek Komitetu ds. Audytu; wiceprezydent Grupy ITI 

Mariusz Walter
członek Rady Nadzorczej i wiceprezydent Grupy ITI 

Jan Adam Zieliński
niezależny członek Rady Nadzorczej; przewodniczący Komitetu ds. Audytu, doradca Zarządu BRE Bank S.A. 
oraz członek Zarządu BRE Bank Hipoteczny 

W 2007 roku Mariusz Walter, Jan Wejchert oraz Jan Adam Zieliński zrezygnowali ze swoich stanowisk 
w Radzie Nadzorczej. Jednocześnie dokooptowano trzech nowych członków: Sandrę Walter, Aldonę 
Wejchert oraz Wiesława Rozłuckiego, przywracając dziewięcioosobowy skład Rady Nadzorczej. 
Od 21 marca 2007 roku przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Wojciech Kostrzewa, 
a wiceprzewodniczącym Bruno Valsangiacomo.

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



Zarząd:

Piotr Walter

prezes Zarządu i dyrektor 

generalny; oprócz nadzoru 

nad rozwojem strategicznym, 

jest również odpowiedzialny 

za nasze relacje z organizacjami 

branżowymi, organami 

regulacyjnymi i administracją 

rządową.

Karen Burgess

wiceprezes Zarządu 

ds. finansowych; zajmuje 

się finansami i nadzoruje 

przestrzeganie przepisów 

regulujących funkcjonowanie 

rynków finansowych. 

Edward Miszczak

wiceprezes Zarządu; 

odpowiedzialny za nadawane 

programy, nadzoruje całość 

– od planowania strategii 

do codziennego planowania 

i ramówki. 

Łukasz Wejchert 

wiceprezes Zarządu; 

jest odpowiedzialny 

za działalność internetową. 

Powołany 4 sierpnia 2006 

roku.

Tomasz Berezowski

członek Zarządu; 

odpowiedzialny za wszystkie 

technologiczne aspekty naszej 

działalności.
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Olgierd Dobrzyński 

członek Zarządu; 

odpowiedzialny za rozwój 

nowego biznesu. Powołany 

4 sierpnia 2006 roku. 

Waldemar Ostrowski

członek Zarządu; 

jest odpowiedzialny za analizę 

strategiczną, marketing oraz 

promocję na antenie. 

Adam Pieczyński 

członek Zarządu; 

odpowiedzialny za publicystykę 

i informację. Powołany 

4 sierpnia 2006 roku.

Jarosław Potasz

członek Zarządu; 

odpowiedzialny za całą 

produkcję własną. 

Piotr Tyborowicz

członek Zarządu; 

odpowiedzialny za wszelkie 

nasze działania w zakresie 

sprzedaży. 

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



Ład
korporacyjny
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OGÓLNE ZASADY ŁADU
Robimy wszystko, aby nasz ład korporacyjny był przejrzysty i aby spełniał polskie i międzynarodowe 
standardy. 

W pełni wdrożyliśmy zasady Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie. 

Niezależny członek Rady Nadzorczej, zgodnie z naszym statutem, to osoba, która spełnia następujące 
kryteria:
(a) nie jest pracownikiem Spółki; 
(b) nie pełniła funkcji członka Zarządu Spółki w ciągu trzech lat poprzedzających powołanie jej do Rady 

Nadzorczej; 
(c) nie pozostaje 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 zasiadania w Radzie Nadzorczej; 
(e) posiada mniej niż 5 proc. akcji Spółki; 
(f) nie jest osobą pozostającą w bliskich stosunkach z którymkolwiek z akcjonariuszy posiadających 5 

proc. 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 proc. 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. Wynagrodzeń i Transakcji z Podmiotami Powiązanymi, z których oba mają większość 
niezależnych Członków Rady. Mamy trzech niezależnych Członków Rady, a są nimi: Paweł Gricuk, Arnold 
Bahlmann oraz Wiesław Rozłucki.

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 2006 roku. Wtedy także nastąpi wybór 
nowej Rady Nadzorczej. 

Ł a d  k o r p o r a c y j n y



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 w sporach z członkami Zarządu, 
(c) zatwierdzanie przepisów regulujących pracę Zarządu, 
(d) wydawanie pozwolenia na zwiększenie kapitału akcyjnego, oraz 
(e) zatwierdzanie do publikacji naszego raportu rocznego. 

Zarząd musi regularnie raportować do Rady Nadzorczej oraz, zgodnie ze Statutem, uzyskiwać zgodę 
na niektóre działania. Rada Nadzorcza zatwierdza również roczny budżet i mianuje naszych audytorów. 

Rada Nadzorcza spotyka się regularnie w celu przyjęcia kwartalnych raportów finansowych oraz, gdy jest 
to potrzebne, aby odnieść się do kwestii wykraczających poza zakres ich rutynowych obowiązków. 
W 2006 roku Rada Nadzorcza odbyła osiem posiedzeń. Między tymi posiedzeniami członkowie Rady 
Nadzorczej otrzymywali dodatkowe informacje, m.in. miesięczne raporty, co pozwoliło im uaktualniać 
wiedzę o 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 statucie Komitetu ds. Audytu. 
Komitet ds. Audytu nadzoruje proces sprawozdawczości finansowej w celu zapewnienia równowagi, 
przejrzystości i integralności publikowanych informacji finansowych. Określa również efektywność 
wewnętrznej kontroli finansowej, ryzyko systemu zarządzania, efektywność funkcji audytu 
wewnętrznego i zgodność niezależnego audytu i monitoringu z prawem i regulacjami wpływającymi 
na sprawozdania finansowe oraz przestrzegany przez nas kodeks biznesu. Dodatkowo, Komitet ds. 
Audytu doradza Radzie Nadzorczej w zakresie wyboru audytora oraz oceny wykonania audytu 
zewnętrznego. W wykonywaniu swoich obowiązków Komitet ds. Audytu prowadzi efektywną 
współpracę z Radą Nadzorczą, Zarządem, szczeblem menedżerskim oraz audytem zewnętrznym 
i wewnętrznym. Komitet ds. Audytu składa się z trzech członków – obecnie: Jan Zieliński 
(przewodniczący), Paweł Gricuk i Bruno Valsangiacomo. 

Komitetu ds. Audytu odbywa regularne posiedzenia. Członek Zarządu ds. Finansowych oraz przedstawiciele 
audytu zewnętrznego i wewnętrznego uczestniczą w tych posiedzeniach. W 2006 roku Komitet ds. Audytu 
odbył 5 posiedzeń.
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KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ I TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 
Obowiązki Komitetu ds. wynagrodzeń i transakcji z podmiotami powiązanymi są przejrzyście określone 
w regulaminie Rady Nadzorczej i obejmują analizę transakcji z podmiotami powiązanymi, przegląd 
wynagrodzeń kierownictwa i członków rady nadzorczej oraz przedstawianie rekomendacji w tych 
kwestiach Radzie Nadzorczej. W skład Komitetu ds. Wynagrodzeń i Transakcji z Podmiotami Powiązanymi 
wchodzą: Wojciech Kostrzewa (przewodniczący), Arnold Bahlmann i Paweł Gricuk. W ciągu roku 2006 
Komitet odbył trzy posiedzenia, aby dokonać przeglądu naszego programu motywacyjnego, 
wynagrodzeń członków rady nadzorczej oraz transakcji z podmiotami powiązanymi.

ZARZĄD 
Zarząd jest odpowiedzialny za codzienne zarządzanie Grupą. W jego skład może wchodzić od trzech 
do dziesięciu członków, włączając prezesa i dwóch wiceprezesów. Obecnie zasiada w nim dziesięć osób. 
Członkowie Zarządu są mianowani przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat.

Posiedzenia Zarządu odbywają się co tydzień, by umożliwić bieżącą dyskusję o sprawach firmy i usprawnić 
proces decyzyjny. Uczestniczą w nich wszyscy członkowie, a przewodniczy dyrektor generalny.

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 sprawdzane przez niezależnego audytora. Począwszy od 1 stycznia 2005 roku 
przyjęliśmy Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej na potrzeby raportowania dla 
akcjonariuszy. 

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 w tej 
sprawie dla Zarządu w pełnym składzie. 

Wynagrodzenie członków Zarządu składa się ze stałego elementu wynagrodzenia, zmiennej części premii 
oraz opcji na akcje. 

Wynagrodzenie Zarządu w gotówce w 2006 roku (w tys. zł):

Nazwisko Wynagrodzenie podstawowe Premia Razem

Piotr Walter 1.043 436 1.479

Karen Burgess 1.084 216 1.300

Edward Miszczak 697 212 909

Łukasz Wejchert 272 - 272

Tomasz Berezowski 457 82 539

Olgierd Dobrzyński 410 197 607

Waldemar Ostrowski 518 101 619

Adam Pieczyński 581 176 757

Jarosław Potasz 481 88 569

Piotr Tyborowicz 549 243 792

Razem 6.092 1.751 7.843

Wszyscy Członkowie Zarządu uczestniczą w programie opcji na akcje wprowadzonym w grudniu 2005 
roku (programie opcji na akcje I), oraz w czerwcu 2006 roku (programie opcji na akcje II). Zgodnie 
z warunkami programu opcji na akcje I, będą one przyznawane w trzech transzach: w grudniu 2005 roku, 
we wrześniu 2006 roku oraz we wrześniu 2007 roku, przy spełnieniu pewnych warunków. Zgodnie 
z warunkami programu opcji na akcje II przyznawanie opcji odbędzie się w czterech transzach: dwie 
pierwsze, już przyznane, a pozostałe terminy to marzec 2007 roku oraz marzec 2008 roku przy spełnieniu 
pewnych warunków. Komitet ds. Wynagrodzeń i Transakcji z Podmiotami Powiązanymi rekomenduje, 
a Rada Nadzorcza zatwierdza liczbę opcji przyznaną członkom Zarządu.
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Liczba opcji na akcje przyznana każdemu z członków Zarządu:

Nazwisko Łączna liczba przyznanych
opcji na akcje

Liczba opcji na akcje przyznana 
na dzień 1 stycznia 2007 roku

Piotr Walter 622.600 124.520

Karen Burgess 526.290 114.410

Edward Miszczak 526.290 114.410

Łukasz Wejchert 577.065 147.410

Tomasz Berezowski 336.030 73.050

Olgierd Dobrzyński 219.150 73.050

Waldemar Ostrowski 336.030 73.050

Adam Pieczyński 219.150 73.050

Jarosław Potasz 336.030 73.050

Piotr Tyborowicz 336.030 73.050

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 zasiadania w Radzie Nadzorczej. 

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 2006 roku:

Nazwisko Wynagrodzenie (tysiące zł.)

Jan Wejchert 66

Wojciech Kostrzewa 65

Arnold Bahlmann 63

Romano Fanconi 64

Paweł Gricuk 69

Andrzej Rybicki 30

Bruno Valsangiacomo 65

Mariusz Walter 56

Jan Adam Zieliński 67

Maciej Żak 30

Razem 575

W y n a g r o d z e n i e



Skonsolidowane 
sprawozdania finansowe
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Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

SPIS TREŚCI

 O ś w i a d c z e n i e  z a r z ą d u  7 1

 I n f o r m a c j e  o  T V N  7 2

 S k o n s o l i d o w a n y  r a c h u n e k  z y s k ó w  i  s t r a t  74

 S k o n s o l i d o w a n y  b i l a n s  7 5  

 S k o n s o l i d o w a n e  z e s t a w i e n i e  z m i a n  w  k a p i t a l e  w ł a s n y m  7 6

 S k o n s o l i d o w a n y  r a c h u n e k  p r z e p ł y w ó w  p i e n i ę ż n y c h  7 7

 I n f o r m a c j a  d o d a t k o w a  d o  s k o n s o l i d o w a n e g o  s p r a w o z d a n i a  f i n a n s o w e g o  7 8

O p i n i a  n i e z a l e ż n e g o  b i e g ł e g o  r e w i d e n t a   124



Sprawozdanie
finansowe

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2006 R.
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Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

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 wyrażenia bezstronnej 

i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Warszawa, 15 lutego 2007 r.



INFORMACJE O TVN

1. Działalność podstawowa

TVN S.A. („Spółka”) i jej jednostki zależne („Grupa TVN”, „Grupa”) są nadawcami lub współnadawcami 

jedenastu kanałów telewizyjnych w Polsce: TVN, TVN 7, TVN 24, TVN Meteo, TVN Turbo, ITVN, TVN Style, 

TVN Gra, TVN Med, TVN Lingua oraz Discovery Historia. Kanały należące do Grupy emitują wiadomości, 

programy informacyjne i rozrywkowe oraz seriale i filmy fabularne. Grupa posiada również portal Onet.pl, 

lidera na rynku polskich portali internetowych. 

2. Siedziba

TVN S.A.

ul. Wiertnicza 166

02-952 Warszawa

3. Rada Nadzorcza

Jan Wejchert – Przewodniczący

Wojciech Kostrzewa – Zastępca Przewodniczącego

Arnold Bahlmann

Romano Fanconi

Paweł Gricuk

Andrzej Rybicki (powołany 8 czerwca 2006 r.)

Bruno Valsangiacomo

Mariusz Walter

Jan Zieliński

Maciej Żak (do 8 czerwca 2006 r.)

4. Zarząd

Piotr Walter – Prezes

Karen Burgess – Wiceprezes

Edward Miszczak – Wiceprezes

Jan Łukasz Wejchert – Wiceprezes (powołany 4 sierpnia 2006 r.)

Tomasz Berezowski

Olgierd Dobrzyński (powołany 4 sierpnia 2006 r.)

Waldemar Ostrowski

Adam Pieczyński (powołany 4 sierpnia 2006 r.)

Jarosław Potasz

Piotr Tyborowicz

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
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TVN Finance Corporation plc

One London Wall

London EC2Y 5EB, UK

Polish Television Finance Corporation B.V.

De Boelelaan 7

NL-1083 Amsterdam

The Netherlands 

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

NTL Radomsko Sp. z o.o.

ul. 11 Listopada 2

97-500 Radomsko

ProCable Sp. z o.o. in liquidation

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

10. Jednostki stowarzyszone

8. Spółki zależne

Telewizja, nadawanie i produkcja telewizyjna

Grupa Onet.pl S.A.

ul. Starowiślna 48

31-035 Kraków 

Dream Lab Onet.pl Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 41C

31-864 Kraków

Grupa Onet.pl S.A.

ul. Starowiślna 48

31-035 Kraków

Media Entertainment Ventures 

International Limited

90 Palazzo Pietro Strait Street

Valetta

Malta

Polskie Badania Internetu Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 44

00-950 Warszawa

Thema Film Sp. z o.o.

ul. Powsińska 4

02-920 Warszawa

Nowe Media



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

Rok zakończony 
31 grudnia 2006 r.

Rok zakończony 
31 grudnia 2005 r.

Nota

Przychody ze sprzedaży 4 1.165.027 860.343

Koszty własne sprzedaży 5 (633.227) (498.633)

Koszty sprzedaży 5 (78.020) (47.242)

Koszty ogólnego zarządu 5 (104.676) (56.676)

Pozostałe koszty operacyjne, netto (589) (2.365)

Zysk z działalności operacyjnej 348.515 255.427

Przychody inwestycyjne, netto 6 54.059 23.570

Koszty finansowe, netto 6 (68.277) (15.377)

Zysk brutto 334.297 263.620

Podatek dochodowy 19 (75.472) (54.347)

Zysk netto przypadający akcjonariuszom TVN S.A. 258.825 209.273

Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję przypadający 
akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach)

– podstawowy 7 0,78 0,64

– rozwodniony 7 0,77 0,64

Piotr Walter
Prezes Zarządu

Karen Burgess
Wiceprezes Zarządu

Edward Miszczak
Wiceprezes Zarządu

Jan Łukasz Wejchert
Wiceprezes Zarządu

Tomasz Berezowski
Członek Zarządu

Olgierd Dobrzyński
Członek Zarządu

Waldemar Ostrowski
Członek Zarządu

Adam Pieczyński
Członek Zarządu

Jarosław Potasz
Członek Zarządu

Piotr Tyborowicz  
Członek Zarządu

Warszawa, 15 lutego 2007
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SKONSOLIDOWANY BILANS
(w złotych; wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)

Na dzień
31 grudnia 2006 r.

