
 

TYLKO DLA CELÓW TŁUMACZENIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TVN S.A. 
 

Niebadane śródroczne skrócone skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe 

 
za trzymiesięczny i dziewięciomiesięczny okres zakończony 30 

września 2004 r. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



2 

TYLKO DLA CELÓW TŁUMACZENIA 

SPIS TREŚCI 
 
 
 
 
  
   
CZĘŚĆ I INFORMACJA FINANSOWA 3 
   
CZĘŚĆ II KOMENTARZ  I  ANALIZA  ZARZĄDU  DOTYCZĄCE  SYTUACJI  

FINANSOWEJ  I  WYNIKÓW  Z DZIAŁALNOŚCI TVN S.A. 28 

CZĘŚĆ III STATUT 54 



3 

TYLKO DLA CELÓW TŁUMACZENIA 

 
 
 
Spis treści        Strona 
 
 
Informacje o TVN S.A. 3 
 
Raport z przeglądu niezależnego biegłego rewidenta 5 
 
Niebadany śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat 6 
 
Niebadany śródroczny skrócony skonsolidowany bilans 7 
 
Niebadane śródroczne skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym  8 
 
Niebadany śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 9 
 
Informacja dodatkowa do niebadanego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego  10 



TVN S.A.                      
Niebadane śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe 
 

TYLKO DLA CELÓW TŁUMACZENIA 

4 

 
Informacje o TVN S.A. 
 
1. GŁÓWNY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

TVN S.A. i jej jednostki zależne są właścicielami i nadawcami siedmiu kanałów telewizyjnych 
w Polsce: TVN, TVN 7, TVN 24, TVN Meteo, TVN Turbo, ITVN i TVN Style. Kanały należące 
do Grupy emitują wiadomości, programy informacyjne  
i rozrywkowe oraz seriale i filmy fabularne. 

 
2. SIEDZIBA 

TVN S.A. 

ul. Wiertnicza 166 

02-952 Warszawa  
 

3. RADA NADZORCZA 

• Jan Wejchert, Przewodniczący 
 

• Mariusz Walter 
 
• Bruno Valsangiacomo 

 
• Henryka Bochniarz 
 
• Tomasz Kolbusz 

 
• Maciej Raczkiewicz 
 
• Romano Fanconi (powołany 26 stycznia 2004 r.) 
 
• Alicja Kos - Gołaszewska (powołana 20 kwietnia 2004 r.) 
 
• Maciej Żak (powołany 26 stycznia 2004 r.) 

 
4. ZARZĄD 

• Piotr Walter, Prezes 
 
• Karen Burgess 
 
• Edward Miszczak 
 
• Piotr Tyborowicz 
 
• Jarosław Potasz 
 
• Waldemar Ostrowski  
 
• Tomasz Berezowski  
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5. BIEGLI REWIDENCI 

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 

Al. Armii Ludowej 14 

00-638 Warszawa 
 

6. PRAWNICY 

Chadbourne&Parke Polska Sp. z o.o., Wujek, Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy Spółka 
Komandytowa  

ul. Emilii Plater 53 

00-113 Warszawa 
 
7. GŁÓWNY BANK 

Bank BPH S.A. (“BPH”)   

Al. Pokoju 1    

31-548 Kraków 
  
8. SPÓŁKI ZALEŻNE 

Telewizja Wisła Sp. z o.o.  Newsroom Sp. z o.o.  

ul. Pułkownika Dąbka 2   ul. Wiertnicza 166    

30-832 Kraków                          02-952 Warszawa  

 

TVN 24 Sp. z o.o.   Polish Television Finance Corporation B.V. 

ul. Wiertnicza 166   De Boelelaan 7 

02-952 Warszawa   NL-1083 Amsterdam 

 

TVN Finance Corporation plc.  Eltrade Sp. z o.o.    

Hillgate House    ul. Cicha 7    

26 Old Bailey     00-353 Warszawa    

London EC4M 7HW 

 

TVN Turbo Sp. z o.o.   ProCable Sp. z o.o. 

ul. Wiertnicza 166   ul. Powsińska 4 

02-952 Warszawa   02-920 Warszawa 

 



 
 
 

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044655.  Siedzibą Spółki jest Warszawa, Al. Armii Ludowej 14.  Kapitał zakładowy wynosi 5.358.850 PLN.  
Członkami Zarządu są: George Johnstone, Antoni F. Reczek, Peter Driscoll, Adam Celiński, Elżbieta Kobryń, Andrzej J. Konopacki, Grzegorz Skrzeszewski, Antoni 
Tymiński, Piotr Waliński, Artur Ziobro, Halina Koniecka - Maliszewska, Ewa Sowińska, Wojciech Maj, Mirosław Szmigielski. 
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PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 
Al. Armii Ludowej 14 
00-638 Warszawa 
Poland 
Telefon +48 (22) 523 4000 
Faks +48 (22) 523 4040 
http://www.pwc.com/pl 

 
 
 

 
Raport z przeglądu niezależnego biegłego rewidenta 

 
 
 

Raport z przeglądu dla Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy TVN S.A. (poprzednio TVN Sp. z o.o.): 
 

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego skróconego skonsolidowanego bilansu TVN 
S.A. oraz jej jednostek zależnych (“Spółki”) na dzień 30 września 2004 r., śródrocznego skróconego 
skonsolidowanego rachunku zysków i strat za trzymiesięczny i dziewięciomiesięczny okres 
zakończony 30 września 2004 r. oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego zestawienia zmian 
w kapitale własnym i śródrocznego skróconego skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych 
za dziewięciomiesięczny okres zakończony tą datą. Za sporządzenie powyższego śródrocznego 
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. 
Naszym zadaniem jest sporządzenie raportu o tym skróconym skonsolidowanym śródrocznym 
sprawozdaniu finansowym, na podstawie przeprowadzonego przeglądu.  
 
Przeprowadziliśmy przegląd zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rewizji Finansowej 
dotyczącym przeglądów. Standard ten wymaga od nas zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w 
taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, iż śródroczne skrócone skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przegląd polega przede wszystkim 
na kierowaniu zapytań do pracowników Spółki oraz zastosowaniu procedur analitycznych w 
odniesieniu do danych finansowych, i dlatego dostarcza on mniejszej pewności niż badanie 
sprawozdania finansowego. Nie przeprowadziliśmy badania sprawozdania finansowego, w związku z 
czym nie wyrażamy opinii z badania.  
 
Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwróciło naszej uwagi, 
co mogłoby wskazywać, że załączone śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
nie zostało prawidłowo sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 
“Śródroczna sprawozdawczość finansowa”.  
 
 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 
 
 
Warszawa, Polska 
2 listopada 2004 r. 

 
 

 

http://www.pwc.com/pl
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Trzy  
miesiące 

zakończone  
30 września 

2003 r. 

 Trzy  
miesiące 

zakończone  
30 września 

2004 r. 

 Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych  
30 września 

2003 r. 

 Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych  
30 września 

2004 r. 

 

 Nota (zł)  (zł)  (zł)  (zł)  
          
 
Przychody ze 
sprzedaży, netto  107.422 

 

139.376 

 
 

411.708 

 

500.882 

 

Koszty nadawania i 
produkcji 
programów 
telewizyjnych  4 (79.129) 

 

(107.927) 

 

(270.458) 

 

(313.720) 

 

Koszty sprzedaży 4 (7.075)  (8.230)  (19.061)  (27.261)  
Koszty ogólnego 
zarządu 4 (7.399) 

 
(7.400) 

 
(25.225) 

 
(36.028) 

 

Pozostałe 
przychody/(koszty) 
operacyjne, netto 5 621 

 

117 

 

212 

 

(2.177) 

 

Zysk z działalności 
operacyjnej  14.440 

 
15.936 

 
97.176 

 
121.696 

 

(Koszty)/przychody 
finansowe, netto 6 (11.972) 

 
12.922 

 
(32.714) 

 
8.078 

 

Zysk brutto   2.468  28.858  64.462  129.774  
Podatek dochodowy 9 (76)  (5.852)  (20.228)  (26.140)  
Zysk netto  2.392  23.006  44.234  103.634  
Podstawowy i 
rozwodniony zysk 
przypadający na 
jeden akcję (nie w 
tysiącach) 3 0,04 

 

0,35 

 

 
 

0,67 

 

1,57 
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   31 grudnia 2003 r.  30 września 2004 r. 
      

 Nota  (zł)  (zł) 
      

AKTYWA      

Aktywa trwałe      

Rzeczowe aktywa trwałe   82.902  127.813 

Wartości niematerialne 7  23.062  163.802 

Długoterminowe aktywa programowe  8  58.970  64.678 

Inwestycje dostępne do sprzedaży 21  11.388  14.769 

Należności od jednostek powiązanych z tytułu obligacji 14  625.588  626.769 

Należności długoterminowe od jednostek powiązanych 14  23.562  - 

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 10  15.408  5.738 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9  -  16.339 

Inne aktywa trwałe   487  218 

   841.367  1.020.126 

Aktywa obrotowe      

Krótkoterminowe aktywa programowe  8  95.615  142.548 

Środki pieniężne o ograniczone możliwości dysponowania 10  179.517  5.685 

Należności z tytułu dostaw i usług   78.206  92.983 

Należności od jednostek powiązanych 14  8.761  9.110 

Finansowe instrumenty pochodne  19  -  19.593 

Inne aktywa obrotowe   16.596  21.529 

Środki pieniężne   103.964  117.263 

   482.659  408.711 

AKTYWA RAZEM   1.324.026  1.428.837 

      

PASYWA      

Kapitał własny      

Kapitał podstawowy   65.800  65.800 

Kapitał z aktualizacji wyceny do wartości godziwej   -  2.739 

Kapitał z tytułu transakcji zabezpieczających   -  (2.245) 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych   28  (351) 

Skumulowany zysk   46.832     150.466 

   112.660  216.409 

Zobowiązania długoterminowe      

Obligacje oprocentowane 9,5%, o terminie wykupu w 2013 r. 12  1.033.270  960.196 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9  1.063  10.107 

Inne   -  31 

   1.034.333  970.334 

Zobowiązania krótkoterminowe      

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 11  103.692  125.125 

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  14  4.546  2.014 

Zobowiązania z tytułu finansowych instrumentów pochodnych 20  -  2.771 

Odsetki od obligacji oprocentowanych 9,5%, o terminie wykupu w 2013 r. 12  8.483  28.540 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego   9.221  4.806 

Pozostałe zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe  13  51.091  78.838 

   177.033  242.094 

RAZEM PASYWA   1.324.026  1.428.837 
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Liczba 
akcji (*) 

 Kapitał 
zakładowy 

 Kapitał z 
aktualizacji 
wyceny do 

wartości 
godziwej 

 Kapitał z 
tytułu 

transakcji 
zabezpie-
czających 

 Różnice 
kursowe z 

przeliczenia 
jednostek 

podporządko-
wanych 

 Skumulowany  
zysk /  

(strata) (**) 

 Kapitał 
własny 

              

              

Stan na  1 stycznia 
2003 r. 658.000  65.800  - 

 
-  27  (27.506)  38.321  

Zysk netto -  -  - 
 

-  -             44.234  44.234
Stanu na 30 
września 2003 r. 658.000  65.800  - 

 
-  27  16.728  82.555        

              

              
Stan na 1 stycznia 
2004 r. 658.000  65.800  - 

 
-  28  46.832  112.660

Efekt podziału 
udziałów 65.142.000  -  - 

 
-  -  -  -

Zysk netto -  -  -  -  -  103.634  103.634
Aktualizacja wyceny 
inwestycji dostępnej 
do sprzedaży -  -  3.369 

 

-  -  -  3.369
Podatek odroczony z 
tytułu aktualizacji 
wyceny do wartości 
godziwej -  -  (630) 

 

-  -  -  (630)
Strata na wycenie w 
wartości godziwej 
instrumentów 
zabezpieczających 
przepływy pieniężne -  -  - 

 

(2.771)  -  -  (2.771) 
Podatek odroczony z 
tytułu straty na 
wycenie w wartości 
godziwej 
instrumentów 
zabezpieczających 
przepływy pieniężne -  -  - 

 

526  -  -  526 
Różnice kursowe z 
przeliczenia 
jednostek 
podporządkowanych -  -  - 

 

-  (379)  -  (379)
Stan na 30 
września 2004 r. 65.800.000  65.800  2.739 

 
(2.245)  (351)  150.466  216.409

 
* W dniu 2 lipca 2004 roku Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło decyzję o 
przekształceniu TVN Sp. z o.o. o kapitale zakładowym o wartości 65.800 tys. zł (658.000 
udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy) w Spółkę Akcyjną o kapitale akcyjnym o 
wartości 65.800 tys. zł (stanowiącym 65.800 tys. akcji o wartości nominalnej 1 zł każda). 
Dnia 30 lipca 2004 r. Sąd dokonał rejestracji przekształcenia. W zamian za jeden udział w 
TVN Sp. z o.o. każdy z akcjonariuszy otrzymał 100 (słownie: sto) akcji TVN S.A. 
 
** Na dzień 30 września 2004 r. skumulowany zysk obejmuje kwotę 67.580 stanowiącą 
kapitał rezerwowy, z którego mogą być dokonywane przyszłe wypłaty dywidendy.  
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Dziewięć miesięcy 
zakończonych  

30 września 2003 r. 

 Dziewięć miesięcy 
zakończonych  

30 września 2004 r. 

 

       
 Nota  (zł)  (zł)  
       
Działalność operacyjna       
Wpływy z działalności operacyjnej  16  71.105  163.625  
Odsetki otrzymane   2.745  4.111  
Odsetki zapłacone   (6.978)  (54.934)  
Podatki zapłacone   (4.988)  (22.069)  
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej   61.884  90.733  
       
Działalność inwestycyjna       
Nabycie jednostki zależnej, netto (bez nabytych 
środków pieniężnych) 17  -  (164.431)  

Wydatki na zakup opcji   -  (7.248)  

Wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych    (21.181)  (63.272)  
Zmniejszenie salda środków pieniężnych o 
ograniczonej możliwości dysponowania 10  5.307  183.502  
Wydatki na zakup wartości niematerialnych   (2.222)  (12.663)  
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej   (18.096)  (64.112)  
       
Działalność finansowa       

Koszty emisji obligacji   -  (13.079)  
Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej   -  (13.079)  
Skutki zmian kursów walutowych    61  (243)  
Wzrost salda środków pieniężnych   43.849  13.299  

       
Zmiany stanu środków pieniężnych        

Stan na początek okresu   36.686  103.964  
Stan na koniec okresu   80.535  117.263  

Wzrost   43.849  13.299  
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

W dniu 2 listopada 2004 r. Zarząd i Rada Nadzorcza zatwierdziły do udostępnienia niniejsze 
śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.  
 
TVN S.A. (do 29 lipca 2004 r. TVN Sp. z o.o.) („Spółka”) została utworzona w maju 1995 r. jako 
spółka prawa polskiego, z ograniczoną odpowiedzialnością, zajmująca się nadawaniem i 
rozpowszechnianiem programów telewizyjnych. W dniu15 kwietnia 2004 r. Spółka otrzymała 
koncesję na okres 10 lat na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze 
uniwersalnym w systemie naziemnym. Poprzednio spółka posiadała koncesje regionalne na 
nadawanie w systemie naziemnym na terenie północnej Polski oraz w Warszawie i Łodzi, a 
także koncesję na nadawanie w systemie naziemnym na terenie południowej Polski poprzez 
swoją jednostkę zależną, TV Wisła. Scalona koncesja zastępuje koncesje regionalne i wygasa 
w dniu14 kwietnia 2014 r.  
 
Spółka generuje przychody w Polsce i wszystkie jej aktywa znajdują się w Polsce. Przychody z 
nadawania programów telewizyjnych w Polsce osiągają niższy poziom w trzecim kwartale 
każdego roku kalendarzowego, który obejmuje okres wakacyjny, a najwyższy - w czwartym 
kwartale. 
 
Spółka należy do grupy podmiotów należących w całości lub części do International Trading 
and Investments Holdings S.A., Luxembourg (“ITI Holdings”) i jej jednostek zależnych (“Grupa 
Kapitałowa ITI”). Grupa Kapitałowa ITI działa w Polsce od 1984 r. i jest jedną z największych 
grup medialnych w Polsce. ITI Holdings to spółka z siedzibą w Luksemburgu, notowana na 
giełdzie w Luksemburgu oraz dopuszczona do obrotu publicznego, ale nienotowana na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie.  
 
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy odczytywać 
wraz ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2003 r. 
 
W dniu 30 czerwca 2003 r. Grupa Kapitałowa ITI i BRE Bank SA (“BRE”) zawarły Ramową 
umowę o restrukturyzacji zmienioną dodatkowymi umowami z dnia 14 sierpnia 2003 r., 6 
listopada 2003 r., 29 grudnia 2003 r. i 2 lipca 2004 r. Ramowa umowa o restrukturyzacji zawiera 
zobowiązania Grupy ITI i BRE do dołożenia wszelkich starań mających na celu doprowadzenie 
do dopuszczenia do obrotu publicznego i notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie do 30 czerwca 2005 r. (z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia 
tego terminu w razie zaistnienia określonych warunków). 
  
W dniu 11 marca 2004 r. Spółka nabyła 100% udziałów w TVN 24 za kwotę 168.053 (35.000 
Euro) (zob. nota 17). 
 
W dniu 29 lipca 2004 r. Spółka otrzymała koncesję na nadawanie nowego kanału telewizyjnego, 
TVN Style. Kanał rozpoczął nadawanie w dniu 1 sierpnia 2004 r.  
 
W dniu 2 lipca 2004 r. udziałowcy podjęli uchwałę o przekształceniu Spółki ze spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W tym samym dniu udziałowcy zatwierdzili 
zmiany w statucie Spółki. W dniu 30 lipca 2004 r. sąd dokonał rejestracji przekształcenia. 
Zmieniony statut Spółki przewiduje, że z chwilą przekształcenia kapitał zakładowy Spółki 
obejmie dwie serie akcji, tj. A i B. Akcje Spółki (w liczbie 65.800.000) podzielone są na 
59.220.000 akcji serii A i 6.580.000 akcji serii B. Początkowo wszystkie akcje serii A będą 
należeć do spółek z Grupy Kapitałowej ITI, a wszystkie akcje serii B będą należeć do spółki 
kontrolowanej przez BRE Bank S.A. Akcje obu serii mają takie same prawa do dywidendy i 
 



TVN S.A.                     
Informacja dodatkowa do niebadanego śródrocznego skróconego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego  
(W złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, chyba że zaznaczono inaczej) 
 

TYLKO DLA CELÓW TŁUMACZENIA 
 

12 

1.  INFORMACJE OGÓLNE (CD.) 

podziału zysku. Dopóki akcje imienne serii A będą stanowiły co najmniej 33% wszystkich 
wyemitowanych i nieumorzonych akcji Spółki, a akcje Spółki nie będą notowane na giełdzie, 
akcje tej serii będą dawały prawo do mianowania większości członków Rady Nadzorczej. 
Dopóki zarejestrowanych będzie akcje imienne serii B będą stanowiły co najmniej 3.290.000 
wszystkich wyemitowanych i nieumorzonych akcji Spółki, a akcje Spółki nie będą notowane na 
giełdzie, akcje tej serii będą dawały prawo do mianowania jednego członka Rady Nadzorczej. 
Dopóki akcje Spółki nie zostaną dopuszczone do obrotu publicznego i nie będą notowane na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub dopóki zarejestrowana liczba akcji serii B 
nie przekroczy 3.290.000, akcje tej serii także będą dawały pewne prawa chroniące 
akcjonariuszy mniejszościowych.  
 

W dniu 10 września 2004 r. ITI TV Holdings Sp. z o.o. (“ITI TV Holdings”) przeniosła na N-
Vision wszystkie posiadane akcje imienne Spółki serii A w liczbie 39.200.000 (sztuk). 

W dniu 16 września 2004 r. Spółka złożyła w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 
("KPWiG") prospekt emisyjny. Prospekt sporządzono w związku z wprowadzeniem akcji Spółki 
do obrotu publicznego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta sprzedaży 
zostanie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i detalicznych w Polsce oraz do 
zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. W dniu 29 października 2004 r. Spółka została 
dopuszczona do publicznego obrotu przez KPWiG. 
 
W dniu 7 października 2004 r. Spółka podwyższyła kapitał zakładowy TVN 24 poprzez objęcie 
19.076 (sztuk) nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy za łączną kwotę 41.472. W 
tym samym dniu TVN 24 nabyła od Spółki 400.000 (sztuk) udziałów w TV Wisła o wartości 
nominalnej 100 zł każdy za łączną kwotę 41.472.  
 
 
2. PODSUMOWANIE ISTOTNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI 

2.1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Niniejsze niebadane śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34, „Śródroczna 
sprawozdawczość finansowa”. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu śródrocznego 
sprawozdania finansowego są zgodne z zasadami przyjętymi przy sporządzaniu rocznego 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2003 r., z wyjątkiem 
kwestii opisanych w punkcie 2.3 poniżej. 
  
Koszty, które powstają w sposób nierównomierny w ciągu roku obrotowego rozlicza się w 
czasie w śródrocznym sprawozdaniu finansowym tylko w przypadku, gdy należałoby je także 
rozliczyć w ten sposób na koniec roku obrotowego. 
 
Spółka jest zdania, że cała jej istotna działalność należy do segmentu usług nadawania 
programów telewizyjnych i obecnie sporządza sprawozdanie finansowe jako podmiot działający 
w jednym segmencie. Ponadto Spółka działa na terenie Polski i wszystkie jej aktywa znajdują 
się na terenie Polski. Dlatego też nie uwzględniono innych danych w ujęciu geograficznym. 
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2. PODSUMOWANIE ISTOTNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI (CD.) 

Niektóre wielkości porównywalne zawarte w rachunku zysków i strat poddano korekcie w celu 
dostosowania ich do zmian zasad prezentacji wprowadzonych w bieżącym okresie. Do 
uprzednio prezentowanego wyniku netto nie wprowadzono żadnych zmian. 
 

2.2 Ujęcie księgowe finansowych instrumentów pochodnych i transakcji zabezpieczających 

 
Do ujęcia instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym Spółka stosuje MSR 39 
”Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” oraz MSR 32 „Instrumenty finansowe: ujawnianie 
i prezentacja” ze zmianami wprowadzonymi 31 grudnia 2003 r. Dalsze zmiany tych standardów 
nie zostały zastosowane wcześniej. 
 
W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2004 r. Spółka zawarła szereg 
kontraktów opcyjnych i kontraktów typu forward w walucie obcej. Spółka stosuje następujące 
zasady w odniesieniu do finansowych instrumentów pochodnych i transakcji 
zabezpieczających: 
 
Finansowe instrumenty pochodne rozpoznawane są w bilansie według ceny nabycia a 
następnie są przeszacowywane do wartości godziwej. Sposób rozpoznania zysku lub straty 
będących efektem przeszacowania zależy od charakteru zabezpieczanych pozycji. Grupa 
kwalifikuje instrumenty pochodne jako (1) instrumenty zabezpieczające wartość godziwą aktywa 
lub pasywa (fair value hedge), (2) instrumenty zabezpieczające przewidywane przepływy 
pieniężne lub uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie (cash flow hedge), (3) instrumenty 
zabezpieczające udziały w aktywach netto jednostek zagranicznych. 
 
W przypadku zabezpieczania wartości godziwej, zyski lub straty z wyceny efektywnego 
instrumentu zabezpieczającego w wartości godziwej ujmuje się w księgach rachunkowych, jako 
przychody lub koszty finansowe okresu sprawozdawczego. Skutki przeszacowania pozycji 
zabezpieczanej, spowodowane przez określone ryzyko poddane zabezpieczeniu, także zalicza 
się do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.  
 
Zyski lub straty z wyceny wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, w części uznanej 
za efektywne zabezpieczenie przyszłych przepływów pieniężnych związanych z zabezpieczaną 
pozycją, odnosi się na kapitał własny. Jeżeli uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub 
planowana transakcja poddane zabezpieczeniu powodują powstanie aktywów (np. środków 
trwałych) lub zobowiązań, to na dzień wprowadzenia tych pozycji do ksiąg rachunkowych zyski 
lub straty z przeszacowania instrumentu zabezpieczającego ujęte do tego dnia w kapitale 
(funduszu) z aktualizacji wyceny odpisuje się i odpowiednio dolicza do ceny nabycia lub inaczej 
określonej wartości początkowej aktywów lub zobowiązań. W przeciwnym wypadku kwoty 
pierwotnie odniesione na kapitał są ujmowane w księgach rachunkowych jako przychody lub 
koszty finansowe okresu sprawozdawczego, w którym przepływy pieniężne lub 
uprawdopodobnione przyszłe zobowiązania mają wpływ na wynik (np. kiedy nastąpi planowana 
transakcja sprzedaży). 
 
Niektóre transakcje instrumentami pochodnymi, chociaż stanowią efektywne zabezpieczenie 
zgodnie z polityką zarządzania ryzykiem prowadzoną przez Spółkę, nie kwalifikują się jako 
instrumenty zabezpieczające zgodnie z przepisami MSR 39. Zmiany wartości godziwej 
instrumentów pochodnych niezakwalifikowanych jako zabezpieczające według MSR 39 
rozpoznawane są w rachunku zysków i strat. 
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2.  PODSUMOWANIE ISTOTNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI (CD.) 

W przypadku, gdy instrument zabezpieczający wygasa lub zostaje zbyty, bądź gdy nie spełnia 
już kryteriów MSR 39, skumulowany zysk lub stratę ujęte w kapitale do tego dnia ujmuje się w 
chwili wykazania w rachunku zysków i strat uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania 
lub planowanej transakcji. W przypadku, gdy uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub 
planowana transakcja ma nie nastąpić, skumulowany zysk lub stratę wykazaną w kapitale 
odpisuje się i ujmuje w rachunku zysków i strat. 
 
Z chwilą zawarcia transakcji Spółka dokumentuje relację pomiędzy instrumentami 
zabezpieczającymi a pozycjami zabezpieczanymi, jak również cele i strategię zarządzania 
ryzykiem zakładające zawieranie różnego typu transakcji zabezpieczających. Proces ten 
obejmuje kojarzenie wszystkich instrumentów pochodnych zakwalifikowanych jako 
zabezpieczające z odpowiadającymi im aktywami i pasywami, bądź uprawdopodobnionymi 
przyszłymi zobowiązaniami lub planowanymi transakcjami. Spółka dokumentuje także swoją 
ocenę, dokonywaną w chwili zawierania transakcji oraz na bieżąco, dotyczącą stopnia, w jakim 
instrumenty pochodne stosowane w transakcjach zabezpieczających efektywnie kompensują 
zmiany wartości godziwej zabezpieczanych pozycji lub zmiany przepływów pieniężnych z nią 
związanych. 
 
Spółka wykazuje w sprawozdaniu finansowym wbudowany instrument pochodny odrębnie od 
umowy zasadniczej i wykazuje go jako instrument pochodny zgodnie z MSR 39 (zmienionym) w 
przypadku, gdy wbudowany instrument pochodny i umowa zasadnicza nie są ściśle ze sobą 
powiązane, a odrębny instrument, którego charakterystyka odpowiada cechom wbudowanego 
instrumentu pochodnego, spełniałby definicje instrumentu pochodnego. 
 

2.3 Wcześniejsze zastosowanie Standardów 

Z dniem 1 stycznia 2004 r. Spółka zaczęła stosować MSSF 3 „Połączenia Spółek” („MSSF 3”), 
wraz z MSR 36 (zmienionym) „Utrata wartości aktywów” i MSR 38 (zmienionym) „Wartości 
niematerialne”. Na skutek przyjęcia MSSF 3 wartość firmy, która powstała w wyniku nabycia 
TVN 24 i TV Wisła, nie jest amortyzowana, lecz podlega oszacowaniu co najmniej w okresach 
rocznych lub częściej, w razie wystąpienia przesłanek wskazujących na utratę wartości. 
 
 
3. PODSTAWOWY I ROZWODNIONY ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ (NIE W TYSIĄCACH) 

Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto i średniej ważonej liczby akcji 
zwykłych wyemitowanych na dzień 30 września 2004 r. (2004 r.: 65.800.000 akcji, 2003 r.: 
65.800.000 akcji po korekcie (zob. Zestawienie zmian w kapitale własnym). W okresie trzech i 
dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2004 r. nie występowały instrumenty 
rozwadniające . 
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4. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

 
  Trzy  

miesiące 
zakończone  
30 września 

2003 r. 

 Trzy  
miesiące 

zakończone  
30 września 

2004 r. 

 Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych  
30 września  

2003 r. 

 Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych  
30 września 

2004 r. 
         
Nabycie licencji programowych  -  -  39.371  - 
Amortyzacja licencji 
programowych  21.824 

 
18.323 

 
39.553 

 
62.210 

Koszty produkcji lokalnej  24.103  39.339  81.871  98.923 
Koszty wynagrodzeń i 
świadczeń dla pracowników  16.224 

 
25.729 

 
56.351 

 
77.437 

Koszty nadawania programów 
telewizyjnych  11.799 

 
12.355 

 
35.795 

 
37.519 

Amortyzacja  4.804  7.641  13.459  21.557 
Koszty marketingu i badań  2.083  2.851  6.871  11.327 
Koszty wynajmu  2.480  3.632  7.573  12.337 
Opłaty z tytułu praw autorskich   4.423  4.869  15.511  16.297 
Odpisy aktualizujące wartość 
należności   663 

 
235 

 
(112) 

 
1.857 

Pozostałe   5.200  8.583  18.501  37.545 
RAZEM  93.603  123.557  314.744  377.009 

 
Powyższe koszty działalności operacyjnej obejmują koszty z tytułu leasingu operacyjnego za 
okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2004 r. w wysokości 46.435 (dziewięć 
miesięcy do 30 września 2003 r.: 44.336). 
 