Na dzień
31 grudnia 2005 r.

Nota
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 8 195.988 139.746
Wartość firmy 9 946.332 144.127
Marka 10 643.428 –
Inne wartości niematerialne 11 52.392 23.563
Długoterminowe aktywa programowe 12 105.251 54.986
Inwestycje w jednostki stowarzyszone 83 –
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 13 4.650 9.198
Należności od jednostki powiązanej z tytułu obligacji 25 – 561.597
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 6.235 9.196
Pozostałe aktywa trwałe 4.325 2.242

1.958.684 944.655
Aktywa obrotowe
Krótkoterminowe aktywa programowe 12 186.411 151.080
Należności z tytułu dostaw i usług 185.269 137.286
Finansowe instrumenty pochodne 14 128.064 97.661
Rozliczenia międzyokresowe i inne aktywa obrotowe 15.619 26.781
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 3.138
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 104.611 80.764

619.974 496.710
AKTYWA RAZEM 2.578.658 1.441.365

PASYWA
Kapitał własny
Kapitał zakładowy 15 68.702 63.970
Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości nominalnej 499.238 –
Kapitał zapasowy (8%) 21.323 13.708
Inne kapitały rezerwowe 77.087 (608)
Skumulowany zysk 570.815 319.605

1.237.165 396.675
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Obligacje oprocentowane 9,5% o terminie wykupu w 2013 r. 16 841.856 843.455
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 174.637 45.338
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1.096 –

1.017.589 888.793
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 17 152.133 56.010
Odsetki naliczone od obligacji oprocentowanych 9,5%, o terminie wykupu w 2013 r. 16 3.564 3.590
Zobowiązania z tytułu finansowych instrumentów pochodnych – 106
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 52.681 6.552
Pozostałe zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe 18 115.526 89.639

323.904 155.897
Zobowiązania razem 1.341.493 1.044.690
PASYWA RAZEM 2.578.658 1.441.365



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

Liczba akcji 
(nie w 

tysiącach)

Kapitał 
zakładowy

Kapitał zapasowy 
z emisji akcji 

powyżej wartości 
nominalnej

Kapitał 
zapasowy 

(8%)

Inne 
kapitały 

rezerwowe

Skumulowany 
zysk

Kapitał 
własny

Stan na 1 stycznia 2005 r. 65.800.000 65.800 – (4.709) 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 – – – – 44 44
Zyski z wyceny w  wartości godziwej instrumentów 
zabezpieczających przepływy pieniężne, netto

– – – 9.467 – 9.467

Podatek odroczony z tytułu zysków z wyceny w 
wartości godziwej instrumentów zabezpieczają-
cych przepływy pieniężne, netto

– – – (1.798) – (1.798)

Zyski netto ujęte bezpośrednio w kapitale własnym – – – 3.504 44 3.548

Zysk netto w roku – – – – 209.273 209.273

Suma przychodów ujętych w okresie obrotowym – – – 3.504 209.317 212.821

Koszt transakcji wykupu akcji – – – – (1.472) (1.472)

Wykup akcji (1) (1.830.418) (1.830) – – (117.696) (119.526)

Program przydziału opcji objęcia akcji (2) – – – 597 – 597
Podział zysku za rok 2004 - odpis na kapitał 
zapasowy (8%)

– – 13.708 – (13.708) –

Stan na 31 grudnia 2005 r. 63.969.582 63.970 13.708 (608) 319.605 396.675

Stan na 1 stycznia 2006 r. 63.969.582 63.970 – 13.708 (608) 319.605 396.675
Utrata wartości aktywów finansowych dostępnych 
do sprzedaży

– – – – 1.760 – 1.760

Podatek odroczony z tytułu utraty wartości akty-
wów finansowych dostępnych do sprzedaży

– – – – (334) – (334)

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

– – – – (273) – (273)

Podatek odroczony z tytułu strat z wyceny w war-
tości godziwej instrumentów zabezpieczających 
przepływy pieniężne, netto

– – – – 52 – 52

Zyski netto ujęte bezpośrednio w kapitale własnym – – – – 1.205 – 1.205

Zysk netto w roku – – – – – 258.825 258.825

Suma przychodów ujętych w okresie obrotowym – – – – 1.205 258.825 260.030

Emisja akcji (zob. Nota 23) 4.732.109 4.732 499.238 – – – 503.970

Efekt podziału akcji (3) 274.806.764 – – – – – –

Program przydziału opcji objęcia akcji (2) – – – – 76.490 – 76.490
Podział zysku za rok 2005 – odpis na kapitał 
zapasowy (8%)

– – –  7.615 – (7.615) –

Stan na 31 grudnia 2006 r. 343.508.455 68.702 499.238 21.323 77.087 570.815 1.237.165

(1) W dniu 26 września 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o umorzeniu 1.830.418 akcji (nie w tysiącach) o wartości nominalnej 1 zł każda nabytych w ramach 
wykupu akcji własnych zakończonego w dniu 12 sierpnia 2005 r.

(2) W dniu 27 grudnia 2005 r. TVN S.A. wprowadziła Program Motywacyjny I oparty na akcjach serii C. W dniu 8 czerwca 2006 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło warunkowe 
podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę do 1.974 oraz emisję warrantów subskrypcyjnych wymaganych do realizacji Programu Motywacyjnego I. W dniu 31 lipca 2006 r., w związku 
z nabyciem Grupa Onet.pl S.A. (patrz Nota 15, 23), TVN S.A. wprowadziła Program Motywacyjny II oparty na akcjach serii E. W dniu 26 września 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy zatwierdziło warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę do 1.756 oraz emisję warrantów subskrypcyjnych wymaganych do realizacji Programu Motywacyjnego II.

(3) W dniu 29 listopada 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło zmianę wartości nominalnej akcji z 1 zł do 0,20 zł (nie w tysiącach). W konsekwencji, liczba 
wyemitowanych akcji zwykłych wzrosła pięciokrotnie. Zmniejszenie wartości nominalnej akcji zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy 12 grudnia 2006 r.
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(w złotych; wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej)

Rok zakończony
31 grudnia 2006 r.

Rok zakończony
31 grudnia 2005 r.

Nota
Działalność operacyjna
Wpływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 20 452.391 243.393
Podatek zapłacony (15.060) (21.035)
Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 437.331 222.358
Działalność inwestycyjna
Nabycie jednostek zależnych, netto (bez nabytych środków pieniężnych) 20 (1.280.036) (1.533)
Wypływy z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych (81.723) (43.207)
Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 1.933 –
Wypływy z tytułu nabycia wartości niematerialnych (16.161) (5.764)
Odsetki otrzymane 6.600 6.005
Wpływy z tytułu spłaty obligacji od jednostki powiązanej 25 607.060 –
Wypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (762.327) (44.499)
Działalność finansowa
Emisja akcji 15, 23 439.897 –
Wykup akcji własnych – (54.997)
Koszty transakcji wykupu akcji własnych – (1.472)
Wypływy z tytułu nabycia opcji (3.455) (5.020)
Odsetki zapłacone (87.610) (101.336)
Wpływy/(wypływy) pieniężne netto z działalności finansowej 348.832 (162.825)
Zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 23.836 15.034
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początku roku 80.764 65.731
Skutki zmian kursów walutowych 11 (1)
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na końcu roku 104.611 80.764
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 104.611 43.762
Krótkoterminowe bony skarbowe – 37.002

104.611 80.764

*Inne kapitały rezerwowe
Kapitał z tyt. 

programu przydziału 
opcji objęcia akcji

Kapitał z tyt. wyceny 
wartości godziwej

Kapitał z tyt. wyceny 
w wartości godziwej 

instrumentów 
zabezpieczających 

przepływy pieniężne

Razem

Stan na 1 stycznia 2006 r. 597 (1.426) 221 (608)
Obciążenie w okresie 56.930 1.760 (273) 58.417
Podatek odroczony wynikający z obciążenia 
w okresie – (334) 52 (282)

Wartość opcji ujęta w koszcie nabycia Grupa 
Onet.pl S.A. 19.560 – – 19.560

Stan na 31 grudnia 2006 r. 77.087 – – 77.087

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



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

1. TVN

W dniu 15 lutego 2007 r. niniejsze 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 największą grupą 

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

Skład Grupy TVN przedstawiono w Nocie 24.

W dniu 31 lipca 2006 r. Grupa zakończyła transakcję zakupu 100% udziałów w kapitale zakładowym Grupa Onet Poland Holding B.V. („GOPH 

BV”) za umowną cenę 1.092.704 (zob. Nota 23). W dniu zakupu GOPH BV posiadała 82,30% udziałów w kapitale zakładowym Grupa Onet.

pl S.A., spółki prawa polskiego notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W dniu 11 września 2006 r. Grupa zakończyła 

publiczne wezwanie do sprzedaży pozostałych akcji i nabyła dodatkowo 15,41 % akcji Grupa Onet.pl S.A. za kwotę 204.613. W dniu 16 

października 2006 r. Grupa ogłosiła przymusowy wykup pozostałych akcji Grupa Onet.pl znajdujących się w posiadaniu akcjonariuszy 

mniejszościowych Spółki. W przymusowym wykupie zakończonym 20 października 2006 r. Grupa nabyła pozostałe akcje za kwotę 30.780. 

W dniu 16 października 2006, Grupa uruchomiła dziewiąty kanał telewizyjny TVN Lingua, bezpłatny program telewizji kablowej i satelitarnej, 

oferujący odbiorcom programy do nauki języków obcych. 

W dniu 19 października 2006 r. Grupa uruchomiła dziesiąty kanał telewizyjny TVN Med, kodowany satelitarny kanał edukacyjny przeznaczony 

dla lekarzy.

W dniu 15 listopada 2006 r., wspólnie z Discovery Networks Poland, Grupa uruchomiła kanał Discovery Historia, kodowany kanał satelitarny 

poświęcony historii.

W dniu 28 grudnia 2006 r. TVN S.A. połączyła się ze swoją spółką zależną TVN 24 Sp. z o.o. 

Przychody z reklam 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

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską („UE”) obowiązującymi na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości 

zastosowane przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2006 r. są spójne 

z zasadami zastosowanymi przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 

2005 r. za wyjątkiem nowych zasad rachunkowości opisanych poniżej i interpretacji, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych 

rozpoczynających się po 1 stycznia 2006 r. Wprowadzenie tych zasad i interpretacji nie miało znaczącego wpływu na sprawozdawczość Grupy.

Poniższe standardy i interpretacje zostały wprowadzone przez Grupę w 2006 r.:

a. KIMSF 4 „Ustalanie, czy umowa zawiera w sobie elemeny leasingu”

Interpretacja daje wytyczne dotyczące tego, czy umowy nie mające formy prawnej umowy leasingowej powinny być ujmowane zgodnie 

z MSR 17 “Leasing”. 

b. 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.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem aktywów 

i zobowiązań finansowych (w tym instrumentów pochodnych) wycenianych w wartości godziwej w korespondencji z rachunkiem zysków 

i strat oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi 

przez UE, dostępne jest na stronie: http://inwestor.tvn.pl. 

2.2. Sprawozdawczość dotycząca segmentów

Segment branżowy to grupa aktywów i działalności zaangażowanych w dostarczanie indywidualnych produktów i usług lub grupy 

powiązanych produktów lub usług, które podlegają ryzykom i zwrotom z poniesionych nakładów inwestycyjnych innym niż pozostałe 

segmenty branżowe.

Koszty operacyjne, włącznie z kosztami centralnej administracji są alokowane do segmentów, do których się odnoszą. 

Grupa działa głównie na terytorium Polski i większość jej aktywów znajduje się na terenie Polski. Aktywa znajdujące się poza Polską stanowią 

poniżej 10% łącznych aktywów Grupy. W konsekwencji, 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.
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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.

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. Jednostki stowarzyszone

Jednostki stowarzyszone, to wszelkie jednostki, na które Grupa wywiera znaczący wpływ, lecz ich nie kontroluje, zwykle posiadając od 20% 

do 50% ogólnej liczby głosów w organach stanowiących. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozlicza się metodą praw własności 

i ujmuje początkowo według kosztu. 

Udział Grupy w wyniku jednostek stowarzyszonych od dnia nabycia ujmuje się w rachunku zysków i strat, zaś jej udział w zmianach innych 

kapitałów od dnia nabycia – ujmuje się w innych kapitałach. O łączne zmiany kapitału od dnia nabycia koryguje się wartość bilansową inwestycji. 

Gdy udział Grupy w stratach jednostki stowarzyszonej staje się równy lub większy od udziału Grupy w tej jednostce stowarzyszonej, Grupa 

przestaje ujmować dalsze straty, chyba że wzięła na siebie obowiązek pokrycia strat lub dokonała płatności w imieniu danej jednostki 

stowarzyszonej. Niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy Grupą a jej jednostkami stowarzyszonymi eliminuje się proporcjonalnie 

do udziału Grupy w jednostkach stowarzyszonych. Niezrealizowane straty również są eliminowane, chyba że transakcja dostarcza dowodów 

na wystąpienie utraty wartości przekazywanego składnika aktywów. 

2.6. Waluty obce

Załączone sprawozdanie finansowe przedstawione jest w złotych polskich. Złoty stanowi walutę prezentacji i walutę funkcjonalną TVN S.A. 

Poszczególne pozycje sprawozdania finansowego każdej ze spółek Grupy są wyceniane z zastosowaniem waluty podstawowego środowiska 

gospodarczego, w którym spółka prowadzi działalność.
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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.

2.7. Kursy walut oraz inflacja

 

Kurs wymiany 
złotego do dolara

Kurs wymiany 
złotego do euro

31 grudnia 2006 r. 2.9105 3.8312

31 grudnia 2005 r. 3.2613 3.8598

Wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku zakończonym 31 grudnia 2006 r. wyniósł 1,4% (0,7% za rok zakończony 31 

grudnia 2005 r.).

2.8. 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.

Inwestycje w obcych środkach trwałych amortyzuje się przez okres trwania umowy najmu, nie dłużej jednak niż przez okres ich użytkowania. 

Grunty nie podlegają amortyzacji. Amortyzację innych środków trwałych nalicza się metodą liniową w celu rozłożenia ich wartości 

początkowej pomniejszonej o wartość końcową, przez szacowane okresy ich użytkowania.

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

operacyjnej.

Zgodnie z wymogami MSR 16, Grupa przeprowadziła przegląd przewidywanych okresów użytkowania i końcowych wartości rzeczowych 

aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2005 r. W wyniku tego przeglądu w stosunku do niektórych pozycji sprzętu telewizyjnego 

i nadawczego oraz środków transportu zmieniono przewidywane okresy użytkowania oraz wartości końcowe. Zmiany szacunków 
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obowiązują od dnia 1 stycznia 2006 r. Zmniejszenie kosztu amortyzacji w związku z tymi zmianami wyniosło 5.629 w roku zakończonym 31 

grudnia 2006 r. Oszacowanie wpływu powyższych zmian na amortyzację w przyszłych okresach jest niewykonalne w praktyce.