W dniu 22 lipca 2004 r. Spółka rozwiązała umowę z JHH i FFMP (“Framework Agreement”) 
dotyczącą zakupów aktywów programowych oraz zawarła nową umowę „Programming Library 
Assumption and Assignment Agreement”. Zgodnie z postanowieniami tej umowy Spółka zapłaci 
JHH i FFMP opłatę za rozwiązanie umowy w wysokości 2,2 mln USD („termination fee”). 
Ponadto na mocy postanowień tej umowy Spółka zostanie stroną wszystkich istniejących umów 
z dostawcami aktywów programowych.  
 
 
5. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE, NETTO 

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2004 r. Spółka rozpoznała odpis w 
wysokości 2.000 z tytułu aktualizacji wartości posiadanego gruntu. Aktualizacja wartości gruntu 
została dokonana w oparciu o wycenę sporządzoną przez niezależnego rzeczoznawcę i 
odzwierciedla wartość godziwą gruntu pomniejszoną o koszty sprzedaży. 
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6. KOSZTY FINANSOWE, NETTO 

  

Trzy  
miesiące 

zakończone  
30 września 

2003 r. 

 Trzy  
miesiące 

zakończone  
30 września 

2004 r. 

 Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych  
30 września 

2003 r. 

 Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych  
30 września 

2004 r. 
         
Odsetki od obligacji 
oprocentowanych 9,5%, o 
terminie wykupu w 2013 r.  

 

- 

 

(25.358) 

 

- 

 

(80.247) 
Przychód z tytułu odsetek 
naliczonych od obligacji 
wyemitowanej przez jednostki 
powiązane 

 

- 

 

15.515 

 

- 

 

47.635 
Wycena aktywów finansowych 
według wartości godziwej w 
rachunku zysków i strat 

 

- 

 

10.242 

 

- 

 

7.997 
Odsetki otrzymane   961  990  2.750  5.246 
Prowizje bankowe i odsetki od 
pożyczek i kredytów 

  
(2.575) 

 
(417) 

 
(7.399) 

 
(1.384) 

Różnice kursowe, netto  (10.103)  13.870  (25.274)  35.172 
Opłaty za gwarancje (zob. 
nota 14 (vi)) 

 
- 

 
(1.901) 

 
- 

 
(6.129) 

Pozostałe koszty finansowe, 
netto 

 
(255) 

 
(19) 

 
(2.791) 

 
(212) 

  (11.972)  12.922  (32.714)  8.078 
 

7. WARTOŚCI NIEMATERIALNE  

  31 grudnia 
2003 r. 

 30 września  
2004 r. 

     
Wartość firmy  12.423  144.127 
Koncesje na nadawanie programów telewizyjnych  1.600  8.520 
Oprogramowanie i pozostałe  9.039  11.155 
  23.062  163.802 

 
W dniu 11 marca 2004 r. Spółka rozpoznała wartość firmy z tytułu nabycia TVN 24 (zob. nota 
17). 
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7.  WARTOŚCI NIEMATERIALNE (CD.) 

Zmiany wartości niematerialnych  
 

 

Wartość firmy  Koncesje na 
nadawanie 

programów 
telewizyjnych 

    Oprogramowanie 
i pozostałe 

 Razem 

Wartość brutto         
1 stycznia 2004 r. 50.028  5.399  16.611  72.038 
Zwiększenia  131.704  8.928  2.898  143.530 
Zmniejszenia -  (5.432)  (289)  (5.721) 
Nabycie jednostki zależnej -  -  4.767  4.767 
30 września 2004 r. 181.732  8.895  23.987  214.614 

 
Umorzenie        
1 stycznia 2004 r. 37.605  3.799  7.572  48.976 
Amortyzacja za okres -  562  1.798  2.360 
Zmniejszenia -  (3.986)  (289)  (4.275) 
Nabycie jednostki zależnej -  -  3.751  3.751 
30 września 2004 r. 37.605  375  12.832  50.812 
        
Wartość netto na  
31 grudnia 2003 r. 12.423  1.600  9.039  23.062 
Wartość netto na  
30 września 2004 r. 144.127  8.520  11.155  163.802 

 
 
8. AKTYWA PROGRAMOWE 

 
  31 grudnia 

2003 r. 
 30 września 

2004 r. 
     
Zakupione licencje programowe   129.333  160.128 
Archiwa wiadomości  -  14.380 
Koprodukcje  472  1.210 
Produkcja lokalna  24.780  31.508 
  154.585  207.226 
Minus krótkoterminowa część aktywów programowych  (95.615)  (142.548) 
Długoterminowa część aktywów programowych  58.970  64.678 

 
 Zmiana stanu zakupionych licencji programowych 
 
  30 września  

2003 r.  
 30 września  

2004 r. 
     
Wartość netto na początek okresu   37.739  129.333 
Zwiększenia   101.066  91.953 
Amortyzacja  (39.367)  (61.158) 
Wartość netto na koniec okresu  99.438  160.128 
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9. PODATEK DOCHODOWY 

  

Trzy  
miesiące 

zakończone  
30 września 

2003 r. 

 Trzy  
miesiące 

zakończone  
30 września 

2004 r. 

 Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych  
30 września 

2003 r. 

 Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych  
30 września 

2004 r. 
         
Podatek bieżący                  (6.319)  (1.248)  (32.180)  (17.318) 
Podatek odroczony  6.243                   (4.604)  11.952  (8.822) 
                    (76)                   (5,852)  (20,228)  (26,140) 

 
  30 września  

2003 r. 
 30 września  

2004 r. 
     
Uzgodnienie zysku księgowego do podatku dochodowego za 
okres 

    

     
Zysk brutto  64.462  129.774 
     
Podatek dochodowy według ustawowej stawki 27% / 19%   (17.405)  (24.657) 
Wpływ amortyzacji wartości firmy na podatek   (192)  - 
Wpływ kosztów netto niestanowiących kosztów uzyskania 
przychodów na podatek  (2.631)  (1.483) 

Podatek za okres  (20.228)  (26.140) 
 
Zarząd jest przekonany, że w przyszłości zostanie osiągnięty przez Spółkę dochód do 
opodatkowania netto, od którego można będzie odliczyć ujemne różnice przejściowe i w 
związku z tym na dzień 30 września 2004 r. aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego zostały wykazane w pełnej wysokości. Saldo odroczonego podatku 
dochodowego obliczono według stawki podatkowej 19%, obowiązującej na dzień 30 września 
2004 r. 
 
Zmiana stanu aktywów z 
tytułu podatku odroczonego 

Trzy  
miesiące 

zakończone  
30 września 

2003 r. 

 Trzy  
miesiące 

zakończone  
30 września 

2004 r. 

 Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych  
30 września 

2003 r. 

 Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych  
30 września 

2004 r. 
        
Stan na początek okresu 17.533  15.470  11.824  - 
Wpływ nabycia TVN 24  -  -  -  16.221 
Zwiększenie za okres 6.243  869  11.952  118 
Stan na koniec okresu 23.776  16.339  23.776  16.339 

 
 
Zmiana stanu rezerwy z 
tytułu podatku odroczonego 

Trzy  
miesiące 

zakończone  
30 września 

2003 r. 

 Trzy  
miesiące 

zakończone  
30 września 

2004 r. 

 Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych  
30 września 

2003 r. 

 Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych  
30 września 

2004 r. 
        
Stan na początek okresu -  (5.160)  -  (1.063) 
Podatek odroczony odniesiony 
na kapitał - 

 
526 

 
- 

 
(104) 

Obciążenie za okres -  (5.473)  -  (8.940) 
Stan na koniec okresu -  (10.107)  -  (10.107) 
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9. PODATEK DOCHODOWY (CD.) 

 
Podatek odroczony  Dziewięć 

miesięcy 
zakończonych 30 
września 2003 r. 

 Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych 30 
września 2004 r. 

     
Różnice w stawkach amortyzacji przyjętych dla celów księgowych 
i podatkowych  (2.096)  1.975 
Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe niestanowiące kosztów 
uzyskania przychodów  7.538  3.115 
Różnice w księgowym i podatkowym ujęciu kosztów emisji długu  -  232 
Niezrealizowane różnice kursowe  7.324  (4.812) 
Straty podatkowe  -  753 
Odsetki naliczone od obligacji ITI Media  -  (8.524) 
Odsetki naliczone od obligacji uprzywilejowanych  -  3.811 
Pozostałe pozycje, netto  (814)  (5.372) 
  11.952  (8.822) 

 

10. ŚRODKI PIENIĘŻNE O OGRANICZONEJ MOŻLIWOŚCI DYSPONOWANIA 

Środki te obejmowały kaucje bankowe złożone przez Spółkę jako zabezpieczenie pod 
wystawione gwarancje bankowe, dla przyszłych płatności dotyczących wynajmu satelit. 
Większość tych kaucji jest denominowana w Euro. Na 31 grudnia 2003 r. główną pozycją 
składającą się na środki pieniężne o ograniczonym prawie do dysponowania, oprócz kaucji 
bankowych, była lokata w wysokości 35.000 Euro (równowartość 165.095), przeznaczona na 
nabycie TVN 24. Spółka zakończyła transakcję nabycia TVN 24 w dniu 11 marca 2004 r. 
 
11. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 

Na dzień 30 września 2004 r. pozycja ta obejmowała kwotę 65.250 należną spółkom JHH 
Exploitatie Maatschappij B.V. (“JHH”) i FFMP Financial Holding B.V. (“FFMP”) z tytułu nabycia 
licencji programowych (55.639 na dzień 31 grudnia 2003 r.). 
 
12. POŻYCZKI I KREDYTY 

  31 grudnia 
2003 r. 

 30 września 
2004 r. 

     
Obligacje oprocentowane 9,5%, o terminie wykupu w 2013 r.  1.033.270  960.196 
Odsetki naliczone od obligacji  8.483  28.540 
  1.041.753  988.736 

 
W dniu 2 grudnia 2003 r. TVN Finance Corporation plc 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 co pół roku począwszy od 15 
czerwca 2004 r. Termin wykupu obligacji to 15 grudnia 2013 r. Obligacje te stanowią 
niezabezpieczone zobowiązania długoterminowe, przy czym warunki zadłużenia zawierają 
restrykcje dotyczące w szczególności możliwości dalszego zadłużania, wypłaty dywidend, 
sprzedaży majątku oraz transakcji z jednostkami powiązanymi. Obligacje te są w pełni i 
bezwarunkowo gwarantowane przez Spółkę i jej główne jednostki zależne, TV Wisła i TVN 24. 
Wartość godziwą obligacji, bez naliczonych odsetek, na dzień 30 września 2004 r. szacuje się 
na 1.113.797 zł (254.106 Euro), w oparciu o kurs tego dnia podany przez serwis Reuters. 
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12. POŻYCZKI I KREDYTY (CD.) 

Spółka może dokonać wcześniejszej spłaty całości lub części obligacji w dniu 15 grudnia 2008 
r. lub później, po cenie wykupu wynoszącej od 104,75% do 100% wartości nominalnej.  
 
Spółka rozpoznaje wbudowany instrument finansowy w postaci wyżej opisanych opcji (zob. nota 
19). 
 
Spółka ma prawo wykupić do 35% wartości obligacji do dnia 15 grudnia 2006 r. po cenie 
wykupu równej 109,5% w przypadku oferty publicznej akcji Spółki. W przypadku wystąpienia 
określonych zmian w prawie podatkowym, w wyniku których na obligacje zostałby nałożony 
podatek u źródła, Spółka może dokonać wcześniejszej spłaty obligacji po cenie równej kwocie 
głównej powiększonej o naliczone odsetki. 
 
Obligacje zawierają także opcję sprzedaży, która może być zrealizowana przez posiadaczy 
obligacji po cenie zakupu wynoszącej 101% wartości nominalnej w przypadku, gdy nastąpi 
zmiana kontroli. Zmiana kontroli jest definiowana w następujący sposób: 

i) osoba inna niż Dozwoleni Posiadacze  stanie się właścicielem na własne dobro więcej 
niż 35% głosów z akcji Spółki uprawnionych do głosowania, 

ii) zatwierdzeni członkowie Rady przestaną stanowić większość Rady Nadzorczej, 
iii) Spółka dokona sprzedaży znaczącej większości swoich aktywów,  
iv) Spółka zostanie postawiona w stan likwidacji, 
v) Spółka przestanie posiadać 100% akcji Emitenta obligacji. 

 
W dniu 29 stycznia 2004 r. Spółka podpisała umowę linii kredytowej z bankiem BPH na kwotę 
17.000 USD. Umowa obejmuje linię wielowalutowego kredytu odnawialnego oprocentowanego 
według stopy WIBOR, EURIBOR lub LIBOR plus 1,8% zależnie od przypadku, lub linię kredytu 
w rachunku bieżącym denominowanego w złotych oprocentowanego według stopy WIBOR plus 
1,9%. Linia kredytowa jest zabezpieczona przez cesję należności z tytułu dostaw i usług, 
zastaw na urządzeniach telewizyjnych i nadawczych, licencje programowe oraz polisy 
ubezpieczeniowe o wartości netto wynoszącej 177.162 na dzień 30 września 2004 r. Umowa 
wygasa w dniu 28 stycznia 2005 r. Warunki zadłużenia zawierają ograniczenia dotyczące w 
szczególności możliwości dodatkowego zadłużania się Spółki. Na dzień 30 września 2004 r. 
kredyt ten nie był wykorzystany. 
 
13. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA ORAZ ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  

  31 grudnia 
                 2003 r. 

 30 września 
2004 r. 

     
Zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług i innych 
podatków  5.475  10.701 
Rezerwa na świadczenia pracownicze  10.259  15.691 
Przychody przyszłych okresów z tytułu udostępniania czasu 
antenowego  7.118  7.865 
Koszty usług związanych z nadawaniem satelitarnym i podobne  3.246  4.905 
Koszty zakończenia umowy z JHH i FFMP  -  8.243 
Rezerwa na koszty licencji programowych  -  4.700 
Inne zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe kosztów  24.993  26.733 
  51.091  78.838 
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14. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

 
(i) Przychody ze sprzedaży: 
 
 

 

Trzy  
miesiące 

zakończone  
30 września 

2003 r. 

 Trzy  
miesiące 

zakończone  
30 września 

2004 r. 

 Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych  
30 września 

2003 r. 

 Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych  
30 września 

2004 r. 
        
Grupa Kapitałowa ITI  2.681  1.066  7.257  6.489 

 
 
Przychody uzyskane od Grupy Kapitałowej ITI obejmują głównie przychody z tytułu korzystania 
z praw do emisji filmów, usług świadczonych w zakresie produkcji oraz w zakresie emisji 
reklam, z uwzględnieniem prowizji, fakturowane po cenach rynkowych zgodnie z warunkami 
umów. 
 