Zmienione przewidywane okresy ekonomicznej użyteczności przedstawione są poniżej:

Okres

obecnie dotychczas

Sprzęt telewizyjny i nadawczy 2–10 lat 4–5 lat

Środki transportu 3–4 lat 4–5 lat

Pojazdy studyjne 7 lat 8 lat

Meble i wyposażenie 4–5 lat 4–5 lat

Weryfikacji wartości końcowych i okresów użytkowania środków trwałych oraz stosownych korekt dokonuje się na każdy dzień bilansowy.

2.9. Wartość firmy

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

nabytej jednostki zależnej na dzień nabycia. Wartość firmy jest wykazywana według kosztu pomniejszonego o skumulowane odpisy z tytułu 

utraty wartości. Wartość firmy z nabycia jednostek zależnych jest testowana corocznie pod kątem utraty wartości lub częściej jeżeli wskazują 

na to przesłanki utraty wartości. W celu przeprowadzenia testu pod kątem możliwej utraty wartości, wartość firmy alokowana jest 

do ośrodków wypracowujących środki pieniężne. Alokacja do poszczególnych ośrodków nie przekracza wartości inwestycji Grupy 

w poszczególne segmenty.

2.10. Wartości niematerialne i prawne

Marki

Marki nabyte w wyniku nabycia jednostek zależnych, z zastrzeżeniem sytuacji gdy nieokreślony okres ich użytkowania jest uzasadniony, 

są amortyzowane metodą liniową w okresie ich użytkowania. Marki o nieokreślonym okresie użytkowania są testowane corocznie pod 

kątem trwałej utraty wartości lub częściej, jeżeli występują przesłanki trwałej utraty wartości.

Relacje z odbiorcami

Relacje z odbiorcami nabyte w wyniku nabycia jednostek zależnych są amortyzowane metodą liniową w okresie ich szacowanego okresu 

użytkowania. Oczekiwany okres użytkowania relacji z odbiorcami rozpoznanych w związku z nabyciem Grupa Onet.pl wynosi 4 lata.

Kapitalizowane koszty prac rozwojowych

Koszty badań są rozpoznawane w momencie poniesienia wydatku. Wiarygodnie oszacowane koszty prac rozwojowych, które 

są bezpośrednio powiązane z pracami nad określonymi, unikalnymi i technicznie możliwymi do zrealizowania projektami technologicznymi 

i „know-how” pozostającymi pod kontrolą Grupy, które z dużym prawdopodobieństwem przyniosą w przyszłości przekraczającej 1 rok 

korzyści ekonomiczne przekraczające koszty ich wytworzenia oraz istnieje zamiar i możliwość wykorzystania lub sprzedaży tych projektów 

oraz istnieją odpowiednie zasoby wystarczające do zakończenia projektu, są ujmowane jako wartości niematerialne. Pozostałe koszty prac 
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rozwojowych, które nie spełniają niniejszych kryteriów są rozpoznawane w rachunku wyników w chwili poniesienia. Wydatki na prace 

rozwojowe, które w przeszłości ujęto w kosztach, nie są kapitalizowane w kolejnym okresie. Kapitalizowane koszty prac rozwojowych 

zawierają bezpośrednio związane z projektem koszty wynagrodzeń oraz odpowiednią część pozostałych odnośnych kosztów ogólnych. 

Koszty prac rozwojowych ujęte w bilansie są amortyzowane metodą liniową przez przewidywany okres ich ekonomicznej przydatności. 

Większość z obecnie skapitalizowanych kosztów prac rozwojowych jest amortyzowana przez 3 lata. Skapitalizowane koszty prac 

rozwojowych są testowane pod kątem utraty wartości corocznie, zgodnie z MSR 36.

Inne wartości niematerialne i prawne

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

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

kapitalizowane i amortyzowane metodą liniową przez okres od dwóch do trzech lat. 

2.11. Utrata wartości aktywów niefinansowych

Aktywa o nieokreślonym 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 i markę przyporządkowuje się do grup ośrodków wypracowujących środki 

pieniężne zidentyfikowanych przez Grupę. Niefinansowe aktywa trwałe poza wartością firmy i marką, które podlegały utracie wartości 

są analizowane pod kątem jej odwrócenia na każdy dzień bilansowy.

2.12. Aktywa finansowe

Grupa zalicza swoje aktywa finansowe do następujących kategorii: aktywa finansowe wyceniane w 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.
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Aktywa finansowe nabyte przede wszystkim w celu sprzedaży w krótkim terminie lub tak zaklasyfikowane przez Zarząd zalicza się 

do aktywów finansowych wycenianych w 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 w 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. 

Grupa nie posiadała w tym okresie aktywów finansowych przeznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej, z zyskami lub stratami 

rozliczanymi w rachunku zysków i strat.

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.

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 wycenia się w 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 wyceniane w 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 wycenianych w wartości godziwej z zyskami lub stratami rozliczanymi w rachunku zysków i strat wykazuje się 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. 



85S p r a w o z d a n i e  f i n a n s o w e

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

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 m. in. 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.

2.13. 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 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. 
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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 50 35 15

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 60 25 15

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

Grupa dokonała przeglądu schematów amortyzacji aktywów programowych. Efekty zmian w przewidywanych rozkładach przyszłych 

ekonomicznych wpływów związanych z aktywami programowymi zostały rozpoznane prospektywnie począwszy od 1 stycznia 2006 r. 

Grupa zmieniła schematy amortyzacji w stosunku do:

Stawka amortyzacji przy każdej emisji

obecnie dotychczas

Filmy, w tym filmy fabularne, wyprodukowane dla telewizji naziemnej lub 
kablowej, bez podziału na pierwszą emisję, składnik biblioteki i kolejną emisję. 50/35/15 55/35/10

Cotygodniowe seriale fabularne, w tym dramaty, komedie i seriale, pierwsze 
emisje lub składniki biblioteki, na żywo i animowane. 60/25/15 55/35/10

Oszacowanie wpływu powyższych zmian na amortyzację w bieżącym okresie i przyszłych okresach jest niewykonalne w praktyce.

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

kosztów produkcji własnych ujmuje się w kosztach własnych sprzedaży.

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.
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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:

Stawka amortyzacji przy każdej emisji

Programy emitowane drugi raz w prime time 60% pierwsza emisja, 40% druga emisja, lub
75% pierwsza emisja, 25% druga emisja

Programy emitowane drugi raz poza prime time 90% pierwsza emisja, 10% druga emisja

Programy z planowaną jedną emisją 100% pierwsza emisja

Seriale fabularne

50% pierwsza emisja, 30% druga emisja, 20% trzecia i następne 
emisje łącznie 
lub
66% pierwsza emisja, 20% druga emisja, 14% trzecia i następne 
emisje łącznie 

Grupa dokonała przeglądu schematów amortyzacji kapitalizowanych kosztów produkcji własnych na dzień 31 grudnia 2005 r. Efekty zmian 

w przewidywanych rozkładach przyszłych wpływów ekonomicznych związanych z produkcją własną zostały rozpoznane prospektywnie 

począwszy od 1 stycznia 2006 r. Oszacowanie wpływu poniższych zmian na amortyzację w bieżącym okresie i przyszłych okresach jest 

niewykonalne w praktyce. Zmiany w schematach amortyzacji w głównych kategoriach przedstawione zostały poniżej:

Stawka amortyzacji przy każdej emisji

obecnie dotychczas

Programy emitowane drugi raz w prime time 60/40 lub 75/25 60/40

Seriale fabularne 50/30/20* lub 66/20/14* 50/30/20

*trzecia i następne emisje łącznie

Kapitalizowane koszty produkcji własnych klasyfikowane są do krótkoterminowych i długoterminowych aktywów na podstawie daty emisji. 

Amortyzacja kapitalizowanych kosztów produkcji własnych prezentowana jest w kosztach własnych sprzedaży.

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. 

Archiwum wiadomości

Archiwa wiadomości zostały rozpoznane przy nabyciu jednostki zależnej i są amortyzowane w oparciu o ich średnie wykorzystanie 

minutowe w ciągu roku.
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2.14. 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.

2.15. 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 utraty wartości tych należności. Odpis z tytułu utraty wartości 

należności z tytułu dostaw i usług rozpoznaje się, gdy istnieją obiektywne dowody na to, że Grupa nie będzie w stanie otrzymać wszystkich należnych 

kwot wynikających z pierwotnych warunków należności. Kwotę odpisu stanowi różnica pomiędzy wartością bilansową a wartością odzyskiwalną 

wyliczoną jako wartość bieżąca przewidywanych przyszłych przepływów pieniężnych. Kwotę odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat.

2.16. 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.

2.17. 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.

2.18. Kapitał zakładowy

Akcje zwykłe są zaliczane do kapitału własnego.

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 z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej

Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej przedstawia wartość godziwą kwot wpłaconych do Spółki przez 

akcjonariuszy powyżej wartości nominalnej wyemitowanych akcji.
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2.20. 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.

2.21. 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.

2.22. 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.

2.23. 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).
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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.

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.

2.24. Odroczony podatek dochodowy

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest ujmowana w pełni metodą zobowiązań dla wszystkich różnic przejściowych 

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

podatek dochodowy ustala się przy zastosowaniu stawek (i przepisów) podatkowych obowiązujących prawnie na dzień bilansowy, które 

zgodnie z oczekiwaniami będą obowiązywać w momencie realizacji odnośnych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub 

uregulowania zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

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. 

2.25. Świadczenia na rzecz pracowników

Koszty świadczeń emerytalnych

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

określonych składek obciążają rachunek zysków i strat w okresie, do którego się odnoszą.
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Programy oparte na przydziale akcji

Zarząd Grupy oraz niektórzy kluczowi pracownicy i współpracownicy otrzymują 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.

2.26. 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. Rezerwy wycenia się w bieżącej wartości nakładów, które, jak się 

oczekuje, będą niezbędne do wypełnienia obowiązku. 

2.27. Ujmowanie przychodów

Przychody pochodzą głównie z emisji reklam telewizyjnych i internetowych i są ujmowane w okresie, w którym nastąpiła emisja. Przychody 

są pomniejszane o udzielane rabaty. Pozostałe przychody pochodzące głownie z licencji oraz abonamentów od operatorów telewizji 

kablowych i telewizji satelitarnych oraz przychodów call TV są ujmowane w momencie wykonania usługi, po pomniejszeniu o podatek 

od towarów i usług oraz udzielone rabaty i wyłączeniu sprzedaży wewnątrz Grupy. 

2.28. Dotacje rządowe

Dotacje rządowe związane z przychodami, rozpoznawane są w rachunku zysków i strat w korespondencji z kosztami dotyczącymi 

dotowanych zdarzeń w okresie, którego dotyczą. Dotacje pomniejszają te koszty produkcji, które nie zostałyby poniesione gdyby nie były 

dotowane.

2.29. 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.

2.30. Koszty reklamy

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

2.31. 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 netto ani kapitału własnego. 
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2.32. Zarządzanie ryzykiem finansowym

Ryzyko rynkowe związane z obligacjami oprocentowanymi 9.5% o terminie wykupu w 2013 r. („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 16). 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 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. 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.

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 (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 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.

2.33. 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.
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a. Szacowany okres użytkowania marki Onet.pl

Zgodnie z MSR 38.90 Grupa dokonała przeglądu następujących czynników, niezbędnych do określenia szacowanego okresu użytkowania 

marki Onet.pl:

– oczekiwane wykorzystania marki i ocena czy marka może być wydajnie zarządzana,

– utrata przydatności z przyczyn natury technicznej, technologicznej, handlowej lub innej,

– stabilność branży w której marka jest wykorzystywana i zamiany w popycie rynku na usługi medialne,

– oczekiwane działania konkurentów lub potencjalnych konkurentów na rynku mediów internetowych,

– poziom późniejszych nakładów niezbędnych do uzyskania oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z marki,

– czy okres użytkowania marki jest zależny od okresów użytkowania innych aktywów.

Rozważywszy powyższe czynniki, Grupa uznała, że nie ma przewidywalnego limitu okresu, w którym marka Onet.pl będzie przynosiła 

Grupie wpływy pieniężne netto i z tego powodu przyjęto nieokreślony okres użytkowania marki Onet.pl.

W każdym okresie sprawozdawczym Grupa dokonuje przeglądu czy zdarzenia i okoliczności nadal uzasadniają przyjęcie nieokreślonego 

okresu użytkowania marki Onet.pl. W przypadku zmiany oceny okresu ekonomicznego użytkowania z nieokreślonego na określony, jej 

efekt jest ujmowany jako efekt zmiany szacunków księgowych.

b. Wycena wartości godziwej marki Onet.pl na dzień 31 lipca 2006 r. w związku z alokacją ceny zakupu

Grupa dokonała wyceny marki Onet.pl na dzień nabycia spółki Grupa Onet.pl S.A. i wartość księgowa marki na dzień 31 grudnia 2006 r. 

wynosiła 643.428. Ze względu na brak właściwych rynkowych odniesień oraz unikalny charakter marki, Grupa dokonała oszacowania 

wartości godziwej marki metodą przychodową opartą na szacunku oszczędności opłat licencyjnych (tzw. „relief from royalty method”). 

Metoda przychodowa oparta na szacunku oszczędności opłat licencyjnych przyjmuje, że wartość marki jest odzwierciedlona w obecnej 

wartości hipotetycznych przyszłych opłat licencyjnych, które właściciel marki musiałby ponieść, jeśli marka byłaby używana na podstawie 

licencji otrzymanej od innego przedsiębiorstwa. 

Wycena taka wymaga użycia szacunków związanych z przewidywanymi przychodami ze sprzedaży firmowanej przez markę, 

oszacowania odpowiedniej stawki licencyjnej, oszacowania stopy dyskonta przy uwzględnieniu czynnika ryzyka związanego z marką 

oraz oszacowania okresu użyteczności marki. W wycenie przyjęto opłatę licencyjną na poziomie 5,25%, który reprezentuje medianę 

wybranych porównywalnych opłat licencyjnych za markę.