 
(ii) Koszty działalności operacyjnej: 
 
 

  

Trzy  
miesiące 

zakończone  
30 września 

2003 r. 

 Trzy  
miesiące 

zakończone  
30 września 

2004 r. 

 Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych  
30 września 

2003 r. 

 Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych  
30 września 

2004 r. 
         
Grupa Kapitałowa ITI  2.550  7.282  15.215  14.924 
Media Business Centre Sp. z 
o.o. (“MBC”)  328 

 
2.054 

 
988 

 
5.561 

ITI Poland S.A. (“ITI Poland”)  1.283  1.345  3.833  3.948 
  4.161  10.681  20.036  24.433 

 
 
Koszty działalności operacyjnej należne ITI Poland i MBC obejmują czynsz za wynajem 
powierzchni biurowych od ITI Poland i MBC. Spółki MBC i ITI Poland są kontrolowane przez 
niektórych akcjonariuszy i dyrektorów Grupy Kapitałowej ITI.  
 
W dniu 22 lipca 2004 r. Spółka zawarła umowę o świadczenie usług z ITI Services AG, spółką z 
Grupy Kapitałowej ITI, której przedmiotem są usługi udzielania gwarancji, zarządzania, 
sprzedaży, doradztwa finansowego i inne (zob. nota 14 (vi) – opis opłat z tytułu gwarancji ITI 
Services AG). Poza kwotami omówionymi powyżej, koszty działalności operacyjnej za okres 
dziewięciu miesięcy do 30 września 2003 r. obejmują opłaty w wysokości 16.483 za usługi 
udzielania gwarancji i usługi doradcze świadczone przez ITI spółkom JHH i FFMP.  
 
 
(iii) Należności od jednostek powiązanych z tytułu obligacji 

Dnia 2 grudnia 2003 roku Spółka zakupiła obligację wyemitowaną przez ITI Media Group N.V. 
(„ITI Media Group") za kwotę 131.561 Euro stanowiącą równowartość 611.681 zł. ITI Media 
Group jest holdingiem skupiającym aktywa medialne Grupy Kapitałowej ITI, kontrolowanej przez 
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ITI Holdings. ITI Media Group przeznaczyła środki otrzymane z emisji obligacji na zakup 100% 
kapitału zakładowego Strateurop International B.V. („Strateurop”), zgodnie z umową sprzedaży 
podpisaną w dniu 12 września 2003 r. przez ITI Holdings i SBS Broadcasting S.A. 
 
Klasyfikacja obligacji została zmieniona z aktywa utrzymywanego do terminu wymagalności na 
należności i pożyczki, retrospektywnie, gdyż obligacja ta nie jest notowana na aktywnym rynku. 
Przeklasyfikowanie obligacji nie spowodowało zmiany ujęcia księgowego. Na każdy dzień 
bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki wskazujące na trwałą utratę 
wartości tego aktywa finansowego. Jeśli przesłanki takie istnieją, Spółka ustala szacowaną 
możliwą do odzyskania wartość obligacji i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty 
wartości, w kwocie równej różnicy między wartością bilansową i bieżącą wartością 
zdyskontowanych oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych. Na dzień 30 września 
2004 r. Spółka nie stwierdziła istnienia przesłanek wskazujących na trwałą utratę wartości. 
Wartość godziwa obligacji wraz z odsetkami na dzień 30 września 2004 r. wyniosła 142.997 
Euro (równowartość 626.784 zł) i została oszacowana w oparciu o model Brace-Gątarek-
Musiela. 
 
Efektywna stopa oprocentowania tej obligacji wynosi 10,03%. Termin wykupu obligacji wraz z 
naliczonymi odsetkami to 15 stycznia 2014 roku. 
 
Wartość obligacji jest powiększana o odsetki w następujący sposób: 
 
Data Wartość obligacji w Euro 
2.12.2003 (data emisji) 131.561 
2.12.2004 145.375 
2.12.2005 160.640 
2.12.2006  177.507 
2.12.2007  196.145 
2.12.2008  216.740 
2.12.2009  239.498 
2.12.2010  264.645 
2.12.2011  292.433 
2.12.2012  323.139 
2.12.2013  357.068 
15.01.2014 (data wykupu) 361.546 
 
 
 
 
Odsetki naliczone od obligacji na dzień 30 września 2004 r. wynoszą 49.873 (równowartość 
11.378 Euro). 
 
Obligacja zabezpieczona jest na udziałach w Strateurop. Strateurop posiada 30,43% udziałów 
w kapitale zakładowym Spółki. 
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14. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI (CD.) 

 
(iv) Należności / zobowiązania z tytułu sprzedaży / zakupu produktów i usług: 
 
 

  31 grudnia  
2003 r.  

 30 września  
2004 r. 

     
Należności:     
Grupa Kapitałowa ITI  32.321  9.085 
ITI Poland  2  25 
  32.323  9.110 
 

 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:  31 grudnia  

2003 r.  
  30 września  

2004 r.  
     
Grupa Kapitałowa ITI  4.452  1.984 
ITI Poland  90  3 
MBC  4  27 
  4.546  2.014 
     

 
 
(v) Przyszłe zobowiązania wobec podmiotów powiązanych z tytułu leasingu 
 
Zob. nota 15. 
 
 
(vi) Pozostałe transakcje z podmiotami powiązanymi 
 
W okresie dziewięciu miesięcy do 30 września 2004 r. Spółka rozpoznała przychód netto w 
wysokości 577 z tytułu odsetek od przeterminowanych należności od podmiotów powiązanych 
(w okresie dziewięciu miesięcy do 30 września 2003 r. 633). 
 
Spółka ITI Holdings udzieliła gwarancji na kwotę 65.000 USD („output deal” na okres 3 lat) na 
rzecz firmy Warner Bros. International Television Distribution, na kwotę 8.000 USD na rzecz 
firmy DreamWorks i na kwotę 2.000 USD na rzecz firmy Saban International, z tytułu 
zakupionych przez JHH i FFMP licencji na programy, które mają być emitowane przez TVN. 
Koszty Spółki z tytułu opłat za gwarancje wyniosły w okresie dziewięciu miesięcy do 30 
września 2004 r. 6.129 (równowartość 1.723 USD). 
 
Na dzień 30 września 2004 r. saldo aktywów programowych obejmuje kwotę 73 (1.468 na dzień 
31 grudnia 2003 r.), stanowiącą wartość produkcji kupionej od Grupy Kapitałowej ITI. 
 
 
15. PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI 

Spółka zawarła szereg umów leasingu operacyjnego i innego typu. Przyszłe zobowiązania 
wynikające z tych umów są przedstawione poniżej. 
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15. PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI (CD.) 

(i) Przyszłe zobowiązania związane z zakupem licencji programowych 
 
Na dzień 30 września 2004 r. Spółka posiada zobowiązania do przyszłych płatności związane z 
zakupami licencji programowych. Harmonogram przyszłych płatności przedstawia się 
następująco: 
 
       
       
Wymagalne w 2004      20.964 
Wymagalne w 2005      98.831 
Wymagalne w 2006       100.812 
Wymagalne w 2007      48.600 
Wymagalne w 2008      7.712 
Wymagalne w 2009 i w latach późniejszych      916 
      277.835 

 
(ii) Łączne przyszłe opłaty minimalne z tytułu umów leasingu operacyjnego na dzień 

30 września 2004 r.: 
 

   
Podmioty 

powiązane  

 
Podmioty 

niepowiązane  Razem 
       
Wymagalne w 2004  3.325  781  4.106 
Wymagalne w 2005  13.375  1.244  14.619 
Wymagalne w 2006   13.452  1.177  14.629 
Wymagalne w 2007  8.560  1.177  9.737 
Wymagalne w 2008  6.903  1.177  8.080 
Wymagalne w 2009 i w latach późniejszych  24.710  2.574  27.284 
  70.325  8.130  78.455 

 
Umowy podpisane z podmiotami powiązanymi dotyczą wynajmu powierzchni biurowej i 
studyjnej od ITI Poland i MBC. Czynsz za wynajem podlega indeksacji o wskaźnik inflacji. 
Przyszłe zobowiązania wyrażone w walutach obcych przeliczono według kursu złotego 
obowiązującego na dzień 30 września 2004 r.  
 
Poza umowami leasingu opisanymi powyżej, Spółka jest także stroną umów wynajmu 
pojemności transpondera satelitarnego. Umowy te obowiązują przez cały okres użytkowania 
wynajętych satelit. Treść zawartych umów zobowiązuje Spółkę do uiszczania rocznych opłat za 
wynajem. Płatności z tytułu tych umów są zabezpieczone gwarancjami bankowymi na kwotę 
3.723 Euro (równowartość 16.319). Przyszłe zobowiązania do płatności wynikające z tych 
umów są zaprezentowane w poniższym zestawieniu: 
 
       
Wymagalne w 2004      4.554 
Wymagalne w 2005      21.667 
Wymagalne w 2006       8.197 
      34.418 
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15.  PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA (CD.) 

Ponadto Spółka jest stroną umów o obsługę i eksploatację nadajników telewizyjnych, za roczną 
opłatę, wynikającą z tych umów, wynoszącą 6.600 zł rocznie. Spółka uiszcza również roczne 
opłaty w wysokości 1.224 zł za udostępnianie cyfrowych łączy naziemnych. 
 

(iii) Przyszłe zobowiązania z tytułu umów barterowych na dzień 30 września 2004 r. 
 
Spółka posiada również przyszłe zobowiązania do dostarczenia czasu antenowego na kwotę 
1.636 w zamian za aktywa programowe, które mają być dostarczone, o wartości 1.636. 
 
Na dzień 30 września 2004 r. Spółka ma przyszłe zobowiązania do dostarczenia czasu 
antenowego dla emisji reklam na kwotę 958 w rozliczeniu za różnego typu zobowiązania (707 
na dzień 31 grudnia 2003 r.). Usługa dostarczenia czasu antenowego na emisję reklam będzie 
świadczona po cenach rynkowych zgodnie z warunkami umowy. 
 
 
16. UZGODNIENIE ZYSKU Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ DO WPŁYWÓW Z DZIAŁALNOŚCI 

OPERACYJNEJ 

 

  

Dziewięć miesięcy  
zakończonych  

30 września 2003 r. 

 Dziewięć miesięcy  
zakończonych  

30 września 2004 r. 
     
Zysk z działalności operacyjnej  97.176  121.696 
Amortyzacja  13.459  21.557 
Odpis aktualizujący wartość gruntów  -  2.000 
Amortyzacja licencji programowych  39.553  62.210 
Płatności za licencje programowe  (100.588)  (40.207) 
Przychody z transakcji barterowych netto  (3.367)  (3.957) 
Zmniejszenie stanu należności netto  15.896  22.763 
(Zwiększenie)/Zmniejszenie produkcji własnej   5.519  (6.728) 
Zwiększenie stanu innych aktywów, netto  (263)  (1.187) 
Zmniejszenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług 
oraz innych zobowiązań krótkoterminowych i rozliczeń 
międzyokresowych kosztów, netto 

 

3.720  (14.522) 
Wpływy z działalności operacyjnej  71.105  163.625 

 
Transakcje bezgotówkowe: 
 

  

Dziewięć miesięcy 
zakończonych 

30 września 2003 r.  

Dziewięć miesięcy 
zakończonych 

30 września 2004 r. 
     
Przychody z transakcji barterowych netto  3.367  3.957 
Licencje programowe zakupione na mocy umów 
barterowych 

 
9.328  7.645 

Przeniesienie praw z należności z tytułu dostaw i usług 
oraz pożyczek 

 
19.570  - 
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17. TVN 24 

W dniu 11 marca 2004 r. Spółka nabyła 100% udziałów w TVN 24 za kwotę 168.053 (35.000 
Euro). Spółka do rozpoznania transakcji z jednostkami pod wspólną kontrolą stosuje metodę 
nabycia. 
 
TVN 24 jest kanałem telewizji płatnej, nadającym przez 24 godziny na dobę wiadomości i 
programy o aktualnych wydarzeniach. 
 
Obecnie TVN 24 to jedyny kanał w Polsce, który nadaje wiadomości przez 24 godziny na dobę i 
poświęcony jest wyłącznie wiadomościom z kraju i zagranicy oraz sprawom publicznym 
interesującym polskich widzów. Zasadniczo zawartość nadawanych programów informacyjnych 
z kraju jest produkowana przez TVN 24. Relacje z wydarzeń zagranicznych są nadawane na 
podstawie umów zawartych przez TVN 24 z międzynarodowymi serwisami, takimi jak Reuters.   
 
Poza przychodami od operatorów telewizji kablowej i cyfrowej TVN 24 generuje przychody z 
reklam i sponsoringu. Kanał TVN 24 jest dostępny na satelitarnej platformie cyfrowej Cyfra+ 
oraz poprzez sieci kablowe głównych operatorów, takich jak Multimedia Polska, UPC i 
AsterCity, a także szereg mniejszych sieci telewizji kablowej. 
 
W maju 2003 r. TVN 24 rozpoczęła emisję pierwszego polskiego kanału pogodowego, TVN 
Meteo, dostępnego na zasadzie abonamentu. W grudniu 2003 r. spółka TVN Turbo Sp. z o.o., 
należąca w pełni do TVN 24, rozpoczęła nadawanie pierwszego polskiego kanału 
motoryzacyjnego, TVN Turbo. W sierpniu 2004 r. rozpoczął emisję kanał TVN Style. Wszystkie 
te kanały są rozpowszechniane poprzez telewizję kablową oraz satelitarne platformy cyfrowe. 
 
Nabycie TVN 24 zostało w pełni sfinansowane ze środków pozyskanymi z emisji obligacji przez 
TVN Finance. 
 
W 2003 r. TVN 24 osiągnęła przychody w kwocie 43.818 i stratę na działalności operacyjnej w 
wysokości 12.203. Na dzień 31 grudnia 2003 r. suma bilansowa wyniosła 32.884, a kapitały 
własne netto były ujemne i wynosiły – 55.565.  
 
Do księgowego ujęcia transakcji nabycia spółki TVN 24 Spółka zastosowała metodę nabycia. 
Aktywa netto nabyte w wyniku transakcji przedstawiają się następująco: 
 
   
Wartość godziwa nabytych aktywów netto  36.349 
Wartość firmy  131.704 
Łączna cena nabycia  168.053 
Minus: środki pieniężne TVN 24  (3.622) 
Wydatki na transakcję nabycia  164.431 
   

 
Szacowana wartość godziwa aktywów netto różni się od wartości księgowej nabytych aktywów 
netto o wartość archiwów wiadomości, oszacowaną na kwotę 14.645 zł. Spółka nie utworzyła 
rezerw restrukturyzacyjnych i innych z tytułu transakcji. 
  
Umowa nabycia spółki TVN 24 zawiera klauzulę o obniżeniu ceny, przewidującą, że w 
przypadku gdy w roku obrotowym 2004 warunki rynkowe będą w sposób istotny  
i negatywny odbiegać od tych zakładanych w Biznes planie spółki TVN 24, Spółka będzie miała 
prawo żądać, by cena nabycia należna Grupie Kapitałowej ITI została pomniejszona o nie 
więcej niż 20%. Obecnie Zarząd Spółki nie przewiduje skorzystania z tej klauzuli. 
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17. TVN 24 (CD.) 

Spółka dokonała wyceny wartości godziwej aktywów TVN 24 i w oparciu o tę wycenę 
oszacowała wartość godziwą na kwotę 36.349 i w rezultacie wykazała wartość firmy z tej 
transakcji w wysokości 131.704.  
 
Aktywa i pasywa wynikające z transakcji nabycia dokonanej w dniu 11 marca 2004 r. 
przedstawiają się następująco: 
 
  11 marca 2004 r. 
   
Środki trwałe  16.276 
Wartość firmy  131.704 
Wartości niematerialne   1.016 
Archiwa wiadomości  14.645 
Długoterminowa część aktywów programowych   360 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  16.221 
Należności z tytułu dostaw i usług  8.400 
Należności od podmiotów powiązanych  4.715 
Pozostałe aktywa  3.450 
Środki pieniężne  3.622 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  (1.279) 
Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych  (26.099) 
Pozostałe zobowiązania oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów  (4.978) 
Łączna cena nabycia  (168.053) 

 
W okresie dziewięciu miesięcy do 30 września 2004 r. Spółka wykazała przychody i stratę netto 
TVN 24 w kwocie odpowiednio 34.916 i 7.807. 
 
Gdyby transakcja nabycia miała miejsce 1 stycznia 2004 r., przychody Spółki w okresie 
dziewięciu miesięcy do 30 września 2004 r. wyniosłyby 507.570, a zysk netto wyniósłby 98.071. 
 
18. KURSY WYMIANY 

 
 
19. AKTYWA FINANSOWE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH  

Aktywa finansowe ujęte według wartości godziwej w rachunku zysku i strat reprezentują opcje 
wcześniejszego wykupu wbudowane w obligacje. Na dzień 30 września 2004 r. wartość 
godziwa tych opcji wyniosła 19.593 zł (4.470 tys. Euro). Wartość tę obliczono przy użyciu 
modelu Brace-Gątarek-Musiela. 
 
 
20. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH  

W okresie dziewięciu miesięcy do 30 września 2004 r. Spółka zawarła trzy transakcje typu 
forward o wartości nominalnej 11.163 Euro każda. Terminy realizacji tych transakcji to 1 grudnia 
2004 r., 1 czerwca 2005 r. oraz 1 grudnia 2005 r. Celem transakcji było zabezpieczenie się 
przed ryzykiem kursowym związanym z płatnościami odsetek od obligacji, przypadającymi w 
zbliżonych terminach. Na dzień 30 września 2004 r. wartość godziwa tych transakcji wyniosła 

 Kurs złotego do dolara Kurs złotego do Euro 
   
Na dzień 31 grudnia 2003 r. 3,7405  4,7170 
Na dzień 30 września 2004 r. 3,5569 4,3832 
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2.771 zł. Transakcje te zakwalifikowano jako instrumenty zabezpieczające przewidywane 
przepływy pieniężne lub uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie (cash flow hedge). Zyski 
lub straty z wyceny wartości godziwej tego instrumentu zabezpieczającego, w części uznanej za 
efektywne zabezpieczenie przyszłych przepływów pieniężnych związanych z zabezpieczaną 
pozycją, odniesione na kapitał, będą odpisywane w rachunek zysków i strat w momencie 
rozpoznania kosztu odsetek od obligacji. 
 

21. INWESTYCJE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY 

Spółka dokonała aktualizacji wyceny inwestycji w spółkę Polskie Media S.A. na dzień 30 
czerwca 2004 r. Wyceny dokonano z zastosowaniem metody mnożnikowej na podstawie 
danych dla podobnych spółek, uwzględniając przychody osiągnięte przez Polskie Media S.A. za 
rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2003 r.  
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CZĘŚĆ II 

KOMENTARZ  I  ANALIZA  ZARZĄDU  DOTYCZĄCE  SYTUACJI  FINANSOWEJ  I  WYNIKÓW  Z 
DZIAŁALNOŚCI TVN S.A. 

Niniejszy raport kwartalny sporządzony został zgodnie z wymogami pkt 4.16 umowy 
powierniczej zawartej w dniu 2 grudnia 2003 r. określającej warunki emisji Obligacji. 

Poniższy komentarz i analiza zawierają informacje dotyczące wyników i sytuacji finansowej 
Grupy TVN. Komentarz i analizę sytuacji finansowej oraz wyników należy czytać w powiązaniu 
z załączonym niezbadanym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym Grupy TVN zawierającym informacje dodatkowe. Ponadto niniejszy komentarz i 
analizę należy czytać w powiązaniu z Komentarzem i analizą Zarządu sytuacji finansowej i 
wyników z działalności oraz ze zbadanym, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, 
zamieszczonymi w częściach I i III Raportu rocznego Spółki za 2003 rok. Poniższy komentarz 
koncentruje się na istotnych trendach, ryzykach oraz wątpliwościach wpływających na wyniki 
działalności i sytuację finansową Grupy TVN. 

Ilekroć w niniejszym raporcie używa się, w zależności od kontekstu, określeń „my”, „nas”, „nam”, 
„nami”, „nasz”, „nasza”, „nasze”, „naszego”, „naszemu”, „naszym”, „naszą”, „naszej”, „naszych”, 
„naszymi”, „Grupa TVN” oraz „Grupa”, oznaczają one Spółkę TVN S.A. wraz z jej jednostkami 
zależnymi; „Spółka” oznacza TVN S.A.; „TV Wisła” oznacza TV Wisła Sp. z o.o.; „TVN 24” 
oznacza TVN 24 Sp. z o.o.; „gwaranci” oznaczają łącznie Spółkę, TV Wisła i TVN 24, zaś 
„gwarant” każdą z wyżej wymienionych spółek osobno; „TVN” oznacza bezpłatny program 
telewizyjny; „TVN 7” oznacza program telewizyjny dostępny drogą satelitarną oraz w sieciach 
telewizji kablowych; „TVN 24” oznacza program informacyjny TVN 24; „TVN Turbo” oznacza 
nasz program telewizyjny motoryzacyjny; „TVN Meteo” oznacza nasz telewizyjny program 
pogodowy; „TVN Style” oznacza nasz program telewizyjny poświęcony tematyce zdrowia i 
urody; „ITVN” oznacza nasz polskojęzyczny program telewizyjny skierowany do odbiorców 
polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami Polski; natomiast „Obligacje” oznaczają 
obligacje wyemitowane przez TVN Finance plc w dniu 2 grudnia 2003 roku, których 
oprocentowanie wynosi 9,5% w stosunku rocznym. 

Niniejszy raport kwartalny zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, odnoszące się do naszej 
działalności, wyników finansowych i wyników działalności. Wiele z takich stwierdzeń znajduje 
się w niniejszym raporcie i są one poprzedzane przez terminy odnoszące się do przyszłości, 
takie jak: „może”, „będzie”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „uważać”, „szacować” oraz inne 
podobne stwierdzenia użyte w niniejszym raporcie. Stwierdzenia dotyczące przyszłości z natury 
podlegają licznym założeniom, ryzykom oraz niepewnościom. W rezultacie rzeczywiste wyniki 
mogą w znacznym stopniu odbiegać od tych, które wynikałyby lub były zawarte w powyżej 
opisanych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Zwracamy uwagę, aby odbiorcy niniejszego 
raportu nie polegali nadmiernie na powyżej opisanych stwierdzeniach dotyczących przyszłości, 
przygotowanych na podstawie informacji dostępnych na dzień sporządzenia niniejszego raportu 
kwartalnego. 

Powyższe oświadczenie należy brać pod uwagę w przypadku jakiegokolwiek przyszłego 
pisemnego lub ustnego oświadczenia składanego przez nas lub w naszym imieniu. Nie 
zobowiązujemy się do przeglądu bądź potwierdzania oczekiwań lub szacunków analityków oraz 
nie zobowiązujemy się do uaktualnienia jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, 
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odzwierciedlających okoliczności lub zdarzenia, które nastąpią po dacie sporządzenia 
niniejszego raportu kwartalnego. 

Wszystkie kwoty w euro, dolarach amerykańskich i złotych polskich wyrażone są w tysiącach, o 
ile nie zaznaczono inaczej. 

Sprawozdawczość finansowa i stosowane zasady rachunkowości 

Nasze sprawozdanie finansowe sporządziliśmy w złotych polskich, zgodnie z 
międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, zwanymi w niniejszym raporcie 
MSSF (ang. IFRS), wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
(ang. International Accounting Standards Board) oraz jej poprzedników. 

Nasze udziały w jednostkach zależnych, tj. TV Wisła, TVN 24, TVN Finance Corporation plc, 
TVN Turbo Sp. z o.o., TVN Newsroom Sp. z o.o. oraz Polish Television Finance Corporation 
B.V. (podmiocie nieprowadzącym działalności), zostały objęte konsolidacją metodą pełną 
zgodnie z MSSF. 

Rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia. 
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PODSUMOWANIE 

TVN została utworzona w maju 1995 r. jako TVN Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi 
przepisami polskiego prawa. W dniu 30 lipca 2004 r. zostało zarejestrowane przekształcenie 
TVN Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w TVN Spółkę Akcyjną poprzez wpisanie do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

TVN wraz z jednostkami zależnymi posiada i nadaje głównie w Polsce siedem programów 
telewizyjnych: TVN, TVN 7, TVN 24, TVN Meteo, TVN Turbo, ITVN oraz TVN Style. Grupa 
TVN posiada dziesięcioletnią ogólnopolską koncesję na rozpowszechnianie programu 
telewizyjnego o charakterze uniwersalnym za pośrednictwem nadajników naziemnych oraz 
koncesje na rozpowszechnianie poszczególnych programów telewizyjnych drogą satelitarną. 
Siedziba TVN mieście się przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa, Polska. 

Wszystkie kwoty w euro, dolarach amerykańskich i złotych polskich wyrażone są w 
tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej. 

Najnowsze wydarzenia 

W dniu 11 marca 2004 r. zakończyliśmy transakcję zakupu TVN 24 od Grupy ITI za łączną 
kwotę 168.053 zł. Szczegóły dotyczące tej transakcji zostały przedstawione w naszym 
raporcie na temat zakupu udziałów w TVN 24. 

Wyniki finansowe Grupy TVN za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 
2004 r. zawierają wyniki finansowe TVN 24 za okres od dnia 11 marca 2004 r. do dnia 30 
września 2004 r. 

W dniu 15 kwietnia 2004 r. uzyskaliśmy dziesięcioletnią, scaloną koncesję na nadawanie 
naziemne programu TVN. TVN posiadała wcześniej regionalne koncesje na nadawanie 
naziemne w Polsce północnej oraz w Warszawie i Łodzi, natomiast TVN Wisła, jednostka w 
pełni zależna od TVN, posiadała koncesję na nadawanie naziemne w Polsce południowej. 
Scalona koncesja zastępuje koncesje regionalne i wygasa w dniu 14 kwietnia 2014 r. 

W dniu 29 kwietnia 2004 r. uruchomiliśmy ITVN, polski płatny program telewizyjny, dostępny 
w Stanach Zjednoczonych. 

W dniu 2 lipca 2004 r. Zgromadzenie Wspólników TVN podjęło uchwałę o przekształceniu 
TVN ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Tego samego dnia, 
Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o zmianie Statutu Spółki. W dniu 30 lipca 2004 
r. nastąpiła rejestracja przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną. Zgodnie z postanowieniami 
Statutu kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2 serie akcji: Serię A i Serię B. Akcje Spółki 
(65.800.000) podzielono w taki sposób, że po przekształceniu w spółkę akcyjną jej kapitał 
akcyjny składa się z 59.220.000 Akcji imiennych Serii A oraz 6.580.000 Akcji imiennych Serii 
B. Spółki Grupy ITI posiadają obecnie wszystkie Akcje Serii A, natomiast spółka 
kontrolowana przez BRE posiada wszystkie Akcje Serii B. 

W dniu 22 lipca 2004 r. rozwiązaliśmy umowę z JHH Exploitatie Maatschappij B.V. (zwaną 
dalej „JHH”) i FFMP Financial Holding B.V. (zwaną dalej „FFMP”) na zakup licencji oraz 
podpisaliśmy umowę Programming Library Assumption and Assignment Agreement, 
dotyczącą przeniesienia praw wynikających z umów licencyjnych. Zgodnie z warunkami tej 
umowy jesteśmy zobowiązani zapłacić JHH i FFMP opłatę za rozwiązanie wcześniejszej  
umowy w wysokości 2.200 dolarów amerykańskich oraz Grupa TVN staje się stroną zamiast 
JHH i FFMP we wszystkich obecnie obowiązujących umowach ze studiami filmowymi. W 
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rezultacie powyższego będziemy posiadać bezpośrednio umowy z takimi dystrybutorami jak 
Warner Brothers, Dreamworks, Universal i Paramount. 

W dniu 22 lipca 2004 r. Spółka podpisała umowę z ITI Services AG (zwaną dalej „ITI 
Services”), na mocy której ITI Services zobowiązała się do świadczenia na rzecz Grupy TVN 
usług w zakresie zarządzania, jak również innych usług. W zamian za świadczone usługi 
Grupa TVN zobowiązana jest do uiszczania rocznej opłaty w wysokości 3.000 Euro , kwota 
ta będzie już pokrywać opłaty z tytułu wystawianych przez ITI Services gwarancji. 

W dniu 1 sierpnia 2004 r. uruchomiliśmy program TVN Style. Jest to program płatny, 
poświęcony tematom dotyczącym stylu życia, adresowany do polskich kobiet w wieku 16-45 
lat. 

W dniu 16 września 2004 r. złożyliśmy w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (zwanej 
dalej „KPWiG”) prospekt emisyjny wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie 
Akcji TVN do publicznego obrotu. W chwili obecnej rozważa się ofertę dla inwestorów 
instytucjonalnych i prywatnych w Polsce oraz inwestorów instytucjonalnych poza Polską. 
Harmonogram oferty publicznej zależy od przebiegu postępowania w KPWiG. 

W dniu 7 października 2004 r. podwyższyliśmy kapitał zakładowy TVN 24 poprzez objęcie 
19.076 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy za łączną kwotę 41.472 zł. Tego 
samego dnia, TVN 24 nabyła od TVN 400.000 udziałów TV Wisły o wartości nominalnej 100 
zł każdy, za łączną kwotę 41.472 zł. 

W dniu 29 października 2004 roku Spółka została dopuszczona do publicznego obrotu. 