Projekcja przychodów została oparta na planie finansowym kierownictwa Onet.pl na lata 2006-2015. Główne założenia zawarte 

w projekcji przychodów to: skumulowana roczna stopa wzrostu całego rynku reklamy w Polsce w okresie 2005-2015 na poziomie 8,3%, 

zwiększenie udziału rynku reklam internetowych w ogólnym rynku reklam w Polsce z 3% w roku 2005 do 20% w roku 2015, udział Onet.pl 

w rynku reklam internetowych w roku 2006 na poziomie 37,8% i malejący do 30% w roku 2015. Przyjęto, że po okresie projekcji stopa 

wzrostu przychodów spadnie z 14% w roku 2015 do 4% w roku 2020. Grupa zakłada nieokreślony okres użytkowania marki Onet.pl 

i w związku z tym wycena godziwa marki zakłada nieskończony (terminalny) wzrost przychodów na poziomie 4% rocznie. Stopy dyskonta 

przyjęte w wycenie wahały się od 7,6% w roku 2006 do 9,2% w roku 2009 i latach następnych. W związku z nieokreślonym okresem 

użytkowania marki, wartość godziwa marki jest podatna na zmiany czynnika terminalnego wzrostu. Terminalny wzrost na poziomie 4% 

daje wycenę wartości godziwej w wysokości 643 milionów złotych. Czynnik terminalnego wzrostu na poziomie 2% dałby wycenę 

wartości godziwej w wysokości 532 miliony złotych, zaś czynnik wzrostu na poziomie 6% wycenę w wysokości 897 milionów złotych.

c. Wycena wartości godziwej relacji z odbiorcami na dzień 31 lipca 2006 r. w związku z alokacją ceny zakupu

Grupa oszacowała wartość godziwą relacji z odbiorcami na dzień nabycia Grupa Onet.pl S.A. w oparciu o średnią długość powiązań 

kontraktowych z głównymi nabywcami reklam i związane z nimi spodziewane przyszłe operacyjne przepływy pieniężne pomniejszone 

o podatek. W oparciu o dane dotyczące powiązań handlowych, Grupa oszacowała średnią długość powiązań handlowych na cztery lata. 
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W stosunku do 17 kluczowych klientów z odpowiednio powtarzalną historią zakupów Grupa oszacowała pozostały okres stosunków 

kontraktowych po dacie nabycia Onet.pl. W oparciu o prognozowane przychody roku 2006 i szacowany wzrost rynku reklamowego 

Grupa oszacowała spodziewane przyszłe przychody od każdego klienta. W kalkulacji przyjęty został zysk operacyjny netto na poziomie 

50% przychodów operacyjnych na grupie kluczowych klientów pomniejszony o stawkę licencyjną wynoszącą 5,25% jako koszt 

użytkowania marki. Wartość godziwa relacji z odbiorcami jest sumą zysku operacyjnego netto pomniejszonego o podatek w okresie 

2006-2009 zdyskontowanego czynnikiem 10,9%-12,5%.

d. Szacowana utrata wartości marki i wartości firmy zaalokowanych do segmentu nowe media

Grupa klasyfikuje markę Onet.pl jako wartość niematerialną z nieokreślonym okresem użytkowania i alokuje markę oraz wartość firmy 

do ośrodka wypracowującego środki pieniężne: „nowe media”. Grupa corocznie testuje ośrodek wypracowujący wartości pieniężne 

nowe media, włączając markę i wartość firmy, pod kątem trwałej utraty wartości zgodnie z zasadą rachunkowości przedstawioną w Nocie 

2.11. Wartość odzyskiwalna ośrodka wypracowującego wartości pieniężne jest ustalana na bazie wartości godziwej pomniejszonej o koszt 

sprzedaży ośrodka. Grupa testuje całą wartość bilansową ośrodka wypracowującego środki pieniężne i w przypadku trwałej utraty 

wartości odpisy aktualizujące są czynione w pierwszej kolejności w stosunku do wartości firmy. W przypadku całkowitego odpisu 

wartości firmy, Grupa kontynuuje testowanie marki pod kątem trwałej utraty wartości i dalsze potencjalne odpisy są czynione względem 

marki i innych aktywów zaalokowanych do ośrodka wypracowującego środki pieniężne nowe media. 

W związku z brakiem aktywnego rynku wyceny podobnych ośrodków wypracowujących środki pieniężne, kalkulacja wartości godziwej 

pomniejszonej o koszt sprzedaży, została oparta na zdyskontowanych przepływach pieniężnych. Koszt sprzedaży został przyjęty jako 1% 

bieżącej wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne. Kalkulacja wartości godziwej wymaga użycia szacunków związanych 

z prognozowanymi przepływami pieniężnymi w oparciu o plany finansowe zatwierdzane przez Zarząd obejmujące okres do roku 2015. 

Główne założenia zawarte w planach finansowych to roczne stopy wzrostu całego rynku reklamy w Polsce, które maleją od 10,0% w 2007 

roku do 7,0% w 2015 roku, wzrost udziału rynku reklam internetowych w ogólnym rynku reklam w Polsce z 5,1% w roku 2007 do 20,0% 

w roku 2015 oraz stopa dyskonta w wysokości 11,6% w roku 2007 rosnąca do 12,5% w roku 2009 i latach następnych. Na dzień 31 grudnia 

2006 r. przepływy pieniężne wykraczające poza okres planów finansowych były ekstrapolowane przy zastosowaniu szacunkowej stopy 

wzrostu 11% w roku 2016 i obniżającej się do 4% w roku 2020 i latach następnych. Grupa uważa, że główne założenia zawarte 

w testowaniu utraty wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne nowe media na dzień 31 grudnia 2006 r. są uzasadnione 

i uwzględniają zasadę ostrożności. Gdyby jednak któreś z głównych założeń użytych w szacunku utraty wartości niekorzystnie się 

zmieniło, Grupa mogłaby rozpoznać utratę wartości. Jeśli roczna stopa wzrostu rynku reklamy w Polsce zmniejszyłaby się o 1 punkt 

procentowy w latach 2007 - 2015, Grupa rozpoznałaby utratę wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne w wysokości 232 

milionów. Jeśli udział rynku reklam internetowych w ogólnym rynku reklam w Polsce zmniejszyłby się o 1 punkt procentowy w latach 

2007 - 2015 nastąpiłaby utrata wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne w wysokości 193 milionów. Wzrost szacowanej stopy 

dyskonta stosowanej do dyskontowania przepływów pieniężnych o 1 punkt procentowy w porównaniu z szacunkami Zarządu, 

spowodowałby utratę wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne w wysokości 131 milionów. W ciągu roku Grupa monitoruje 

swoje ośrodki wypracowujące środki pieniężne pod kątem utraty wartości, prowadząc przeglądy bieżących wyników finansowych.

e. Szacowana utrata wartości firmy zaalokowanej do telewizyjnych kanałów tematycznych

Grupa corocznie testuje wartość firmy pod kątem utraty wartości, zgodnie z zasadą rachunkowości przedstawioną w Nocie 2.10. 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 2006 r. przepływy pieniężne wykraczające poza okres pięcioletni były 

ekstrapolowane w przypadku TVN 24 przy zastosowaniu szacunkowej stopy wzrostu 4%. 
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Inne kluczowe założenia zastosowane dla wyliczeń wartości użytkowej dotyczących TVN 24 to stopa dyskonta w wysokości 10% 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%, utrata wartości firmy nie wystąpi. Jeśli skorygowana 

szacowana stopa dyskonta stosowana do dyskontowania przepływów pieniężnych podwoi się w porównaniu do szacunków Zarządu, 

Grupa nadal nie rozpozna utraty wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne. W ciągu roku Grupa monitoruje swoje ośrodki 

wypracowujące środki pieniężne pod kątem utraty wartości, prowadząc przeglądy bieżących wyników finansowych.

f. 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. 

Dokonując wyceny w wartości godziwej opcji wbudowanej na dzień 31 grudnia 2006 r., Grupa wprowadziła do modelu cenę rynkową 113, 

na podstawie ostatniego notowania z 29 grudnia 2006 r. Jeśli cena obligacji Senior Notes spadłaby o 5%, Grupa szacuje, że wartość bilansowa 

wbudowanej opcji na dzień 31 grudnia 2006 r. zmniejszyłaby się o 90,223. Zmniejszenie wartości zostałoby ujęte w rachunku zysków i strat.

2.34.Nowe standardy rachunkowości i interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF)

Pewne nowe standardy rachunkowości i interpretacje KIMSF zostały opublikowane przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości, które są obowiązkowe dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się po dniu 1 stycznia 2007 r. Poniżej 

przedstawiono ocenę Grupy dotyczącą wpływu tych nowych standardów i interpretacji. 

a. Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – Ujawnianie informacji na temat kapitału

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.

b. MSSF 7 „Instrumenty finansowe: Ujawnianie”

MSSF 7 został wydany 18 sierpnia 2005 r. wraz z dodatkową zmianą MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych – Ujawnianie informacji 

na temat kapitału”. 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.

c. 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 
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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.

d. 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.

e. KIMSF 9 „Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych”

KIMSF 9 ma zastosowanie po raz pierwszy do okresów rocznych rozpoczynających się od lub po 1 czerwca 2006 r. Interpretacja daje 

wytyczne dotyczące tego, czy przedsiębiorstwo powinno dokonać ponownej oceny czy wbudowany instrument pochodny powinien 

być rozpoznany rozłącznie z zasadniczą umową. Interpretacja ta nie wpłynie na sprawozdania finansowe Grupy.

f. KIMSF 10 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa i trwała utrata wartości”

KIMSF 10 ma zastosowanie po raz pierwszy do okresów rocznych rozpoczynających się od 1 listopada 2006 r. i późniejszych. Interpretacja 

daje wytyczne dotyczące niejasności przy zastosowaniu wymogów MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” i postanowień 

innych standardów  na temat rozpoznawania i odwracania w sprawozdaniach finansowych utraty wartości w odniesieniu do wartości 

firmy i danych aktywów finansowych. Grupa będzie postępować zgodnie z niniejszą interpretacją. 

g. KIMSF 11 „Transakcje w grupie kapitałowej i transakcje na akcjach własnych”

KIMSF 11 ma zastosowanie po raz pierwszy do okresów rocznych rozpoczynających się od 1 marca 2007 r. i późniejszych. Interpretacja 

daje wytyczne dotyczące ujęcia transakcji, w których jednostka rozlicza płatności w instrumentach kapitałowych jednostki lub spółki 

dominującej. Grupa będzie postępować zgodnie z niniejszą interpretacją. 

h. MSSF 8 „Segmenty operacyjne”

MSSF 8 został wydany 30 listopada 2006 r., i zastępuje MSR 14 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności”. MSSF 8 ma 

zastosowanie po raz pierwszy do okresów rocznych rozpoczynających się od lub po 1 stycznia 2009 r. Standard specyfikuje jak jednostka 

powinna prezentować dane na temat segmentów operacyjnych i wymaga prezentowania informacji opartych na raportach 

wykorzystywanych wewnętrznie. Standard wprowadza również wymagania wprowadzenia ujawnień dotyczących produktów, usług, 

obszarów geograficznych i głównych klientów. Grupa będzie postępować zgodnie z niniejszą interpretacją. 

i. KIMSF 12 „Porozumienia o świadczeniu usług publicznych”

KIMSF 12 ma zastosowanie po raz pierwszy do okresów rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2008 r. i późniejszych. Interpretacja 

daje wytyczne dla operatorów w umowach koncesji na usługi pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w zakresie ujęcia 

księgowego tych umów. KIMSF 12 dotyczy umów, w których udzielający koncesji kontroluje lub reguluje, jakie usługi operator dostarczy 

przy pomocy określonej infrastruktury, a także kontroluje znaczący pozostały udział w infrastrukturze na konie okresu realizacji umowy. 

Interpretacja ta nie wpłynie na sprawozdania finansowe Grupy.
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3. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI

Głównymi segmentami działalności Grupy są: telewizja, nadawanie i produkcja telewizyjna oraz nowe media.

Segment branżowy to identyfikowalny składnik działalności Grupy zaangażowany w dostarczanie produktów i usług, które podlegają 

ryzykom i zwrotom z poniesionych nakładów inwestycyjnych innym niż pozostałe segmenty branżowe.

Segment telewizji, nadawania i produkcji telewizyjnej obejmuje głównie emisję wiadomości, programów informacyjnych i rozrywkowych 

oraz seriali i filmów fabularnych nadawanych w kanałach telewizyjnych w Polsce: TVN, TVN 7, TVN 24, TVN Meteo, TVN Turbo, ITVN, TVN Style, 

TVN Gra, TVN Med, TVN Lingua i Discovery Historia. Segment nowych mediów obejmuje wiodący portal internetowy w Polsce Onet.pl.

Telewizja, nadawanie 
i produkcja telewizyjna Nowe Media Nie alokowane Razem

Rok 
zakończony 
31 grudnia 

2006 r.

Rok 
zakończony 
31 grudnia 

2005 r.

Rok 
zakończony 
31 grudnia 

2006 r.*

Rok 
zakończony 
31 grudnia 

2005 r.

Rok 
zakończony 
31 grudnia 

2006 r.*

Rok 
zakończony 
31 grudnia 

2005 r.

Rok 
zakończony 
31 grudnia 

2006 r.

Rok 
zakończony 
31 grudnia 

2005 r.

Sprzedaż do stron trzecich 1.107.469 860.343 57.558 – – – 1.165.027 860.343
Sprzedaż pomiędzy segmentami 3.268 – 2.243 – (5.511) – – –
Przychody ze sprzedaży, netto 1.110.737 860.343 59.801 – (5.511) – 1.165.027 860.343

Wynik segmentu 344.323 255.427 5.784 – (1.592) – 348.515 255.427

Przychody inwestycyjne, netto 
(patrz Nota 6) – – – – – – 54.059 23.570

Koszty finansowe, netto (patrz 
Nota 6) – – – – – – (68.277) (15.377)

Zysk brutto – – – – – – 334.297 263.620
Podatek dochodowy, netto – – – – – – (75.472) (54.347)
Zysk/(strata) netto – – – – – – 258.825 209.273
Trwała utrata wartości środków 
trwałych – – (514) – – – (514) –

Aktywa segmentu w tym: 891.546 879.768 1.559.514 – 127.598 561.597 2.578.658 1.441.365
Inwestycje w jednostki 
stowarzyszone – – 83 – – – 83 –

Zobowiązania segmentu 248.496 145.755 23.358 – 1.069.639 898.935 1.341.493 1.044.690

Nakłady inwestycyjne 87.551 50.868 15.406 – – – 102.957 50.868
Amortyzacja środków trwałych 37.304 32.088 2.603 – – – 39.907 32.088
Amortyzacja wartości 
niematerialnych i prawnych 8.681 6.527 2.339 – – – 11.020 6.527

Znaczące koszty bezgotówkowe
Program przydziału opcji objęcia 
akcji 45.811 597 11.119 – – – 56.930 597

* operacje w rachunku wyników obejmują okres od 1 sierpnia 2006 r.
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4. PRZYCHODY

Rok zakończony
31 grudnia 2006 r.

Rok zakończony
31 grudnia 2005 r.

Przychody z emisji reklam 941.585 706.529

Pozostałe przychody 223.442 153.814

1.065.027 860.343

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 i opłat 

użytkowników internetu.

Przychody obejmują przychody od jednostek powiązanych w wysokości 13.712 (za rok zakończony 31 grudnia 2005 r.: 4.552) (zob. Nota 25 (i)).

5. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Rok zakończony 
31 grudnia 2006 r.

Rok zakończony 
31 grudnia 2005 r.

Amortyzacja kapitalizowanych kosztów produkcji własnej 308.490 241.675
Amortyzacja zakupionych licencji programowych i koprodukcji 112.312 103.829
Koszty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników 74.260 55.448
Opcje objęcia akcji przydzielone członkom Zarządu i pracownikom 56.930 597
Amortyzacja oraz trwała utrata wartości 51.441 38.615
Opłaty z tytułu praw autorskich 47.517 25.950
Koszty nadawania programów telewizyjnych 43.805 46.305
Koszty marketingu i badań 36.914 24.187
Koszty wynajmu 23.780 19.736
Odpisy aktualizujące wartość należności 177 1.306
Pozostałe 60.886 47.268

816.512 604.916
Średnia liczba osób zatrudnionych w okresie (nie w tysiącach) 960 578

Powyższe koszty działalności operacyjnej obejmują koszty z tytułu leasingu operacyjnego za okres rok zakończony 31 grudnia 2006 r. 

w wysokości 72.833 (rok zakończony 31 grudnia 2005 r.: 66.843).

Amortyzacja kapitalizowanych kosztów produkcji własnej za rok zakończony 31 grudnia 2006 r. została pomniejszona o dotację w wysokości 

3.329 (0 w 2005 r.).

Koszty działalności operacyjnej zawierają koszty badań i rozwoju w kwocie 307 w 2006 r. (0 w 2005 r.).
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6. PRZYCHODY INWESTYCYJNE I KOSZTY FINANSOWE

Przychody inwestycyjne, netto Rok zakończony
31 grudnia 2006 r.

Rok zakończony
31 grudnia 2005 r.

Przychody z tytułu odsetek naliczonych od obligacji wyemitowanej przez 
jednostkę powiązaną (zob. Nota 25(iii)) 34.074 59.388

Dodatnie/(ujemne) różnice kursowe, netto 19.378 (40.319)
Przychody z tytułu pozostałych odsetek 6.424 4.487
Zysk na wartości godziwej obligacji od jednostki powiązanej ujęty 
w rachunku zysków i strat (zob. Nota 25(iii)) 491 –

Odpis z tytułu utraty wartości aktywów finansowych dostępnych 
do sprzedaży (zob. nota 13) (6.308) –

Zysk na instrumentach pochodnych przeznaczonych do obrotu – 14
54.059 23.570

Koszty finansowe, netto

Koszty z tytułu odsetek od obligacji oprocentowanych 9,5% o terminie 
wykupu w 2013 r. (zob. Nota 16) (92.423) (94.600)

Opłaty za gwarancje jednostki powiązanej (zob. Nota 25(vii)) (6.999) (6.558)
Strata na zabezpieczeniach wartości godziwej (zob. Nota 14) (5.302) (3.173)
Opłaty bankowe (2.668) (1.662)
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych – przeniesienie z kapitału 
własnego 86 (13.179)

Dodatnie różnice kursowe od obligacji oprocentowanych 9,5% o terminie 
wykupu w 2013 r. 6.369 53.489

Zysk na zmianie wartości godziwej wbudowanej opcji (zob. Nota 14, 16) 32.660 50.306
(68.277) (15.377)

7. 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. Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w obu 

prezentowanych okresach uwzględnia efekt zmniejszenia wartości nominalnej akcji które miało miejsce w 2006 roku (zob. Nota 15)

Rok zakończony
31 grudnia 2006 r.

Rok zakończony
31 grudnia 2005 r.

Zysk przypadający akcjonariuszom TVN S.A. (w tysiącach) 258.825 209.273

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych 329.830.715 325.464.535

Podstawowy zysk na akcję 0,78 0,64
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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.

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. 

Rok zakończony
31 grudnia 2006 r.

Rok zakończony
31 grudnia 2005 r.

Zysk przypadający akcjonariuszom TVN S.A. (w tysiącach) 258.825 209.273

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych 329.830.715 325.464.535

Korekty z tytułu opcji na akcje 5.105.916 –

Średnia ważona liczba potencjalnych akcji zwykłych dla potrzeb 
rozwodnionego zysku na akcję 334.936.631 325.464.535

Rozwodniony zysk na akcję 0,77 0,64

8. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Rzeczowe aktywa trwałe netto 31 grudnia 2006 r. 31 grudnia 2005 r.

Grunty 12.654 10.696
Budynki i budowle 181 239
Inwestycje w obcych środkach trwałych 25.742 24.017
Sprzęt telewizyjny i nadawczy 129.435 85.778
Środki transportu 18.049 11.506
Meble i wyposażenie 8.161 7.510
Środki trwałe w budowie 1.766 –

195.988 139.746

Kredyt BPH (zob. Nota 16) zabezpieczony jest na sprzęcie telewizyjnym i nadawczym, samochodach i sprzęcie biurowym o wartości 

księgowej netto 76.819 (31 grudnia 2005 r.: 55.506).
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Zmiana stanu rzeczowych 
aktywów trwałych Grunty Budynki 

i budowle

Inwestycje 
w obcych 
środkach 
trwałych

Sprzęt 
telewizyjny,  
nadawczy 

i techniczny

Środki 
trans-
portu

Meble 
i wyposa-

żenie

Środki 
trwałe 

w budo-
wie

Razem

Wartość brutto

1 stycznia 2005 r. 12.681 67 55.316 191.483 14.793 12.534 – 286.874

Nabycie jednostki zależnej 15 176 – 111 9 – – 311

Zwiększenia – – 1.528 33.144 9.007 1.920 – 45.599

Zmniejszenia – – (22) (5.969) (2.400) (1.014) – (9.405)

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

Wartość brutto

1 stycznia 2006 r. 12.696 243 56.822 218.769 21.409 13.440 – 323.379

Nabycie jednostki zależnej – – 2.249 11.615 957 39 1.108 15.968

Zwiększenia 2.544 13 7.260 58.210 10.353 3.710 658 82.748

Zmniejszenia (701) (62) (2.006) (5.294) (1.385) (743) – (10.191)

31 grudnia 2006 r. 14.539 194 64.325 283.300 31.334 16.446 1.766 411.904

Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości

1 stycznia 2006 r. 2.000 4 32.805 132.991 9.903 5.930 – 183.633

Amortyzacja za okres – 9 5.300 27.318 4.864 2.416 – 39.907

Zmniejszenia (115) – (1.500) (4.980) (1.282) (261) – (8.138)

Utrata wartości – – 478 36 – – – 514

31 grudnia 2006 r. 1.885 13 37.083 155.365 13.485 8.085 – 215.916

Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2006 r. 10.696 239 24.017 85.778 11.506 7.510 – 139.746

Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2006 r. 12.654 181 27.242 127.935 17.849 8.361 1.766 195.988

Amortyzacja w wysokości 31.762 została ujęta w kosztach własnych sprzedaży (rok zakończony 31 grudnia 2005 r.: 25.513), 1.030 w kosztach 

sprzedaży (rok zakończony 31 grudnia 2005 r.: 833) oraz 7.115 w kosztach ogólnego zarządu (rok zakończony 31 grudnia 2005 r.: 5.742).

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



9. WARTOŚĆ FIRMY

1 stycznia 2005 r. 144.127

31 grudnia 2005 r. 144.127

1 stycznia 2006 r. 144.127

Zakup jednostki zależnej (zob. Nota 23) 802.205

31 grudnia 2006 r. 946.332

Wartość bilansowa wartości firmy przypisana jest do poszczególnych zidentyfikowanych przez Grupę ośrodków wypracowujących środki 

pieniężne:

Tematyczne kanały telewizyjne 131.704

Jednostka produkcji telewizyjnej 12.423

Nowe media 802.205

946.332

10. MARKA ONET.PL

1 stycznia 2006 r. –

Zakup jednostki zależnej (zob. nota 23) 643.428

31 grudnia 2006 r. 643.428

11. INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE

31 grudnia 2006 r. 31 grudnia 2005 r.

Koncesje na nadawanie programów telewizyjnych 10.483 10.332

Relacje z odbiorcami 13.251 –

Oprogramowanie komputerowe i pozostałe 28.658 13.231

52.392 23.563

Kredyt BPH (zob. Nota 16) zabezpieczony jest na wartościach niematerialnych o wartości księgowej netto 10.972 na dzień 31 grudnia 2006 r. 

(31 grudnia 2005 r.: 10.587).
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Zmiana stanu innych wartości niematerialnych
koncesje na nadawanie 

programów 
telewizyjnych

Relacje 
z odbiorcami

Oprogramowanie 
komputerowe 

i pozostałe
Razem

Wartość brutto 

1 stycznia 2005 r. 8.895 – 23.983 32.878

Nabycie jednostki zależnej 2.449 – – 2.449

Zwiększenia 490 – 4.779 5.269

Zmniejszenia – – (619) (619)

31 grudnia 2005 r. 11.834 – 28.143 39.977

Umorzenie i odpisy z tytułu utraty 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

Wartość brutto 

1 stycznia 2006 r. 11.834 – 28.143 39.977

Nabycie jednostki zależnej - 14.792 5.102 19.894

Zwiększenia 894 – 19.315 20.209

Zmniejszenia - – (442) (442)

31 grudnia 2006 r. 12.728 14.792 52.118 79.638

Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości

1 stycznia 2006 r. 1.502 – 14.912 16.414

Amortyzacja za okres 743 1.541 8.736 11.020

Zmniejszenia – – (188) (188)

31 grudnia 2006 r. 2.245 1.541 23.460 27.246

Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2006 r. 10.332 – 13.231 23.563

Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2006 r. 10.483 13.251 28.658 52.392

Amortyzacja w wysokości 6.198 została ujęta w kosztach własnych sprzedaży (rok zakończony 31 grudnia 2005 r.: 4.161), 2.537 w kosztach 

sprzedaży (rok zakończony 31 grudnia 2005 r.: 739) oraz 2.285 w kosztach ogólnego zarządu (rok zakończony 31 grudnia 2005 r.: 1.627).

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



12. AKTYWA PROGRAMOWE

31 grudnia 2006 r. 31 grudnia 2005 r.

Nabyte licencje programowe 199.247 133.912

Archiwum wiadomości 13.360 13.813

Koprodukcje 1.886 2.234

Kapitalizowane koszty produkcji własnych 77.169 56.107

291.662 206.066

Krótkoterminowa część aktywów programowych (186.411) (151.080)

Długoterminowa część aktywów programowych 105.251 54.986

Zmiana stanu nabytych licencji programowych

Rok zakończony 
31 grudnia 2006 r.

Rok zakończony 
31 grudnia 2005 r.

Wartość księgowa netto na 1 stycznia 133.912 158.894

Zwiększenia 175.061 77.478

Amortyzacja (109.726) (102.460)

Wartość księgowa netto na 31 grudnia 199.247 133.912

13. AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY

31 grudnia 2006 r. 31 grudnia 2005 r.

Polskie Media S.A. 4.650 9.198

Grupa nie posiada znaczącego wpływu na politykę finansową i operacyjną spółki Polskie Media S.A. („Polskie Media”). W następstwie 

oceny uwarunkowań regulacyjnych oraz sytuacji finansowej spółki Polskie Media przedstawionej w zbadanym sprawozdaniu finansowym 

tej spółki za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. Grupa dokonała odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w ciężar rachunku zysków i strat 

za rok zakończony 31 grudnia 2006 r. w wysokości 6.308. 1.760 z tej kwoty pomniejszyło inne kapitały rezerwowe zaś 4.548 pomniejszyło 

wartość bilansową inwestycji. Aktualizacja wyceny inwestycji  w roku zakończonym 31 grudnia 2005 r. wyniosła 4.165, zmniejszenie to zostało 

dokonane w ciężar kapitałów.
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14. AKTYWA Z TYTUŁU FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

31 grudnia 2006 r. 31 grudnia 2005 r.

Wbudowane opcje wcześniejszej spłaty (zob. Nota 16) 128.064 95.404

Opcje walutowe typu collar – zabezpieczenie wartości godziwej – 1.953

Terminowe kontrakty walutowe zabezpieczające przepływy pieniężne – 290

Terminowe kontrakty walutowe – przeznaczone do obrotu – 14

Razem 128.064 97.661

Wartość godziwą opcji wcześniejszej spłaty obligacji na dzień 31 grudnia 2006 r. wyliczono z wykorzystaniem modelu Brace-Gątarek-Musiela. 

Zmiana w wartości godziwej pomiędzy 31 grudnia 2006 r. a 31 grudnia 2005 r. została ujęta w rachunku zysków i strat.

Wartość godziwa kontraktów opcyjnych typu collar na 31 grudnia 2006 r. wyniosła 0 i wyliczona była na podstawie wyceny przeprowadzonej 

przez bank Grupy. Kontrakty te posiadły łączną wartość nominalną 235.000 EUR, obowiązywały do 2 stycznia 2007 r., zaś przedział kursu PLN/

EUR w jakim je zawarto, to 3,60-4,10 dla kontraktów o łącznej wartości nominalnej 90.000 EUR i 3,70-4,20 dla kontraktu o wartości nominalnej 

145.000 EUR. Kontrakty zawarto w celu ograniczenia wpływu na wynik finansowy netto Grupy wahań kursu PLN/EUR w stosunku do salda 

zobowiązań z tytułu obligacji Senior Notes. Kontrakty te wyznaczono jako zabezpieczenia wartości godziwej. Zmiana wartości godziwej 

po odjęciu premii zapłaconej przy nabyciu kontraktów opcyjnych ujęta została w rachunku zysków i strat (zob. Nota 6).

15. KAPITAŁ AKCYJNY (nie w tysiącach)

W dniu 29 listopada 2006 r. akcjonariusze podjęli uchwałę o zmniejszeniu wartości nominalnej akcji z PLN 1 do PLN 0,2 za akcję. 

W konsekwencji, ilość akcji zwykłych zwiększyła się pięciokrotnie. Zmniejszenie wartości nominalnej zostało zarejestrowane przez sąd w dniu 

12 grudnia 2006 r. Łączna docelowa liczba akcji zwykłych po dokonaniu podziału akcji wynosi 413.499.585. Wartość nominalna jednej akcji 

wynosi 0,20. Łączna liczba wyemitowanych akcji zwykłych na 31 grudnia 2006 r. wynosiła 343.508.455. Wszystkie wyemitowane akcje 

są w pełni opłacone. Przedstawiona poniżej struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2006 r.:

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału 
akcyjnego Liczba głosów % głosów

N-Vision B.V. (1) 104.863.225 30,53% 104.863.225 30,53%

Strateurop International B.V. (1) 99.307.020 28,91% 99.307.020 28,91%

Akcje w posiadaniu innych akcjonariuszy (2) 139.338.210 40,56% 139.338.210 40,56%

Razem 343.508.455 100,00% 343.508.455 100,00%

(1) Jednostki znajdujące się pod kontrolą Grupy Kapitałowej ITI.
(2) Grupa Kapitałowa ITI wykonuje prawa i obowiązki wynikające z 11.689.700 akcji.

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



W dniu 8 czerwca 2006 r. uchwalono warunkowe podniesienie kapitału zakładowego do 9.870.000 akcji serii C w związku z realizacją programu 

przydziału opcji objęcia akcji wprowadzonego 27 grudnia 2005 r. (Program Motywacyjny I). Akcje serii C nie zostały wyemitowane do końca 2006 r. 

W dniu 31 lipca 2006 r. Spółka podpisała z Grupą ITI umowę objęcia akcji, na skutek której 23.660.545 akcji zwykłych serii D zostało 

wyemitowanych do Grupy ITI jako częściowa zapłata ceny za zakup akcji spółki Grupa Onet Poland Holding B.V. (zob. Nota 23).

W dniu 26 września 2006 r. uchwalono warunkowe podniesienie kapitału zakładowego do 8.781.675 akcji serii E w związku z realizacją 

programu przydziału opcji objęcia akcji wprowadzonego 31 lipca 2006 r. (Program motywacyjny II). Akcje serii E nie zostały wyemitowane 

do końca 2006 r. 

16. OBLIGACJE I KREDYTY  

31 grudnia 2006 r. 31 grudnia 2005 r.

Obligacje oprocentowane 9,5% o terminie wykupu w 2013 r. 841.856 843.455

Odsetki naliczone od obligacji oprocentowanych 9,5% o terminie wykupu w 2013 r. 3.564 3.590

845.420 847.045

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 oraz jej główną jednostkę zależną Grupa Onet.pl S.A.. Obligacje wycenia się według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu 

efektywnej stopy procentowej 10,88%. Wartość godziwą obligacji, bez naliczonych odsetek, szacuje się na 31 grudnia 2006 r. na 1.017.375 (265.550 euro) 

(1.049.914 PLN lub 272.013 euro na dzień 31 grudnia 2005.), 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 (zob. Nota 14). Wartość godziwa opcji na dzień 31 grudnia 2006 

r. wynosiła 128.064 (33.427 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.
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W dniu 30 czerwca 2005 r. Grupa podpisała umowę linii kredytowej z bankiem BPH na kwotę 17.000 USD. W dniu 26 lipca 2006 r. kwota linii 

kredytowej została podwyższona do 50.000 EUR. Kredyt jest oprocentowany według stopy WIBOR, EURIBOR lub LIBOR plus 1,15% Linia kredytowa 

jest zabezpieczona przez cesję należności z tytułu dostaw i usług, zastaw na pozostałych aktywach niematerialnych, urządzeniach telewizyjnych 

i nadawczych oraz licencjach programowych o łącznej wartości netto wynoszącej na 31 grudnia 2006 r. 230.691. Warunki umowy określają szereg 

restrykcji, dotyczących w szczególności możliwości zaciągania dodatkowych kredytów i udzielania pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2006 r. 

wykorzystano 3.360 EUR (12.873 PLN) do pokrycia gwarancji i akredytywy wydanej przez BPH na rzecz Grupy.

17. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

31 grudnia 2006 r. 31 grudnia 2005 r.

Zobowiązania z tyt. zakupionych licencji programowych 100.527 17.969

Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług 45.464 36.828

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych (zob. Nota 25(iv)) 6.142 1.213

152.133 56.010

18. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

31 grudnia 2006 r. 31 grudnia 2005 r.

Zobowiązania z tytułu podatku VAT oraz innych podatków 21.591 12.621

Koszt oświadczeń pracowniczych 19.019 17.132

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 12.776 8.818

Koszty usług związanych z nadawaniem satelitarnym 3.863 3.642

Inne zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 58.277 47.426

115.526 89.639

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



19. PODATEK DOCHODOWY

Uzgodnienie zysku księgowego do podatku dochodowego za okres Rok zakończony 
31 grudnia 2006 r.

Rok zakończony 
31 grudnia 2005 r.

Podatek bieżący (63.665) (29.225)

Podatek odroczony, netto (11.807) (25.122)

(75.472) (54.347)

Uzgodnienie zysku księgowego do podatku dochodowego za okres

Zysk brutto 334.297 263.620

Podatek według ustawowej stawki 19% (63.516) (50.088)

Wpływ kosztów planu przydziału opcji objęcia akcji, nie stanowiących 
kosztów uzyskania przychodów (10.817) (113)

Spisanie niewykorzystanego aktywa z tyt. podatku odroczonego 
dotyczącego strat podatkowych (1.213) –

Wpływ kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz 
przychodów niepodlegających opodatkowaniu, netto 74 (4.146)

Podatek za rok (75.472) (54.347)

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. 

Grupa ma prawo do 40% ulgi podatkowej z tytułu nakładów inwestycyjnych poniesionych w specjalnej strefie ekonomicznej w Krakowie. Ulga 

podatkowa jest dostępna do dnia 31 grudnia 2017 r. W roku zakończonym 31 grudnia 2006 r. Grupa nie skorzystała z żadnych ulg 

podatkowych w związku z kosztami poniesionymi w specjalnej strefie ekonomicznej. 

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 2006 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 2006 r.
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Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, które Grupa spodziewa się rozliczyć:

31 grudnia 2006 r. 31 grudnia 2005 r.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto

– Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto do rozliczenia 
w okresie powyżej 12 miesięcy (194.997) (51.822)

– Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto do rozliczenia 
w ciągu 12 miesięcy 26.595 15.680

(168.402) (36.142)

Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego Rok zakończony
31 grudnia 2006 r.

Rok zakończony
31 grudnia 2005 r.

Stan na początek okresu 9.196 13.652

Nabycie jednostki zależnej 4.736 –

Zmiana za okres (6.484) (4.456)

Odpis aktywa z tytułu podatku odroczonego (1.213) –

Stan na koniec okresu 6.235 9.196

Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego Rok zakończony
31 grudnia 2006 r.

Rok zakończony
31 grudnia 2005 r.

Stan na początek okresu (45.338) (23.850)

Nabycie jednostki zależnej* (zob. Nota 23) (124.907) -

Podatek odroczony ujęty w kapitale własnym, netto (282) (822)

Zmiana za okres (4.110) (20.666)

Stan na koniec okresu (174.637) (45.338)

* Podatek odroczony rozpoznany głównie na nabytej marce

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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Aktywa/(rezerwa) 
z tytułu podatku 
odroczonego 
na 1 stycznia 2005

10.269 12.863 (13.721) (10.319) (8.568) (12.891) 459 (642) 1.746 – 10.606 (10.198)

Uznanie/(obciążenie) 
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) (13.351) (17.523) (22.827) 634 334 (52) – 7.469 (36.142)

Aktywa/(rezerwa) 
z tytułu podatku 
odroczonego 
na 1 stycznia 2006 r.

7.304 13.954 (12.084) (13.351) (17.523) (22.827) 634 334 (52) - 7.469 (36.142)

Nabycie jednostki 
zależnej 154 414 – – – – – – – (125.061) 4.322 (120.171)

(Obciążenie)/uznanie 
zysku netto (4.765) 3.554 1.030 (21.477) (5.217) 22.827 (1.127) 1.198 – 293 (8.123) (11.807)

Uznanie/(obciążenie) 
kapitału własnego – – – – – – – (334) 52 – – (282)

Aktywa/(rezerwa) 
z tytułu podatku 
odroczonego na 31 
grudnia 2006 r.

2.693 17.922 (11.054) (34.828) (22.740) – (493) 1.198 – (124.768) 3.668 (168.402)
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20. UZGODNIENIE ZYSKU NETTO Z WPŁYWAMI PIENIĘŻNYMI Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Nota Rok zakończony
31 grudnia 2006 r.

Rok zakończony
31 grudnia 2005 r.

Zysk netto 258.825 209.273

Podatek 75.472 54.347

Opcje objęcia akcji przyznane członkom Zarządu i pracownikom 5 56.930 597

Amortyzacja i trwała utrata wartości 5 51.441 38.615

Amortyzacja zakupionych licencji programowych i koprodukcji 5 112.312 103.829

Odpisy z tytułu utraty wartości należności 5 177 1.306

Zysk na sprzedaży środków trwałych (123) -

Przychody inwestycyjne i koszty finansowe, netto 6 14.218 (8.193)

Opłaty za gwarancje (6.999) (6.558)

Płatności za licencje programowe (74.907) (126.148)

Zmiany w kapitale obrotowym 

Należności z tytułu dostaw i usług (26.690) (33.112)

Kapitalizowane koszty produkcji własnej (21.062) (20.640)

Rozliczenia międzyokresowe i inne aktywa 183 29

Należności od jednostek powiązanych (4.419) 10.305

Zmniejszenia środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania - 7.984

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (6.358) 3.570

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4.929 772

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe 18.462 7.417

(34.955) (23.675)

Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej 452.391 243.393
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Nabycie jednostek zależnych, netto (bez nabytych środków pieniężnych)

Nota Rok zakończony
31 grudnia 2006 r.

Rok zakończony
31 grudnia 2005 r.

Grupa Onet 23 1.278.804 -

NTL Radomsko 1.232 1.533

1.280.036 1.533

Środki pieniężne zapłacone do Grupy ITI 1.076.968 -

Środki pieniężne zapłacone akcjonariuszom mniejszościowym 235.393 -

Koszty bezpośrednio związane z transakcją nabycia 11.156 -

Środki pieniężne w Grupie Onet.pl (44.713) -

Wypływ środków pieniężnych przy nabyciu Grupy Onet.pl 1.278.804 -

Transakcje bezgotówkowe

Rok zakończony
31 grudnia 2006 r.

Rok zakończony
31 grudnia 2005 r.

Przychody z transakcji barterowych, netto (2.978) 7.718

Licencje programowe nabyte w ramach transakcji barterowych 329 447

Opcje objęcia akcji przyznane członkom Zarządu i pracownikom 56.930 597

Opcje objęcia akcji przyznane członkom Zarządu i pracownikom związane 
z nabyciem jednostki zależnej(Zob. Nota 23) 19.560 –

Kompensata obligacji ITI Media w związku z wykupem akcji – 64.529

21. AKTYWA WARUNKOWE

Grupa posiada aktywo warunkowe w wysokości 16.123 składające się z należności od urzędu skarbowego z tytułu VAT, zapłaconej sankcji 

oraz odsetek. Wyrok sądowy korzystny dla Grupy został ogłoszony w dniu 13 kwietnia 2006 r. W dniu 12 czerwca 2006 r. Izba Skarbowa 

wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego o kasację tego wyroku. Grupa spodziewa się, że zwrot kwoty jest prawdopodobny i nastąpi 

w ciągu roku 2007. 
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22. 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 2006 r. Grupa posiadała przyszłe zobowiązania do płatności związane z nabyciem aktywów programowych. 

Harmonogram przyszłych płatności został przedstawiony poniżej:

Wymagalne w 2007 r. 83.701

Wymagalne w 2008 r. 78.639

Wymagalne w 2009 r. 57.108

Wymagalne w 2010 r. 18.641

238.089

(ii) Łączne przyszłe opłaty minimalne z tytułu umów leasingu operacyjnego na dzień 31 grudnia 2006 r.:

 Jednostki powiązane Jednostki niepowiązane Razem

Wymagalne w 2007 r. 14.914 10.232 25.146
Wymagalne w 2008 r. 14.998 8.485 23.483
Wymagalne w 2009 r. 15.078 7.302 22.380
Wymagalne w 2010 r. 15.175 4.920 20.095
Wymagalne w 2011 r. i później 86.965 22.142 109.107

147.130 53.081 200.211

Umowy podpisane z podmiotami powiązanymi dotyczą wynajmu powierzchni biurowej i studiów telewizyjnych od ITI Poland S.A. (ITI Poland) 

i Multikino Sp. z o.o. (”Multikino”). Przyszłe zobowiązania wyrażone w walutach obcych zostały przeliczone na złote przy zastosowaniu kursu 

wymiany walut obowiązującego na dzień 31 grudnia 2006 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. Na mocy tych 

umów Grupa zobowiązana jest do uiszczania rocznych opłat za wynajem. Przyszłe zobowiązania do płatności wynikające z tych umów zostały 

przedstawione w poniższym zestawieniu:

Wymagalne w 2007 r. 18.351
Wymagalne w 2008 r. 15.617
Wymagalne w 2009 r. 14.559
Wymagalne w 2010 r. 14.559
Wymagalne w 2011 r. i później 21.392

84.478

Ponadto, Grupa jest stroną umów o obsługę i eksploatację nadajników telewizyjnych za roczną kwotę wynoszącą 6.600. 

(iii) Przyszłe zobowiązania z tytułu umów barterowych  

Na dzień 31 grudnia 2006 r. Grupa posiadała przyszłe zobowiązania do dostarczenia czasu antenowego dla emisji reklam na kwotę 3.007 

w rozliczeniu za różnego typu zobowiązania (962 na dzień 31 grudnia 2005 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 2006 r. Grupa posiada przyszłe zobowiązania do nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych na kwotę 398 

(8.657 na dzień 31 grudnia 2005 r.).

 Dodatkowo Grupa zobowiązała się do inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej w Krakowie na kwotę 65.782 do dnia 31 grudnia 2017 r.

23. NABYCIE GRUPY ONET.PL S.A.

W dniu 31 lipca 2006 r. Grupa zakończyła transakcję nabycia od Grupy ITI 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Grupa Onet Poland 

Holding B.V. („GOPH BV”) za kwotę umowną 1.092.704. GOPH BV posiada 6.622.449 (nie w tys.) akcji stanowiących w dniu zawarcia wstępnej 

umowy nabycia (29 maja 2006 r.) 82,35% kapitału zakładowego spółki Grupa Onet.pl S.A. („Onet”), spółki prawa polskiego notowanej 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie do dnia 3 listopada 2006. W roku 2005 Onet odnotował przychody w wysokości 85.021, 

z których 78% stanowiły przychody ze reklam a 22% przychody z opłat subskrypcyjnych. 

W dniu 2 sierpnia 2006 r. Grupa ogłosiła publiczne wezwanie na pozostałe akcje Grupa Onet.pl S.A. Cena oferowana za jedną akcję to 165 

PLN (nie w tysiącach). Okres składania zapisów zakończył się 11 września 2006 r. i do 31 grudnia 2006 r. Spółka nabyła 1.240.079 akcji (nie 

w tys.) stanowiących 15,41 %  kapitału zakładowego Onet za kwotę 204.613. 

W dniu 20 października 2006 r. Grupa zakończyła proces przymusowego wykupu akcji Grupa Onet.pl, w wyniku którego zostały nabyte 

wszystkie pozostałe akcje za kwotę 30.780. Grupa wycofała Onet z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) w listopadzie 2006 r. 

Grupa zarachowała nabycie Onetu z zastosowaniem metody nabycia przyjmując, że objęcie pełnej kontroli nad jednostką zależną nastąpiło 

w dniu 31 lipca 2006 r. 
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Wartość godziwa aktywów netto zakupionych oraz wartość firmy przedstawiono poniżej.

Cena zakupu:

Spłata obligacji ITI Media 622.796
Spłata zobowiązań Grupy ITI na rzecz Onetu 30.011
Emisja akcji dla Grupy ITI (4.732.109 akcji po 92,96 PLN za akcję) 439.897
Korekta do wartości godziwej wartości akcji wyemitowanych do Grupy ITI (do ceny 106,50 PLN 
za akcję ogłoszonej 31 lipca 2006 r. na GPW) 64.073

Korekta obligacji ITI Media do wartości godziwej (15.437)
Gotówka przeznaczona do wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych 235.393
Dodatkowe koszty nabycia związane z modyfikacją programu opcji objęcia akcji 19.560
Inne koszty bezpośrednio związane z transakcją poniesione do 31 grudnia 2006 r. 11.156
Razem 1.407.449
Wartość godziwa nabytych aktywów netto (patrz poniżej) (605.244)
Wartość firmy 802.205

Powyższa wartość firmy związana jest z przyszłymi wysokimi operacyjnymi przepływami pieniężnymi w Grupa Onet.pl.

Wartość godziwa aktywów i pasywów wynikająca z transakcji nabycia, oparta na wycenie na dzień 31 lipca 2006 r., przedstawiona jest poniżej:

Wartość godziwa 
Wartość bilansowa 

w księgach jednostki 
przejmowanej

Wartość firmy – 142.745
Marka 643.428 –
Relacje z odbiorcami 14.792 –
Pozostałe wartości niematerialne i prawne 5.102 6.101
Rzeczowe aktywa trwałe 15.968 15.756
Inwestycje w jednostki stowarzyszone 83 83
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4.736 4.736
Należności z tytułu dostaw i usług 17.051 17.051
Rozliczenia międzyokresowe czynne 707 707
Środki pieniężne 44.713 44.713
Zobowiązania leasingowe (1.558) (1.558)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania (8.866) (8.866)
Rozliczenia międzyokresowe bierne (6.005) (6.003)
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotycząca korekt 
do wyceny w wartości godziwej (124.907) –

Razem 605.244 215.465

W okresie pięciu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2006 r. Grupa rozpoznała w związku z nabyciem Grupa Onet.pl przychód w kwocie 

57.588 oraz zysk netto w kwocie 4.400. 
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Gdyby do transakcji nabycia doszło 1 stycznia 2006 r. Grupa, włączając Onet.pl, rozpoznałaby przychody w wysokości 1.229.898 oraz zysk 

netto w wysokości 226,555 za rok zakończony 31 grudnia 2006 r.

W procesie alokacji ceny zakupu zostały zidentyfikowane pewne wartości niematerialne o charakterze marketingowym związane z portalem 

internetowym Onet.pl takie jak marka, domena, znak handlowy oraz logo. Ponieważ wartości te nie mogą zostać wycenione odrębnie, 

pozycje te zostały wycenione łącznie jako marka Onet.pl. Pozostałe istotne wartości niematerialne jakie zostały zidentyfikowane w procesie 

alokacji ceny zakupu to relacje z odbiorcami. Wartość godziwa marki została ustalona metodą przychodową opartą na szacunku 

oszczędności opłat licencyjnych. Wartość godziwa relacji z odbiorcami została oszacowana w oparciu o średnią długość powiązań 

kontraktowych z klientami i związane z nimi spodziewane przyszłe operacyjne przepływy pieniężne.