Przychody netto ze sprzedaży 

Zdecydowaną większość naszych przychodów stanowią przychody z tytułu emisji reklam. 
Zleceniodawcami tych usług są reklamodawcy, przy czym w większości przypadków w 
imieniu reklamodawców występują domy mediowe i agencje reklamowe. Za okres dziewięciu 
miesięcy zakończony w dniu 30 września 2004 roku emisje reklam były źródłem ok. 86% 
skonsolidowanych przychodów Grupy TVN. Reklamodawcy podejmując decyzje dotyczące 
wyboru programu telewizyjnego, w którym wyemitują swoje reklamy, kierują się jego 
oglądalnością, profilem demograficznym widowni oraz cennikiem danego nadawcy 
telewizyjnego. 

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

Cennik oparty na pakietach punktów ratingowych. Za okres dziewięciu miesięcy 
zakończony w dniu 30 września 2004 r. 91% przychodów z emisji reklam pochodziło ze 
sprzedaży pakietów punktów ratingowych. Dzięki emisji reklam według pakietów punktów 
ratingowych reklamodawcy mogą określić liczbę punktów ratingowych, jaką zamierzają 
osiągnąć dla swojej reklamy w danym okresie czasu, czyli do jakiej liczby widzów chcą 
dotrzeć. Pora emisji reklamy jest ustalana zazwyczaj z miesięcznym wyprzedzeniem, w 
sposób umożliwiający nam osiągnięcie, uzgodnionego z reklamodawcą, poziomu punktów 
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ratingowych przy jednoczesnej maksymalizacji wykorzystania i opłacalności dostępnego 
czasu antenowego. Ceny ustalane na podstawie punktów ratingowych wahają się w 
zależności od grupy demograficznej, do której adresowana jest reklama, elastyczności 
pozostawionej nam przez reklamodawców co do harmonogramu emisji reklam oraz od 
rabatów oferowanych przez nas. Z zasady emisja reklam realizowana na podstawie pakietów 
punktów ratingowych umożliwia lepszą kontrolę zasobów i skutkuje optymalizacją ceny netto 
za osiągniętą liczbę punktów ratingowych. Na ogół struktura pakietów jest opracowana w taki 
sposób, aby zapewnić lepsze wykorzystanie czasu antenowego poza godzinami najwyższej 
oglądalności (na przykład za każdy GRP zakupiony w czasie najwyższej oglądalności prime 
time reklamodawca zobowiązany jest zakupić co najmniej jeden punkt GRP poza tym 
czasem).  

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

Większość naszych klientów zobowiązuje się ponieść określony minimalny poziom wydatków 
na emisję reklam w programach Grupy TVN. Zwykle ustalamy porę emisji reklam na miesiąc 
przed ich emisją. Ceny płacone przez reklamodawców, niezależnie od tego czy emisja 
realizowana jest w ramach cennika opartego na pakietach punktów ratingowych, czy cennika 
stałego, są zwykle wyższe w miesiącach najwyższej oglądalności, takich jak np. październik i 
listopad, niż w miesiącach o niskiej oglądalności, takich jak lipiec i sierpień. Zgodnie z 
praktyką stosowaną na rynku nadawców telewizyjnych oraz w celu optymalizacji 
sprzedawanych punktów ratingowych i osiąganych przychodów nie wykorzystujemy całości 
czasu, który zgodnie z prawem można przeznaczyć na emisję reklam. W miesiącach 
najatrakcyjniejszych dla reklamodawców wykorzystujemy z reguły 95% czasu antenowego 
przeznaczonego na emisję reklam w porze prime time i ok. 93% poza prime time. Natomiast 
w miesiącach mniej atrakcyjnych dla reklamodawców wykorzystujemy z reguły ok. 74% 
czasu antenowego przeznaczonego na emisję reklam w porze prime time oraz ok. 71% poza 
prime time. Uznajemy przychody z emisji reklam w momencie emisji danej reklamy. Zgodnie 
z praktyką stosowaną na rynku reklamy nadawcy telewizyjni udzielają domom mediowym 
oraz reklamodawcom rabatów. Przychody z tytułu emisji reklam ewidencjonowane są w 
ujęciu netto, po uwzględnieniu rabatów.  

W pewnych przypadkach zawieramy transakcje, w ramach których usługa emisji reklam 
świadczona jest w zamian za towary i usługi, takie jak np. licencje na audycje. Przychody z 
tytułu sprzedaży barterowej ewidencjonujemy przy zastosowaniu cen rynkowych za 
otrzymane towary lub świadczone usługi. Za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 
30 września 2004 r. transakcje barterowe stanowiły 2% skonsolidowanych przychodów ze 
sprzedaży. 

Przychody z tytułu udzielania licencji na emisję niektórych programów telewizyjnych 
Grupy TVN operatorom sieci telewizji kablowych i satelitarnych platform cyfrowych. 

W związku z nabyciem udziałów TVN 24, osiągamy przychody z tytułu udzielania licencji na 
dystrybucję niektórych programów telewizyjnych operatorom sieci telewizji kablowych i 
satelitarnych platform cyfrowych. Za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 
września 2004 r. około 4% naszych skonsolidowanych przychodów pochodziło z tego tytułu. 
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Zasadniczo, nasze umowy z operatorami satelitarnych platform cyfrowych i operatorami sieci 
telewizji kablowych wyszczególniają stawki za każdego abonenta mającego dostęp do 
dystrybuowanych programów telewizyjnych Grupy TVN podczas odpowiedniego okresu. 
Miesięczna opłata licencyjna płacona przez operatorów satelitarnych platform cyfrowych lub 
operatorów sieci telewizji kablowych jest wyliczana jako iloczyn odpowiednich stawek za 
abonenta i średniej liczby abonentów tych operatorów, którzy odbierają jeden lub więcej 
naszych programów telewizyjnych podczas odpowiedniego okresu. Przyznajemy również 
różnym operatorom prawa do emisji programów telewizyjnych na promocyjnych warunkach 
(np. okresowe zwolnienie z opłaty), uzależniając to otrzymaniem normalnej opłaty 
miesięcznej po zakończeniu okresu promocyjnego.  

Pozostałe przychody 

Przychody z tytułu udzielania licencji na emisje audycji oraz pozostałe przychody ze 
sprzedaży za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2004 r. stanowiły 
około 10% naszych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Pozostałe przychody ze 
sprzedaży obejmują głównie przychody ze świadczeń sponsorskich, przychody z tytułu usług 
związanych z udziałem widzów w audycjach za pośrednictwem połączeń telefonicznych oraz 
komunikatów SMS, a także przychody uzyskane z telesprzedaży. 

• Przychody ze świadczeń sponsorskich uzyskujemy ze wskazania przed daną audycją 
lub po jej zakończeniu firmy sponsora, jego znaku towarowego lub nazwy jednego z 
produktów lub usług sponsora. Zwykle dany program jest sponsorowany przez 
maksymalnie trzech sponsorów; 

• Za pomocą SMS widzowie mogą wysyłać komunikaty tekstowe związane z audycją i 
wpływać na jej zakończenie (widzowie ponoszą określone opłaty za każdy wysłany 
komunikat SMS); 

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

• Przychody z telesprzedaży pochodzą m.in. ze sprzedaży towarów związanych z 
emitowanymi audycjami. 

Przychodami uzyskanymi z usług towarzyszących audycjom z udziałem widzów za 
pośrednictwem telefonów oraz komunikatów SMS dzielimy się z partnerami, takimi jak 
operatorzy telekomunikacyjni.  
 
Koszty 
Większość naszych kosztów dotyczy zakupu i produkcji programów. W okresie dziewięciu 
miesięcy zakończonym w dniu 30 września 2004 r. 62% wyemitowanych programów 
stanowiły produkcje własne, a 38% stanowiły programy wyprodukowane przez strony trzecie 
lub od nich zakupione.  

Na koszty operacyjne poniesione przez nas składają się: 

• koszty produkcji lokalnej, obejmujące koszty produkcji poniesione bezpośrednio 
przez nas lub strony trzecie, związane z produkcją programów, które są produkowane 
przez nas lub na nasze zlecenie na podstawie licencji udzielonych przez strony 
trzecie lub naszej własnej; 
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• koszty zakupu aktywów programowych od JHH i FFMP, głównych dostawców 
aktywów programowych. Zgodnie z wcześniej obowiązującą umową z JHH i FFMP, 
która została rozwiązana w dniu 31 lipca 2003 r., płaciliśmy opłatę z tytułu sublicencji 
programów. Wysokość ponoszonych opłat wynikała z liczby godzin wyemitowanych 
programów oraz średniego kosztu za jedną godzinę programu. Koszty te w 
momencie poniesienia były bezpośrednio odnoszone w rachunku zysków i strat. 
Wraz z zawarciem umowy z dnia 31 lipca 2003 r., zakupiliśmy sublicencje na emisję 
742 programów z biblioteki programowej JHH i FFMP za kwotę ok. 18.600 dolarów 
amerykańskich. Począwszy od dnia 31 lipca 2003 r. licencje do poszczególnych 
programów zakupione od JHH i FFMP były kapitalizowane i amortyzowane. W dniu 
22 lipca 2004 r. umowa ramowa została rozwiązana. 

• opłaty z tytułu usług świadczonych przez ITI Services na mocy zawartej przez nas 
umowy; 

• amortyzacja praw do programów wyprodukowanych przez strony trzecie, na które 
licencje zostały przez nas zakupione. Licencje te w momencie zakupu zostały 
wprowadzone do bilansu jako aktywa programowe, a następnie amortyzowane w 
momencie emisji. Sposób amortyzacji wynika z przewidywanej liczby emisji i rodzaju 
programu. Przykładowo, w różny sposób amortyzujemy filmy, seriale, filmy 
animowane czy programy informacyjne i publicystyczne. W rezultacie koszty zakupu 
programów są amortyzowane albo w momencie pierwszej emisji (programy 
informacyjne i publicystyczne), albo, w przypadku filmów fabularnych, 
dokumentalnych i innych programów, które emituje się zwykle do trzech razy, do 
momentu trzeciej emisji, nie później jednak niż do momentu wygaśnięcia licencji. 
Więcej informacji o naszej polityce amortyzacyjnej znaleźć można w pkt 2 informacji 
dodatkowych do zbadanego, skonsolidowanego, rocznego sprawozdania 
finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2003 r.; 

• koszty nadawania, które obejmują przede wszystkim koszty najmu satelitarnych i 
naziemnych urządzeń transmisyjnych; 

• koszty wynagrodzeń; 

• tantiemy uiszczane na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi 
i pokrewnymi, takich jak ZAIKS, polskiego związku zrzeszającego pisarzy, 
kompozytorów i wykonawców; 

• koszty amortyzacji sprzętu telewizyjnego i nadawczego; 

• koszty marketingu i badań; 

• koszty najmu i koszty eksploatacyjne z tytułu zajmowanej przez nas powierzchni 
biurowej oraz 

• koszty doradztwa technicznego, finansowego i prawnego. 

Czynniki wpływające na przyszłe wyniki 

Charakterystyka rynku reklamy telewizyjnej w Polsce. Cena za emisję reklam telewizyjnych 
uzależniona jest głównie od popytu na emitowane reklamy i udziału w oglądalności oraz 
zniżek handlowych, upustów ilościowych oraz prowizji za pośrednictwo wynegocjowanych 
przez kupującego. Udział w oglądalności stanowi odsetek telewidzów oglądających dany 
program telewizyjny w określonym czasie. Popyt na emisję reklam w Polsce zależy w dużym 
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stopniu od ogólnych warunków gospodarczych. Ponieważ emitowane reklamy telewizyjne w 
Polsce są sprzedawane za pośrednictwem domów mediowych, otrzymujących rabaty 
ilościowe i prowizje za pośrednictwo od dokonanej sprzedaży, większa część reklam jest w 
Polsce sprzedawana po cenach znacznie niższych od publikowanych stawek. Zniżki 
handlowe stanowią różnicę pomiędzy zawartymi w cennikach stawkami za minuty reklam, a 
faktycznymi cenami brutto, po jakich sprzedawane są punkty ratingowe bądź minuty reklam, 
przed odjęciem ewentualnych prowizji agencyjnych i rabatów dla klienta. Choć łączna suma 
zniżek i opustów nie jest ujawniana, szacujemy, że nakłady netto na reklamę telewizyjną w 
okresie dziewięciu miesięcy zakończonym w dniu 30 września 2004 r. stanowiły ok. 37% 
wykazywanych nakładów brutto w Polsce. Na polskim rynku reklamy telewizyjnej panuje 
silna konkurencja. Polityka i działania naszych konkurentów w zakresie ustalania cen i 
czasów emisji mogą spowodować zmiany w sposobie ustalania cen i czasów emisji przez 
nas, co może z kolei wpłynąć na wysokość osiąganych przez nas przychodów ze sprzedaży.  

Sezonowość telewizji. Widownia telewizyjna w Polsce podlega sezonowym zmianom – 
jesienią i wiosną liczba widzów jest większa niż w miesiącach letnich, kiedy telewizja 
konkuruje z wieloma innymi sposobami spędzania wolnego czasu. Latem, gdy liczba widzów 
się zmniejsza, reklamodawcy znacznie obniżają wydatki na reklamę telewizyjną. W 
rezultacie, przychody z emisji reklam telewizyjnych osiągają zwykle najniższy poziom w 
trzecim kwartale każdego roku kalendarzowego. Z kolei w czwartym kwartale roku 
kalendarzowego przychody z tytułu emisji reklam osiągają zwykle najwyższy poziom. W 
2003 r. 24% przychodów z tytułu emisji reklam osiągnęliśmy w pierwszym kwartale, 
odpowiednio w drugim, trzecim i czwartym kwartale osiągnęliśmy 28%, 18% i 30% 
przychodów. 

Cykliczność polskiego rynku reklamy telewizyjnej. Wielkość przychodów z tytułu emisji 
reklam w Polsce odzwierciedlała zmiany ogólnej sytuacji gospodarczej, przychody te są 
wyższe w okresach szybkiego rozwoju gospodarczego, zaś w czasie recesji ulegają 
obniżeniu. Naszym zdaniem przystąpienie Polski do Unii Europejskiej doprowadzi do 
wzrostu produktu krajowego brutto i poziomu wydatków konsumentów, nie możemy jednak 
zapewnić, że tendencje te utrzymają się w przyszłości, ani też, że potencjalny wzrost 
wydatków na reklamę wpłynie jednocześnie na wzrost przychodów z tytułu emisji reklam 
osiąganych przez nas. W związku z tym, iż przewidywania dotyczące poziomu wydatków na 
reklamę telewizyjną są możliwe z miesięcznym wyprzedzeniem, nie możemy z dokładnością 
oszacować naszych przyszłych przychodów z tytułu emisji reklam. 

Dostępność atrakcyjnej oferty programowej. Nasz ciągły sukces w zakresie generowania 
przychodów z tytułu emisji reklam, emitowania naszych programów na satelitarnych 
platformach cyfrowych i w sieciach telewizji kablowych oraz przychodów z innych źródeł jest 
uzależniony od utrzymania wysokiego udziału w oglądalności w ramach naszej widowni 
docelowej, szczególnie w czasie najwyższej oglądalności prime time. Z kolei zdolność do 
osiągania wysokiego udziału w oglądalności wśród docelowej widowni zależy w dużej mierze 
od jakości emitowanych przez nas audycji odpowiadających gustom naszej docelowej grupy 
widowni. Zgodnie z danymi AGB, w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym w dniu 30 
września 2004 r. osiągnęliśmy średni udział w oglądalności całodobowej w skali 
ogólnopolskiej na poziomie 17,7%, i odpowiednio udział w oglądalności ogólnopolskiej w 
czasie prime time na poziomie 19,9%. Naszym zdaniem, wysoki udział w oglądalności na 
polskim rynku wynika z naszej atrakcyjnej oferty programowej, która pozwala na 
dysponowanie wyższą liczbą punktów ratingowych (GRP), przy jednoczesnej maksymalizacji 
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wykorzystania i opłacalności dostępnego czasu antenowego. Uważając, iż dotychczas z 
powodzeniem nabywaliśmy audycje odpowiadające gustom naszej docelowej widowni, nadal 
konkurujemy z pozostałymi nadawcami w pozyskiwaniu audycji programowych 
uwzględniających zmiany w oczekiwaniach naszej widowni i trendów na rynku telewizyjnym. 
Wzrost poziomu konkurencji może spowodować, iż aby utrzymać tendencję wzrostową 
naszego udziału w oglądalności, będziemy musieli zwiększyć wydatki związane z produkcją i 
nabywaniem atrakcyjnych programów. 

Nabywanie i rozwój nowych programów.  Rozwój naszej działalności gospodarczej związany 
jest z nabywaniem i uruchamianiem nowych programów telewizyjnych, w szczególności 
programów tematycznych. W dniu 11 marca 2004 r. zakończyliśmy transakcję nabycia 
udziałów spółki TVN 24 za kwotę 168.053 zł (35.000 Euro). Nabycie udziałów zostało w 
całości sfinansowane z części środków uzyskanych z emisji Obligacji dokonanej przez TVN 
Finance Corporation plc w dniu 2 grudnia 2003 r. Zakup udziałów w TVN 24 został ujęty w 
księgach rachunkowych przy zastosowaniu metody nabycia. Za okres dziewięciu miesięcy 
zakończony w dniu 30 września 2004 r. rozpoznaliśmy 34.916 zł i 7.807 zł odpowiednio 
przychodów i strat netto poniesionych przez TVN 24 od momentu nabycia ich udziałów. 
Dodatkowo w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym w dniu 30 września 2004 r. 
dokonaliśmy inwestycji w rozwój dwóch nowych programów tematycznych, tj. ITVN i TVN 
Style. Łączne jednorazowe koszty związane z uruchomieniem programu TVN Style wyniosły 
1.276 zł (291 Euro) w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym w dniu 30 września 2004 r.  

Pozostałe czynniki mające wpływ na nasze wyniki 

Ryzyko walutowe.  Przychody netto ze sprzedaży osiągane przez nas są wyrażone głównie 
w złotych, podczas gdy znaczna część naszych kosztów operacyjnych, zadłużenie oraz 
wydatki kapitałowe wyrażone są w walutach obcych, głównie w Euro oraz, w mniejszym 
zakresie, w USD. Oceniamy, iż pięcioprocentowe osłabienie kursu złotego względem Euro i 
względem USD w stosunku do faktycznego poziomu spowodowałby pogorszenie naszego 
wyniku finansowego brutto, za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 
2004 r. o 29.564 zł.  

Opodatkowanie. Podlegamy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych 
obowiązującemu w Polsce. W 2004 roku stawka tego podatku została obniżona z 27% do 
19%. Podatek odroczony wykazywany w naszym bilansie wynika z tymczasowych różnic w 
zakresie uznawania przychodów i kosztów na potrzeby rachunkowości i przepisów 
podatkowych, występujących na dzień bilansowy. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego dotyczą głównie strat podatkowych TVN 24 z lat poprzednich. Z reguły 
uznawanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego zależy od oceny 
prawdopodobieństwa wystąpienia przyszłych zysków podlegających opodatkowaniu, od 
których będzie możliwe odliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych 

SYTUACJA FINANSOWA ORAZ WYNIKI DZIAŁALNOŚCI  

Sytuacja finansowa 

W dniu 11 marca 2004 r. dokonaliśmy zakupu udziałów TVN 24 za kwotę 168.053 zł. 
Dokonaliśmy oceny wartości godziwej majątku TVN 24 i w oparciu o tę ocenę 
określiliśmy jego wartość godziwą na 36.349 zł, rozpoznając tym samym wartość 
firmy z konsolidacji w wysokości 131.704 zł. Wartość firmy ujmowana jest w naszym 
sprawozdaniu finansowym jako składnik wartości niematerialnych i prawnych. W 
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rezultacie, iż w dniu 1 stycznia 2004 r. dokonaliśmy wcześniejszego przyjęcia MSSF 
3 „Połączenia jednostek gospodarczych”, wartość firmy z konsolidacji nie podlega 
amortyzacji, ale podlega weryfikacji pod kątem ewentualnej utraty wartości co roku 
lub częściej, jeżeli wystąpiły przesłanki, iż taka utrata wartości mogła nastąpić. 

W wyniku powyższej transakcji, aktywa trwałe TVN 24 ujęte w naszych skonsolidowanych 
aktywach trwałych na dzień 30 września 2004 r. wyniosły 58.334 zł, z czego aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego wyniosły 15.765 zł, a rzeczowe aktywa trwałe 41.823 zł. 

Kwota naszych środków pieniężnych o ograniczonym prawie do dysponowania (część 
krótkoterminowa) zmniejszyła się ze 179.517 zł na dzień 31 grudnia 2003 r. do poziomu 
5.685 zł na dzień 30 września 2004 r. Na dzień 31 grudnia 2003 r., środki pieniężne o 
ograniczonym prawie do dysponowania obejmowały kwotę 35.000 Euro, zarezerwowaną na 
zakup udziałów TVN 24, a następnie wykorzystaną w tym celu, jak opisano powyżej. 

Kwota naszych długoterminowych należności od jednostek powiązanych zmniejszyła się z 
poziomu 23.562 zł na dzień 31 grudnia 2003 r. do zera na dzień 30 września 2004 r., co 
wynikało przede wszystkim z zakupu udziałów TVN 24, który spowodował spadek należności 
długoterminowych o 27.794 zł z powodu dokonania wyłączeń konsolidacyjnych należności 
wewnątrzgrupowych. 

Kwota naszych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wzrosła z zera na 
dzień 31 grudnia 2003 r. do poziomu 16.339 zł na dzień 30 września 2004 r. Wzrost ten 
wynikał przede wszystkim z rozpoznania aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego w kwocie 16.221 zł dotyczących TVN 24, na które składały się przede 
wszystkim straty podatkowe z lat ubiegłych poniesione przez TVN 24, a obecnie uznane za 
możliwe do odliczenia w przyszłości. 

Saldo pochodnych instrumentów finansowych wzrosło z zera na dzień 31 grudnia 2003 r. do 
poziomu 19.593 zł na dzień 30 września 2004 r. Na dzień 30 września 2004 r. w pozycji tej 
ujęliśmy wartość godziwą opcji wbudowanych w Obligacje.  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wzrosły z poziomu 103.692 zł na dzień 31 grudnia 2003 
r. do poziomu 125.125 zł na dzień 30 września 2004 r. Wynika to przede wszystkim ze 
wzrostu poziomu zobowiązań programowych, które na dzień 30 września 2004 r. wyniosły 
71.709 zł, w porównaniu do 45.904 zł na dzień 31 grudnia 2003 r. 

Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne wzrosły z poziomu 51.091 zł na 
dzień 31 grudnia 2003 r. do poziomu 78.838 zł na dzień 30 września 2004 r. Wzrost ten jest 
głównie spowodowany ujęciem pozostałych zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych 
biernych TVN 24 w kwocie 8.265 zł oraz naliczonymi kosztami z tytułu wypowiedzenia 
umowy z JHH i FFMP w kwocie 8.243 zł. 

Wyniki działalności 

Okres trzech miesięcy zakończony w dniu 30 września 2004 r. w porównaniu z 
okresem trzech miesięcy zakończonym w dniu 30 września 2003 r. 

W marcu 2004 r. zakończyliśmy transakcję zakupu udziałów TVN 24 od Grupy ITI. W wyniku 
tej transakcji wyniki za trzeci kwartał 2004 r. nie są w pełni porównywalne z wynikami za 
analogiczny okres roku 2003. Aby umożliwić porównywanie tych okresów, wyodrębniliśmy 
wpływ tej transakcji zakupu na omawiane wyniki. 

Przychody netto ze sprzedaży.  Nasze przychody netto ze sprzedaży wzrosły o 29,7%, z 
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poziomu 107.422 zł za trzeci kwartał 2003 r. do poziomu 139.376 zł za trzeci kwartał 2004 r. 
Przychody netto ze sprzedaży osiągnięte przez TVN 24 wyniosły za trzeci kwartał 2004 r. 
14.537 zł. Nie uwzględniając wpływu TVN 24, wzrost przychodów netto ze sprzedaży wyniósł 
16,2%. 

Przychody z emisji reklam wzrosły o 17,2%, z poziomu 95.195 zł za trzeci kwartał 2003 r. do 
poziomu 111.525 zł za trzeci kwartał 2004 r. Bez uwzględnienia przychodów z emisji reklam 
osiągniętych przez TVN 24, wynoszących 4.385 zł, wzrost przychodów z emisji reklam 
wyniósł 12,5%. Wzrost przychodów z emisji reklam wynika głównie ze wzrostu liczby 
sprzedanych punktów GRP. 

Pozostałe przychody osiągnięte za trzeci kwartał 2004 r. wyniosły 27.850 zł i były ponad 
dwukrotnie wyższe niż pozostałe przychody osiągnięte za analogiczny okres roku 2003, 
kiedy to wyniosły 12.227 zł. Nie uwzględniając pozostałych przychodów osiągniętych przez 
TVN 24 w wysokości 10.152 zł, z czego 8.492 zł to przychody z tytułu udzielania licencji na 
emisję niektórych naszych programów operatorom sieci telewizji kablowych i satelitarnych 
platform cyfrowych, pozostałe przychody wzrosły o 44,7%. Wzrost ten był głównie 
spowodowany wzrostem przychodów z tytułu sponsoringu i przychodów z tytułu usług 
związanych z udziałem widzów w audycjach za pośrednictwem połączeń telefonicznych. 

Koszty programowe i nadawania. Nasze koszty programowe i nadawania wzrosły o 36,4%, z 
poziomu 79.129 zł za trzeci kwartał 2003 r. do poziomu 107.927 zł za trzeci kwartał 2004 r. 
Wzrost ten wynikał głównie z uwzględnienia w konsolidacji kosztów programowych i 
nadawania TVN 24, wynoszących 19.692 zł. Nie uwzględniając wpływu TVN 24, koszty 
programowe i nadawania wzrosły o 11,5%. Wzrost ten wynikał ze wzrostu kosztów usług 
obcych o 8.369 zł, co było spowodowane przede wszystkim tym, że w miesiącach letnich 
2004 r. nadawaliśmy więcej programów sponsorowanych niż w lecie 2003 r. Ponadto we 
wrześniu 2004 r. zwiększyliśmy udział programów własnych w ramówce w porównaniu z 
wrześniem 2003 r. We wrześniu 2004 r. wyemitowaliśmy 197 godzin programów własnej 
produkcji, w porównaniu ze 103 godzinami wyemitowanymi we wrześniu 2003 r.  Także w 
związku ze wzrostem produkcji własnej nastąpił wzrost kosztów wynagrodzeń o 3.009 zł. 
Wzrost kosztów usług obcych i wynagrodzeń został częściowo skompensowany przez 
spadek kosztów amortyzacji aktywów programowych o 5.172 zł oraz kosztów nadawania o 
3.272 zł. Spadek kosztów nadawania wynikał z rozwiązania w grudniu 2003 r. umowy na 
dzierżawę transpondera satelitarnego. 

Do końca 2003 r. przenieśliśmy większość pracowników do nowego, większego biura, w 
związku z czym nasze koszty najmu powierzchni biurowej za trzeci kwartał 2004 r., 
wynoszące 2.576 zł, były trzykrotnie wyższe niż za trzeci kwartał 2003 r., kiedy to wyniosły 
858 zł, zaś koszty amortyzacji wzrosły o 61,1%, do kwoty 5.482 zł. 

Stosunek kosztów programowych i nadawania do przychodów netto ze sprzedaży wzrósł z 
73,7% za trzeci kwartał 2003 r. do 77,4% za trzeci kwartał 2004 r. Nie uwzględniając wpływu 
TVN 24 stosunek kosztów programowych i nadawania do przychodów netto ze sprzedaży 
wyniósł 70,7%. 

Koszty sprzedaży Nasze koszty sprzedaży wzrosły o 16,3%, z poziomu 7.075 zł za trzeci 
kwartał 2003 r. do poziomu 8.230 zł za trzeci kwartał 2004 r. Koszty sprzedaży poniesione 
przez TVN 24 wyniosły za trzeci kwartał 2004 r. 1.581 zł. Nie uwzględniając wpływu TVN 24, 
koszty sprzedaży spadły o 426 zł. 
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Stosunek kosztów sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży spadł z 6,6% za trzeci 
kwartał 2003 r. do 5,9% za trzeci kwartał 2004 r. Stosunek kosztów sprzedaży do 
przychodów netto ze sprzedaży nie uwzględniając wpływu TVN 24 wyniósł 5,3%. 

Koszty ogólnego zarządu.  Nasze koszty ogólnego zarządu wyniosły za trzeci kwartał 2004 r. 
7.400 zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2003 r. wyniosły one 7.399 zł. Koszty 
ogólnego zarządu za trzeci kwartał 2004 r. obejmują kwotę 2.178 zł poniesioną przez TVN 
24. Nie uwzględniając wpływu TVN 24, koszty ogólnego zarządu zmalały o 29,4%, głównie w 
wyniku przeklasyfikowania kosztów wynagrodzeń w kwocie 2.086 zł z kosztów ogólnego 
zarządu do kosztów sprzedaży. 

Stosunek kosztów ogólnego zarządu do przychodów netto ze sprzedaży spadł z 6,9% za 
trzeci kwartał 2003 r. do 5,3% za trzeci kwartał 2004 r. Stosunek kosztów ogólnego zarządu 
do przychodów netto ze sprzedaży nie uwzględniając wpływu TVN 24 wyniósł 4,2%. 

Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne, netto.  Za trzeci kwartał 2004 r. osiągnęliśmy 
przychody operacyjne netto w wysokości 117 zł, a za analogiczny okres 2003 r. 621 zł. 