24. SPÓŁKI GRUPY

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy na dzień 31 grudnia 2006 r. obejmuje jednostkę dominującą oraz następujące jednostki 

zależne, wspólne przedsięwzięcie i jednostkę stowarzyszoną:

Kraj rejestracji
31 grudnia 2006 r. 

Udział
%

31 grudnia 2005 r. 
Udział

%

TVN 24 Sp. z o.o. Polska –* 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

NTL Radomsko Sp. z o.o. Polska 100 100

ProCable Sp. z o.o. Polska – 100

Grupa Onet Poland Holding B.V. Holandia 100 –

Grupa Onet.pl S.A. Polska 100 –

Dream Lab Onet Sp. z o.o. Polska 100 –

Media Entertainment Venture Int Ltd Malta 100 –

Polski Operator Telewizyjny Sp. z o.o. Polska 50 50

Thema Film Sp. z o.o. Polska 47 47

Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. Polska 20 –

* W dniu 28 grudnia 2006 r. Spółka połączyła się z TVN 24 Sp. z o.o.
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25. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

(i) Przychody:

Rok zakończony 
31 grudnia 2006 r.

Rok zakończony 
31 grudnia 2005 r.

Grupa Kapitałowa ITI 13.674 4.530

ITI Poland S.A. (ITI Poland) 38 22

13.712 4.552

Przychody od Grupy Kapitałowej ITI obejmują przede wszystkim przychody z tytułu wykorzystania praw do emisji filmów, opłat licencyjnych, 

świadczenia usług produkcyjnych, technicznych i usług emisji reklam, pomniejszonych o prowizje.

(ii) Koszty działalności operacyjnej:

Rok zakończony 
31 grudnia 2006 r.

Rok zakończony 
31 grudnia 2005 r.

Grupa ITI 29.942 24.539

ITI Poland S.A. 4.109 5.485

34.051 30.024
 

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. 
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(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 PLN). Grupa ITI Media jest holdingiem skupiającym aktywa medialne Grupy Kapitałowej ITI, 

kontrolowanym przez ITI Holdings. W dniu 31 lipca 2006 r., w związku z transakcją zakupu akcji spółki Grupa Onet.pl (zob. Nota 23) ITI Media 

Group dokonało wcześniejszej spłaty całej kwoty obligacji. Kwota spłaty wyniosła 154.272 EUR (607.060 PLN). Grupa rozpoznała w rachunku 

wyników  zysk na spłacie wynoszący 125 EUR (491 PLN) stanowiący różnicę pomiędzy wartością godziwą spłaty oszacowaną 

z zastosowaniem modelu Brace-Gątarek-Musiela i wartością księgową obligacji w dniu spłaty. Efektywna roczna stopa procentowa obligacji 

w okresie siedmiu miesięcy do dnia 31 lipca 2006 r. wynosiła 10,02%. 

(iv) Salda należności/zobowiązań z tytułu sprzedaży/zakupu towarów i usług:

31 grudnia 2006 r. 31 grudnia 2005 r.

Należności:

Grupa Kapitałowa ITI 5.398 977

ITI Poland – 2

5.398 979

31 grudnia 2006 r. 31 grudnia 2005 r.

Zobowiązania:

Grupa Kapitałowa ITI 6.052 1.113

ITI Poland 90 100

6.142 1.213
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(v) Pozostałe aktywa długoterminowe

Pozostałe aktywa długoterminowe zawierają kaucję z tytułu wynajmu zapłaconą do Grupy ITI przez TVN i TVN24 w kwocie 1.943.

(vi) Zobowiązania leasingowe wobec jednostek powiązanych

Szczegółowe informacje podane są w Nocie 22.

(vii) Pozostałe

W roku zakończonym 31 grudnia 2006 r. Grupa nie zarachowała przychodów netto z tytułu odsetek od należności przeterminowanych 

od jednostek powiązanych (roku zakończonym 31 grudnia 2005 r. przychody netto z tego tytułu wyniosły 86).

ITI Holdings udzieliła gwarancji na kwotę 25.000 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 roku zakończonym 31 grudnia 2006 r. 

Grupa ujęła koszty finansowe w wysokości 6.999 dotyczące tych gwarancji (6.558 w roku zakończonym 31 grudnia 2005 r.). 

Na dzień 31 grudnia 2006 r. Grupa nie posiadała aktywów programowych dotyczących produkcji nabytych od Grupy Kapitałowej ITI 

(48 na dzień 31 grudnia 2005 r.).



(viii) Wynagrodzenie Zarządu

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze

Wynagrodzenie Zarządu wypłacone w roku zakończonym 31 grudnia 2006 r. wyniosło 7.843 (5.910 za rok zakończony 31 grudnia 2005 r.).

Rok zakończony
31 grudnia 2006 r.

Rok zakończony
31 grudnia 2005 r.

Wynagrodzenie 
zasadnicze Premie* Wynagrodzenie 

zasadnicze Premie**

Piotr Walter 1.043 436 924 332
Karen Burgess 1.084 216 1.080 183
Edward Miszczak 697 212 618 210
Jan Łukasz Wejchert 272 – – –
Tomasz Berezowski 457 82 424 55
Olgierd Dobrzyński 410 197 – –
Waldemar Ostrowski 518 101 513 96
Adam Pieczyński 581 176 – –
Jarosław Potasz 481 88 450 82
Piotr Tyborowicz 549 243 773 170

6.092 1.751 4.782 1.128

  * Premie wypłacone za 2005 rok

** Premie wypłacone za 2004 rok

Program oparty na przydziale opcji objęcia akcji

Członkowie Zarządu Spółki uczestniczą we wprowadzonym przez Grupę programie motywacyjnym polegającym na przydziale opcji objęcia akcji 

(zob. nota 26), w następującej łącznej ilości podzielonej na cztery transze, o szacunkowej wartości godziwej ujętej w kosztach lub rozpoznanej jako 

część transakcji nabycia Onetu w roku zakończonym 31 grudnia 2006 r. 

Łączna liczba opcji 
objęcia akcji (nie 

w tysiącach)

Skumulowana wartość 
godziwa rozpoznana 

do dnia 31 grudnia 2006 r.*

Skumulowana wartość 
godziwa rozpoznana 

do dnia 31 grudnia 2005 r.*

Piotr Walter 622.600 3.414 23

Karen Burgess 526.290 3.027 21

Edward Miszczak 526.290 3.027 21

Jan Łukasz Wejchert 577.065 3.604 –

Tomasz Berezowski 336.030 1.933 13

Olgierd Dobrzyński 219.150 1.694 –

Waldemar Ostrowski 336.030 1.933 13

Adam Pieczyński 219.150 1.694 –

Jarosław Potasz 336.030 1.933 13

Piotr Tyborowicz 336.030 1.933 13

* Wyliczona jako stosunek wartości godziwej usług wyświadczonych od wprowadzenia programu do łącznej wartości godziwej programu.
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(ix) Wynagrodzenie Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2006 r. wyniosło 575 (365 za  rok zakończony 31 grudnia 2005 r.).

Rok zakończony
31 grudnia 2006 r.

Rok zakończony
31 grudnia 2005 r.

Jan Wejchert 66 48

Wojciech Kostrzewa 65 38

Arnold Bahlmann 63 42

Romano Fanconi 64 40

Paweł Gricuk 69 44

Andrzej Rybicki 30 –

Bruno Valsangiacomo 65 40

Mariusz Walter 56 38

Jan Adam Zieliński 67 35

Maciej Żak 30 40

575 365



26. PROGRAM PRZYDZIAŁU OPCJI OBJĘCIA AKCJI

Opcje objęcia akcji przyznawane są wybranym członkom Zarządu, pracownikom i współpracownikom o kluczowym znaczeniu dla Grupy. 

Prawa do opcji są przyznawane w ramach dwóch programów:

 (i) Program Motywacyjny I wprowadzony 27 grudnia 2005 r. w oparciu o akcje Serii C,

 (ii) Program Motywacyjny II wprowadzony 31 lipca 2006 r. jako część transakcji nabycia Grupa Onet.pl (zob. Nota nr 23), w oparciu o akcje Serii E.

Grupa nie ma zobowiązań prawnych ani zwyczajowych dotyczących wykupu opcji albo ich rozliczenia w gotówce.

Zmiany liczby istniejących opcji objęcia akcji i ich odpowiadającej przeciętnej ceny wykonania są następujące (nie w tysiącach, w ilościach 

po podziale akcji):

Rok zakończony 31 grudnia 2006 r. Rok zakończony 31 grudnia 2006 r.

Przeciętna cena 
wykonania opcji Rozpoznane opcje Przeciętna cena 

wykonania opcji Rozpoznane opcje

Na dzień 1 stycznia 9,66 zł 9.870.000 – –

Przydzielone 10,58 zł 5.948.005 9,66 zł 9.870.000

Wykonane – – – –

Na dzień 31 grudnia 10,01 zł 15.818.005 9,66 zł 9.870.000

*zawiera 3.747.950 opcji z istniejącym uprawnieniem do objęcia akcji

Łączną wartość godziwą opcji oszacowano, stosując model drzewa trójmianowego, na 74.124 w odniesieniu do serii C i 70.775 w odniesieniu 

do serii E. Całkowita wartość godziwa opcji przyznanych do objęcia akcji serii C będzie rozpoznana w okresie od 27 grudnia 2005 r. do 31 grudnia 

2008 r. Całkowita wartość godziwa opcji przyznanych do objęcia akcji serii E pomniejszona o część odpowiadającą wartości opcji 

uprawniających do objęcia akcji przyznanych zgodnie z oryginalnym programem istniejącym w Grupie Onet.pl i zmodyfikowanym 

w momencie nabycia Onet przez TVN, zostanie ujęta w okresie od 31 lipca 2006 r. do 31 marca 2009 r. Modyfikacja odzwierciedla zamianę opcji 

będących w posiadaniu pracowników Onetu w dniu zakupu Onetu na opcje zakupu akcji TVN. Łączny dodatkowy przyrost wartości godziwej 

opcji E przyznanych w związku z zamianą wyniósł 22,497. Wzrost wartości godziwej odpowiadający opcjom uprawniającym do objęcia akcji 

został uwzględniony w cenie zakupu (zob. Nota 23). W związku z wprowadzeniem Programu Motywacyjnego II pracownikom TVN przyznano 

opcje serii E o łącznej wartości 12,650.

Istotnymi wartościami wejściowymi do modelu wyceny opcji były kurs akcji w wysokości 15,76* zł (nie w tysiącach) dla opcji serii C oraz 21,30* zł 

(nie w tysiącach) dla opcji serii E, stopy procentowe na rynku pieniężnym oraz stopy zamiany stopy procentowej podane przez serwis Reuters, 

podane poniżej ceny realizacji opcji, liczba opcji w serii, 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 4* zł na opcję (nie w tysiącach) oraz 

zmienność cen w wysokości 28,95% w momencie przyznania opcji serii C oraz 32,36% w momencie przyznania opcji serii E. 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. 
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Opcje można wykonać po ustalonych cenach po spełnieniu warunków uprawniających do realizacji uprawnień wskazanych poniżej:

Seria Liczba opcji Cena wykonannia opcji Okres nabywania uprawnień

C1 2.911.580 8,66 zł do stycznia 2007 r.

C2 3.479.210 9,58 zł do stycznia 2008 r.

C3 3.479.210 10,58 zł do stycznia 2009 r.

9.870.000

Seria Liczba opcji Cena wykonannia opcji Okres nabywania uprawnień

E1 856.460  8,66 zł opcje uprawniające

E2 1.032.975  9,58 zł do kwietnia 2007 r.

E3 1.617.505  10,58 zł do kwietnia 2008 r.

E4 2.441.065  11,68 zł do kwietnia 2009 r.

5.948.005

* zmodyfikowane o efekt podziału akcji

Wszystkie opcje mogą być wykonane do 31 grudnia 2011 r.

27.WYDARZENIA PO DACIE BILANSU

 i. W dniu 24 stycznia 2007 r. spółka Discovery Historia Limited będącą wspólnym przedsięwzięciem (joint-venture) Grupy i Discovery 

Communications Europe Limited została zarejestrowana w Rejestrze Spółek prowadzonym w Wielkiej Brytanii.

 ii. W okresie od 25 stycznia 2007 r. do 13 lutego 2007 r. zostało zrealizowanych 150.010 opcji na akcje serii E1, w wyniku czego zostało 

wyemitowanych 150.010 nowych akcji zwykłych na okaziciela. Na dzień przygotowania niniejszego sprawozdania, akcje te nie zostały 

wpisane do rejestru akcji Spółki.



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 2006 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje 

sumę 2.578.658 tys. zł;

(b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 258.825 tys. zł;

(c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie 

kapitału własnego o kwotę 840.490 tys. zł;

(d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący wpływy pieniężne 

netto w kwocie 23.836 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.

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 za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. 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.
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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 2006 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 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 

Warszawa, 20 lutego 2007 r.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000044655, NIP 526-021-
02-28. Kapitał zakładowy wynosi 5.358.850 złotych. Siedzibą Spółki jest Warszawa, Al. Armii Ludowej 14. Członkami Zarządu są: George Johnstone, Antoni F. Reczek, Adam Celiński, Andrzej 
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, Zuzanna Mrugała.

Spółka wpisana na listę podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych pod numerem 144



INFORMACJE O SPÓŁCE

Siedziba:

TVN S.A.

ul. Wiertnicza 166

02-952 Warszawa 

Telefon: 0048 22 856 6060

INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH

Grupa TVN jest emitentem dwóch rodzajów papierów wartościowych: obligacji i akcji.

Informacja o obligacjach

Eminent: TVN Finance Corporation plc

Dystrybucja: 144A / Reg S

Kwota nominalna: €235.000.000

Rating: Ba3/BB-Kupn: 9,5%

Cena emisyjna: 100%

Data zapadalności: 15 grudnia 2013

Data płatności odsetek: 5 grudnia i 15 czerwca

Zmiana kontroli: @ 101%

Wykup w następstwie 
oferty publicznej: 35% za 109.500%

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%

Informacje dla 
inwestorów
(m.in.: dane kontaktowe, kalendarz finansowy, dostępność raportów rocznych i okresowych, struktura udziałowców)

Identyfikator obligacji

144A ISIN: XSO181652529

144A Common Code: 018165252

Reg S ISIN: XSO181652362

Reg S Common Code: 018165236

Notowane na: Luxemburg Stock Exchange 
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Cena obligacji w 2006 roku

116.00
115.50
115.00
114.50
114.00
113.50
113.00
112.50
112.00
111.50
111.00
110.50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Główne informacje o akcjach

Eminent: TVN S.A.

Cena emisji: 32 zł

Data emisji 7 grudnia 2004

 

Cena akcji w 2006 roku

30.00
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10.00

5.00
0.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Identyfikator Papierów Wartościowych

Kod spółki TVN

Kod Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych: PLTVN0000017

Notowane na: Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A.



Raportowanie

Raporty bieżące i okresowe przygotowujemy i publikujemy zgodnie z przepisami Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w języku polskim. 

Raporty są publikowane również w języku angielskim, zgodnie z umową obligacji. Nie istnieją znaczące różnice pomiędzy 

angielskojęzycznymi a polskojęzycznymi wersjami raportów, które publikujemy. 

Wszystkie 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 od ich przesłania do Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy. 

Struktura własnościowa na dzień 26 marca 2007 roku:

(*) Grupa ITI jest faktycznym właścicielem 11.689.700 akcji będących w posiadaniu Bank Austria Creditanstalt AG

Kalendarz finansowy

Daty publikacji kolejnych raportów okresowych

Skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2007 roku 15 maja 2007

Skonsolidowany raport za drugi kwartał 2007 roku i za pierwsze półrocze 10 sierpnia 2007

Skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2007 roku 8 listopada 2007

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

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

www.inwestor.tvn.pl

Pozostali* 41%Grupa ITI 59%
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2006

Nagroda Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Grupa TVN znalazła się w gronie spółek nagrodzonych 

przez prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

za „najwyższą stopę zwrotu spółki z indeksu WIG20 w 2005 

roku – 99,0 proc.” (styczeń 2006 r.).

Telekamery 2006

Ewa Drzyzga została laureatką nagrody w kategorii „Programy 

społeczne”, Agnieszkę Dygant uznano za Najlepszą Aktorkę, 

a Szymon Majewski zdobył nagrodę w kategorii „Programy 

rozrywkowe”. TVN zdobyła także dwie statuetki Telekamer 

za seriale: W-11 Wydział Śledczy i Kryminalni (styczeń 2006 r.).

Ostre Pióra 2005 

Nagroda przyznawana przez Business Centre Club została 

wręczona Cezaremu Królakowi (luty 2006 r.).

Impactor 

Piotr Walter został uhonorowany tytułem Człowieka Roku 

2005. Nagrodę otrzymała także TVN 24 uznana za Najbardziej 

Wiarygodne Medium Roku. Najbardziej Wiarygodnym 

Dziennikarzem Roku został Kamil Durczok (luty 2006 r.).

Byk i niedźwiedź 

Grupa TVN otrzymała nagrodę w kategorii „Spółka 

o najwyższych standardach ładu korporacyjnego” (luty 2006 r.).

Konkurs Innowacji w Mass Mediach – Media Trend 

Piotr Walter otrzymał tytuł Człowieka Mediów Roku, TVN 24 

została uhonorowana tytułem Telewizja Roku, Onet.pl został 

uznany za Medium Internetowe Roku. TVN została także 

wyróżniona w kategorii „Marketing społeczny” za projekt 

„Domy dziecka” (marzec 2006 r.).

Nagroda im. Dariusza Fikusa 

Nagroda przyznana została Romanowi Młodkowskiemu, 

w kategorii „Twórca mediów”. Do nagrody w kategorii „Twórcy 

w mediach” nominowali byli: Katarzyna Kolenda-Zaleska, 

Grzegorz Miecugow oraz Jacek Pałasiński (marzec 2006 r.).

Nagroda WOPR 

Onet.pl został nagrodzony przez Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratun kowe za kampanię społeczną „Bezpieczna Woda” (marzec 

2006 r.).

O Lepszą Przyszłość Dziecka 

Nagroda przyznawana przez Rzecznika Praw Dziecka została 

wręczona Fundacji TVN „Nie jesteś sam” i TVN (marzec 2006 r.).

Europejski Ekran 2005 

Inga Rosińska została laureatką konkursu na najlepszego 

dziennikarza telewizyjnego specjalizującego się w tematyce 

Unii Europejskiej (kwiecień 2006 r.).

Wiktory 

Justyna Pochanke wygrała w kategorii „Najlepszy prezenter 

telewizyjny”, a Tomasz Sekielski i Andrzej Morozowski 

otrzymali nagrodę w kategorii „Najlepszy dziennikarz, 

komentator, publicysta” (kwiecień 2006 r.).

Reader’s Digest European Trusted Brands 

TVN oraz Onet.pl zostały uznane za Marki Godne Zaufania 

w kategoriach „Stacja telewizyjna” oraz „Firma internetowa” 

(kwiecień 2006 r.).

Nagrody

N a g r o d y



Fenomen Przekroju 2005 

Szymon Majewski został wyróżniony nagrodą 

tygodnika „Przekrój” (kwiecień 2006 r.).

Emerging Europe’s Best Manager Companies 2006

W rankingu brytyjskiego magazynu „Euromoney” Grupa TVN 

została uznana za najlepiej zarządzaną firmę regionu w kategorii 

„Communications”.

Siła Przedsiębiorczości 

Roman Młodkowski został nagrodzony przez Studenckie Forum 

Business Centre Club (maj 2006 r.).

 

Libertas et Auxilium 

nagrodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

we współpracy z Centrum im. Adama Smitha oraz 

Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich otrzymali, w kategorii 

„Ochrona konsumentów”, Robert Stanilewicz oraz Pamela Bem 

za magazyn ekonomiczny „Portfel” (maj 2006 r.).

Nagroda im. Władysława Grabskiego 

Robert Stanilewicz został wyróżniony w IV edycji konkursu 

dla dziennikarzy ekonomicznych w kategorii „Dziennikarze 

telewizji ogólnopolskich i regionalnych” (czerwiec 2006 r.).

BAZAR Ogólnopolski Przegląd Form Dokumentalnych 

Roman Młodkowski został laureatem Nagrody Specjalnej, Ilona 

Masiewicz-Starczewska i Maciej Starczewski zostali nagrodzeni 

w kategorii „Publicystyka” za „Kronikę filmową”, natomiast w kate-

gorii „Film – reportaż” nagrody otrzymali: Jarosław Jabrzyk 

za reportaż „Zjawa” oraz Witold Gadowski i Przemysław 

Wojciechowski za dokument „Paliwo żeglugowe” (czerwiec 2006 r.).

 

PremiumBrand 

TVN otrzymała tytuł Marki Najwyższej Reputacji w kategorii 

„Media” a także zajęła 6 miejsce w klasyfikacji generalnej 

otrzymując tytuł Marki Wysokiej Reputacji w badaniu reputacji 

marek – PremiumBrand 2006 (czerwiec 2006 r.).

Festiwal Dobrego Humoru 

TVN otrzymała nagrodę w kategorii „Najdowcipniejszy 

program rozrywkowy” za program „Szymon Majewski show”, 

natomiast w kategorii „Widowisko muzyczno-rozrywkowe 

z uśmiechem” wygrał „Taniec z gwiazdami – finał II edycji”. 

Nagrodę dodatkową otrzymał Adam Ferency za rolę w serialu 

„Niania”. Internetowy Plebiscyt Publiczności w kategorii 

„Ulubiony program rozrywkowy” wygrał program „Szkło 

kontaktowe” (lipiec 2006 r.).

Nagroda Mediów Niptel 

Tomasz Sekielski i Andrzej Morozowski zostali nagrodzeni 

za autorski show polityczny „Teraz My” (sierpień 2006 r.).

HOT BIRD TV Award 2006 

TVN 24 została wyróżniona za „produkcyjną i technologiczną 

innowacyjność” (wrzesień 2006 r.).

Tytuły Roku „Media i Marketing Polska” 

TVN 24 otrzymała tytuł Telewizji Roku, a program „Szkło 

kontaktowe” otrzymał tytuł Programu Telewizyjnego Roku 

(wrzesień 2006 r.).

 

Camera Obscura 

TVN wręczono nagrodę w kategorii „Reportaż śledczy” za film Da-

niela Zielińskiego „Kardiochirurg bez serca” (październik 2006 r.).

 

Menedżer Roku 

Piotr Walter został laureatem konkursu HBO w kategorii 

„Inwestycje i rozwój” (październik 2006 r.).

Nagroda im. Andrzeja Woyciechowskiego 

Tomasz Sekielski i Andrzej Morozowski zostali wyróżnieni 

za audycję prezentującą odznaczenie Generała Wojciecha 

Jaruzelskiego Krzyżem Zesłańców Sybiru (październik 2006 r.).

Dyrektor Finansowy Roku 

Karen Burgess otrzymała tytuł Dyrektora Finansowego Roku 

(październik 2006 r.).
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Nagroda Kisiela 

Roman Młodkowski został uznany za Najlepszego Polskiego 

Publicystę (listopad 2006 r.).

Golden Bills 

program „Taniec z gwiazdami” zdobył I nagrodę w kategorii 

„Wydarzenie roku” (listopad 2006 r.).

Grand Press 

Tomasz Sekielski i Andrzej Morozowski otrzymali tytuł 

Dziennikarza Roku 2006. Zostali także laureatami nagrody 

Grand Press w kategorii „News” za ujawnienie „taśm prawdy”. 

Wśród nagrodzonych dziennikarzy znaleźli się także Daniel 

Zieliński, który otrzymał nagrodę za reportaż „Kardiochirurg 

bez serca” oraz Roman Młodkowski, wyróżniony w kategorii 

„Dziennikarstwo specjalistyczne” za odcinek cyklu „Firma” 

poświęcony zakładaniu szkoły nurkowania (grudzień 2006 r.).

 

Lider Roku w Ochronie Zdrowia 

Fundacja TVN „Nie jesteś sam” została nagrodzona w jednym 

z najbardziej prestiżowych konkursów branży medycznej 

„Sukces Roku w Ochronie Zdrowia” (grudzień 2006 r.).

 

Tylko Ryba Nie Bierze? 

Daniel Zieliński zdobył pierwszą nagrodę w VII edycji konkursu 

antykorupcyjnego za reportaż „Kardiochirurg bez serca” 

(grudzień 2006 r.).

 

Webstarfestival 

Onet.pl otrzymał nagrodę Webster internautów za stronę 

www.wiadomosci.onet.pl w kategorii „Wiadomości 

i Informacje” oraz szereg wyróżnień przyznanych przez 

Akademię Internetu. Wyróżnione zostały strony: 

www.podroze.onet.pl w kategorii „Podróże i Turystyka”, 

www.blog.onet.pl w kategorii „Społeczność”, 

www.skype.onet.pl w kategorii „Technologia, Elektronika 

użytkowa i komunikacja” (listopad 2006 r.).

 

2007

Telekamery 

osiem statuetek otrzymali dziennikarze, artyści oraz produkcje 

TVN. Kamil Durczok zwyciężył w kategorii „Informacje”, 

Tomasz Sekielski i Andrzej Morozowski zostali nagrodzeni 

w kategorii „Publicystyka”, a Szymon Majewski otrzymał 

statuetkę w kategorii „Rozrywka”. Nagrodzone zostały także 

seriale TVN: „Magda M.” w kategorii „Serial obyczajowy”, 

„Kryminalni” w kategorii „Serial kryminalny” oraz „Niania” 

w kategorii „Serial komediowy”. Za najlepszego aktora uznano 

Pawła Małaszyńskiego, natomiast statuetkę dla najlepszej 

aktorki odebrała Joanna Brodzik. Honorową statuetkę Złotej 

Kamery otrzymała Ewa Drzyzga (styczeń 2007 r.).

Giełdowa Spółka Roku 2006 

Grupa TVN znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu 

„Giełdowa Spółka Roku 2006” (styczeń 2007 r.).

Ostre Pióra 2006 

Nagroda przyznawana przez Business Centre Club została 

wręczona Cezaremu Królakowi (luty 2007 r.).

Impactor 

Piotr Walter otrzymał tytuł Człowieka Roku. TVN24 została 

uznana za Najbardziej Wiarygodne Medium Roku, natomiast 

tytuł Najbardziej Wiarygodnego Dziennikarza Roku otrzymali 

Andrzej Morozowski i Tomasz Sekielski (luty 2007 r.).

Konkurs Innowacji w Mass Mediach – Media Trend

Piotr Walter został uhonorowany tytułem Człowieka 

Mediów Roku 2007. TVN otrzymała nagrodę Medium Roku 

(marzec 2007 r.).

Nagroda im. Dariusza Fikusa 

Bogdan Rymanowski, został laureatem X edycji Nagrody 

im. Dariusza Fikusa w kategorii „Dziennikarz” (marzec 2007 r.).

N a g r o d y



Firma Roku 2006 

Onet.pl otrzymał tytuł Firmy Roku 2006 podczas konferencji 

„Internet 2k7” (kwiecień 2007 r.).

Reader’s Digest European Trusted Brands 

TVN otrzymała Złote Godło European Trusted Brands 2007 

w kategorii „Stacja telewizyjna„ natomiast Onet.pl został 

wyróżniony Kryształowym Godłem European Trusted Brands 

2007 (kwiecień 2007 r.).

 

Superbrands Polska 

TVN, TVN24 oraz Onet.pl znalazły się w gronie marek, 

które otrzymały tytuł „Superbrand Polska”, przyznawany 

najsilniejszym markom na polskim rynku (kwiecień 2007 r.).

 

Najcenniejsza firma mediowa w Polsce 

W rankingu „Newsweeka” i AT Kearney „100 najcenniejszych 

firm w Polsce” Grupa TVN została uznana za najcenniejszą 

firmę mediową w Polsce (kwiecień 2007 r.).

 

Top Pracodawca 

Grupa TVN została uznana za najbardziej pożądanego 

pracodawcę w polskich mediach w rankingu przeprowadzonym 

przez miesięcznik „Press” (kwiecień 2007 r.).

 

Świry 2007 

Szymon Majewski został laureatem studenckiego plebiscytu 

„Świry 2007”. Przyznano mu nagrody w kategoriach: „Najbardziej 

zwariowany program TV” oraz „Teleświr” (kwiecień 2007 r.).

PremiumBrand 2007 

TVN zdobyła tytuł Marki Najwyższej Reputacji w Polsce oraz tytuł 

Marki Najwyższej Reputacji w kategorii „Media” (maj 2007 r.).

 

Emerging Europe’s Best Managed Companies 2007 

W rankingu prestiżowego brytyjskiego miesięcznika 

„Euromoney” Grupa TVN została uznana za najlepiej 

zarządzaną firmę regionu w kategorii „Communications”. 

Jednocześnie, Grupa TVN awansowała na pierwsze miejsce 

jako najlepiej zarządzana spośród wszystkich polskich firm 

ujętych w rankingu (maj 2007 r.).

 

Hiacynt 2007 

Nagrodę Fundacji Równości otrzymali producenci serialu 

„Magda M” w kategorii „Media” za „wykreowanie postaci geja, 

który nie jest „czarnym charakterem” (maj 2007 r.).

 

Wiktory 

Wśród laureatów znaleźli się – Tomasz Sekielski i Andrzej 

Morozowski, otrzymując statuetki w kategorii „Twórcy 

najlepszego programu telewizyjnego”. Grzegorz Miecugow 

i Tomasz Sianecki uznani zostali za „Największe odkrycie 

telewizyjne roku”. Statuetką Superwiktora, przyznawaną 

za całokształt osiągnięć, nagrodzony został Edward Miszczak 

(czerwiec 2007 r.).

BAZAR Ogólnopolski Przegląd Form Dokumentalnych 

Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania w kategorii 

„Film-reportaż” otrzymali Honorata Dawidowicz i Maciej 

Wójcik za reportaż pt. „Nabici przez TELE 2”. Przyznano także 

nagrody w kategorii „Krótka forma reporterska”. Nagrodę 

Sponsorów Bazaru otrzymał Mariusz Zieliński za program 

„Nabici w butelkę”, a nagrodę Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego Jakub Cumana za program pt. „Unia dla wsi” 

(czerwiec 2007 r.).

Libertas et Auxilium 

Nagrodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

we współpracy z Centrum im. Adama Smitha oraz 

Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich otrzymali, w kategorii 

„Ochrona konsumentów”, Honorata Dawidowicz i Maciej 

Wójcik za materiał „Nabici przez Tele2” (czerwiec 2007 r.).

Coolbrands Polska 

Tytuł Coolbrand przyznawany najsilniejszym modnym markom 

na polskim rynku otrzymały TVN, TVN 24, TVN Style oraz Onet.pl 

(czerwiec 2007 r.).
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