Zysk z działalności operacyjnej.  Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 10,4%, z poziomu 
14.440 zł za trzeci kwartał 2003 r. do poziomu 15.936 zł za trzeci kwartał 2004 r. Nie 
uwzględniając wpływu TVN 24, wzrost wyniósł 74,3%, a kwota zysku za trzeci kwartał 2004 
r. 25.164 zł. Wzrost zysku z działalności operacyjnej wynikał przede wszystkim ze wzrostu 
przychodów ze sprzedaży, częściowo pomniejszonego o wzrost kosztów operacyjnych. 

Przychody finansowe, netto. Za trzeci kwartał 2004 r. osiągnęliśmy przychody finansowe 
netto 12.922 zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2003 ponieśliśmy koszty 
finansowe netto w wysokości 11.972 zł. 

Za trzeci kwartał 2004 r. osiągnęliśmy dodatnie różnice kursowe netto w kwocie 13.870 zł, 
podczas gdy w analogicznym okresie roku 2003 ponieśliśmy ujemne różnice kursowe, netto 
w kwocie 10.103 zł. Zmiana spowodowana była przede wszystkim korzystniejszym 
kształtowaniem się kursu złotego w stosunku do euro w trzecim kwartale 2004 r. niż w 
analogicznym okresie roku 2003. Główną pozycję dodatnich różnic kursowych netto 
stanowiły w trzecim kwartale 2004 r. niezrealizowane dodatnie różnice kursowe z tytułu 
Obligacji w kwocie 37.621 zł, częściowo pomniejszone o niezrealizowane ujemne różnice 
kursowe z tytułu obligacji ITI Media, które wyniosły 22.233 zł. 

Nasze koszty netto z tytułu odsetek za trzeci kwartał 2004 r. wyniosły 8.853 zł, podczas gdy 
za analogiczny okres 2003 roku 961 zł. Wzrost ten spowodowany jest przede wszystkim 
kosztami odsetek od Obligacji wynoszącymi 25.358 zł, częściowo skompensowanymi 
przychodami z tytułu odsetek od obligacji ITI Media w kwocie 15.515 zł. 

Na pozostałe przychody finansowe netto za trzeci kwartał 2004 r., wynoszące 8.322 zł, 
składają się głównie zyski z aktualizacji wyceny aktywów finansowych wykazywanych 
według wartości godziwej, w kwocie 10.242 zł, częściowo pomniejszone o opłatę 
gwarancyjną w wysokości 1.901 zł. 

Zysk brutto. Nasz zysk brutto wzrósł z 2.468 zł za trzeci kwartał 2003 r. do 28.858 zł za trzeci 
kwartał 2004 r., z przyczyn omówionych powyżej. Nie uwzględniając wpływu TVN 24, zysk 
brutto wyniósł 31.178 zł. 

Podatek dochodowy. W trzecim kwartale 2004 r. obowiązkowe zmniejszenie zysku z tytułu 
podatku dochodowego wyniosło 5.852 zł, podczas gdy w trzecim kwartale 2003 r. 76 zł. 
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Bieżące obciążenie podatkowe wynoszące za trzeci kwartał 2004 r. 1.248 zł, było o 80.3% 
niższe niż za trzeci kwartał 2003 r., kiedy wyniosło 6.319 zł, głównie z powodu obniżenia 
stawki podatku dochodowego z 27% w roku 2003 do 19% w roku 2004. Za trzeci kwartał 
2004 r. obciążenie z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosło 4.604 zł i dotyczyło 
przede wszystkim niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych oraz zarachowanych 
odsetek od obligacji ITI Media. Za trzeci kwartał 2003 r. ujęliśmy zwiększenie zysku z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego w kwocie 6.243 zł. 

Zysk netto. Nasz zysk netto wzrósł z 2.392 zł za trzeci kwartał 2003 r. do 23.006 zł za trzeci 
kwartał 2004 r., z przyczyn omówionych powyżej. Nie uwzględniając wpływu TVN 24, zysk 
netto wyniósł 25.030 zł. 

Okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2004 r. w porównaniu z 
okresem dziewięciu miesięcy zakończonym w dniu 30 września 2003 r. 

W marcu 2004 r. zakończyliśmy transakcję zakupu udziałów TVN 24 od Grupy ITI. W 
rezultacie tej transakcji wyniki za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 
2004 r. nie są w pełni porównywalne z wynikami za analogiczny okres roku 2003. Aby 
umożliwić porównanie tych okresów, tam gdzie to było możliwe wyodrębniliśmy wpływ, jaki 
ma na nie wyżej wymieniona transakcja zakupu. 

Przychody netto ze sprzedaży. Nasze przychody netto ze sprzedaży wzrosły o 21,7%, z 
poziomu 411.708 zł za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2003 r. do 
poziomu 500.882 zł za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2004 r. 
Przychody netto ze sprzedaży osiągnięte przez TVN 24 wyniosły 34.916 zł. Nie 
uwzględniając wpływu TVN 24, wzrost przychodów netto ze sprzedaży wyniósł 13,2%. 

Przychody z emisji reklam wzrosły o 17,4%, z 365.858 zł za okres dziewięciu miesięcy 
zakończony w dniu 30 września 2003 r. do 429.699 zł za okres dziewięciu miesięcy 
zakończony w dniu 30 września 2004 r.. Nie uwzględniając przychodów z emisji reklam 
osiągniętych przez TVN 24, wynoszących 12.098 zł, wzrost przychodów z emisji reklam 
wyniósł 14,1%. Wzrost przychodów z emisji reklam wynikał przede wszystkim z 11,3% 
wzrostu liczby sprzedanych punktów GRP oraz wzrostu cen za emisję reklam w programach 
TVN i TVN 7.  

Pozostałe przychody osiągnięte przez nas za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 
30 września 2004 r. wynoszące 71.183 zł, były o 55,3% wyższe niż za analogiczny okres 
roku 2003, kiedy to wyniosły 45.850 zł. Nie uwzględniając pozostałych przychodów w 
wysokości 22.818 zł osiągniętych przez TVN 24, z czego 19.286 zł dotyczyło przychodów z 
udzielania licencji na emisję niektórych naszych programów przez operatorów sieci telewizji 
kablowych i satelitarnych platform cyfrowych, pozostałe przychody wzrosły o 5,5%, głównie 
w wyniku wzrostu przychodów ze tytułu świadczeń sponsorskich. 

Koszty programowe i nadawania.  Nasze koszty programowe i nadawania wzrosły o 16,0%, 
z poziomu 270.458 zł za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2003 r. 
do poziomu 313.720 zł za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2004 r.  
Wzrost ten wynikał głównie z uwzględnienia kosztów programowych i nadawania 
poniesionych przez TVN 24, wynoszących 36.841 zł. Nie uwzględniając wpływu TVN 24, 
koszty programowe i nadawania wzrosły o 2,4% w porównaniu z analogicznym okresem 
roku 2003. Koszty zakupu licencji programowych spadły o 39.371 zł, natomiast koszty  
amortyzacji aktywów programowych wzrosły o 20.987 zł. W rezultacie nastąpił spadek 
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kosztów netto związanych z nabytymi, gotowymi programami o 18.384 zł. Koszty 
programowe i nadawania za okres dziewięciu  miesięcy zakończony w dniu 30 września 
2004 r. obejmują również koszty z tytułu rozwiązania umowy z JHH i FFMP w wysokości 
8.243 zł (2.200 USD). 

Do końca 2003 r. przenieśliśmy większość pracowników do nowego, większego biura, w 
związku z czym nasze koszty najmu za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 
września 2004 r., wynoszące 5.675 zł, były o 56,3% wyższe, zaś koszty amortyzacji, 
wynoszące 13.639 zł, o 50,5% wyższe, niż w analogicznym okresie roku 2003. Za okres 
dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2004 r. odpisaliśmy nieumorzoną część 
starej koncesji na nadawanie programu TVN w kwocie 1.293 zł. 

Stosunek kosztów programowych i nadawania do przychodów netto ze sprzedaży spadł z 
65,7% za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2003 r. do 62,6% za 
okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2004 r. Nie uwzględniając wpływu 
TVN 24, stosunek kosztów programowych i nadawania do przychodów netto ze sprzedaży 
wyniósł za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2004 r. 59,4%. 

Koszty sprzedaży. Nasze koszty sprzedaży wzrosły o 43,0%, z 19.061 zł za okres dziewięciu 
miesięcy zakończony w dniu 30 września 2003 r.  do 27.261 zł za okres dziewięciu miesięcy 
zakończony w dniu 30 września 2004 r. Przypadające na TVN 24 koszty sprzedaży wyniosły 
za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2004 r. 4.015 zł. Nie 
uwzględniając ich wpływu, odnotowaliśmy wzrost kosztów sprzedaży o 22,0%, głównie z 
powodu wzrostu kosztów wynagrodzeń o 2.751 zł, wynikającego przede wszystkim z 
przeklasyfikowania kosztów wynagrodzeń z kosztów ogólnego zarządu do kosztów 
sprzedaży w trzecim kwartale 2004 r. oraz wzrostu rezerwy na utratę wartości należności z 
tytułu dostaw i usług o 1.094 zł. 

Stosunek kosztów sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży wzrósł z 4,6% za okres 
dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2003 r. do 5,4% za okres dziewięciu 
miesięcy zakończony w dniu 30 września 2004 r. Nie uwzględniając wpływu TVN 24, 
stosunek kosztów sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży wyniósł za okres dziewięciu 
miesięcy zakończony w dniu 30 września 2004 r. 5,0%. 

Koszty ogólnego zarządu. Nasze koszty ogólnego zarządu wzrosły o 42,8%, z 25.225 zł za 
okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2003 r. do 36.028 zł za okres 
dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2004 r. Koszty ogólnego zarządu 
poniesione przez TVN 24 wyniosły za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 
września 2004 r. 5.209 zł. Bez ich uwzględnienia, odnotowaliśmy wzrost kosztów ogólnego 
zarządu o 22,2%, do kwoty 30.819 zł. Za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 
września 2004 r. ponieśliśmy koszty doradztwa w kwocie 8.165 zł, w porównaniu z 2.344 zł 
za analogiczny okres roku 2003. Na ich wzrost złożyły się przede wszystkim koszty 
doradztwa prawnego i pozostałego, poniesione w związku z zakupem udziałów TVN 24 i 
przekształceniem TVN ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Koszty 
ogólnego zarządu obejmują również koszty usług doradczych w kwocie 3.595 zł, 
przeklasyfikowane za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2004 r. z 
kosztów programowych i nadawania. 

Stosunek kosztów ogólnego zarządu do przychodów netto ze sprzedaży wzrósł z 6,1% za 
okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2003 r. do 7,2% za okres 
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dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2004 r. Nie uwzględniając wpływu TVN 
24, stosunek kosztów ogólnego zarządu do przychodów netto ze sprzedaży wyniósł 6,6%. 

Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto. Za okres dziewięciu miesięcy zakończony w 
dniu 30 września 2004 r. ponieśliśmy pozostałe koszty operacyjne netto w wysokości 2.177 
zł, a za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2003 r. osiągnęliśmy 
pozostałe przychody operacyjne netto w kwocie 212 zł. Za zmianę odpowiada przede 
wszystkim wynosząca 2.000 zł rezerwa na utratę wartości gruntów, których wycenę 
zaktualizowano do poziomu wartości godziwej na dzień 30 czerwca 2004 r. 

Zysk z działalności operacyjnej. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 25,2%, z 97.176 zł 
za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2003 r. do 121.696 zł za okres 
dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2004 r. Nie uwzględniając wpływu TVN 
24, wzrost wyniósł 36,9%, a kwota zysku za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 
30 września 2004 r. 133.023 zł. Wzrost zysku z działalności operacyjnej wynikał przede 
wszystkim ze wzrostu przychodów ze sprzedaży, częściowo pomniejszonego wzrostem 
kosztów operacyjnych. 

Przychody finansowe netto. Za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 
2004 r. osiągnęliśmy przychody finansowe netto w wysokości 8.078 zł, a za okres dziewięciu 
miesięcy zakończony w dniu 30 września 2003 r. koszty finansowe netto w wysokości 32.714 
zł. 

Za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2004 r. osiągnęliśmy dodatnie 
różnice kursowe netto w kwocie 35.172 zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2003 
ponieśliśmy ujemne różnice kursowe netto w kwocie 25.274 zł. Zmiana wynikała przede 
wszystkim z korzystniejszego kształtowania się kursu złotego w stosunku do euro za okres 
dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2004 r. niż w analogicznym okresie roku 
2003. Główną pozycją dodatnich różnic kursowych netto były w pierwszych trzech 
kwartałach 2004 r. niezrealizowane dodatnie różnice kursowe z tytułu Obligacji w kwocie 
78.699 zł, częściowo pomniejszone o niezrealizowane ujemne różnice kursowe z tytułu  
obligacji ITI Media, które wyniosły 46.690 zł.  

Za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2004 r. nasze koszty netto z 
tytułu odsetek wyniosły 27.366 zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2003 roku 2.750 zł. 
Wzrost tych kosztów wiąże się przede wszystkim z kosztami odsetek z tytułu Obligacji w 
kwocie 80.247 zł, częściowo pomniejszonymi przez przychody z tytułu odsetek należnych z 
tytułu obligacji ITI Media w kwocie 47.635 zł oraz pozostałe przychody z tytułu odsetek w 
kwocie 5.246 zł. 

Pozostałe przychody finansowe netto za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 
września 2004 r., wynoszące 272 zł, obejmują nadwyżkę z tytułu aktualizacji wyceny 
instrumentów pochodnych wykazywanych według wartości godziwej, w kwocie 7.997 zł, 
częściowo pomniejszoną o kwotę opłat gwarancyjnych w wysokości 6.129 zł. 

Zysk brutto. Nasz zysk brutto uległ podwojeniu z 64.462 zł za okres dziewięciu miesięcy 
zakończony w dniu 30 września 2003 r. do 129.774 zł za okres dziewięciu miesięcy 
zakończony w dniu 30 września 2004 r., w rezultacie czynników omówionych powyżej. Nie 
uwzględniając wpływu TVN 24, zysk brutto wyniósł 133.507 zł. 

Obciążenia z tytułu podatku dochodowego. Za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 
30 września 2004 r. obowiązkowe zmniejszenie zysku z tytułu podatku dochodowego 
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wyniosło 26.140 zł, podczas gdy za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 
września 2003 r. 20.228 zł. Obciążenia z tytułu bieżącego podatku dochodowego, 
wynoszące za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2004 r. 17.318 zł, 
było o 46,2% niższe niż w pierwszych trzech kwartałach 2003 r., kiedy to wyniosło 32.180 zł, 
głównie z powodu obniżenia stawki podatku dochodowego z 27% w roku 2003 do 19% w 
roku 2004 oraz wypłaty w dniu 15 czerwca 2004 r. odsetek naliczonych od Obligacji za okres 
sześciu miesięcy zakończony w dniu 15 czerwca 2004 r. Za okres dziewięciu miesięcy 
zakończony w dniu 30 września 2004 r. obciążenie z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego wyniosło 8.822 zł, i wynikało głównie z tytułu niezrealizowanych dodatnich 
różnic kursowych oraz zarachowanych odsetek od obligacji ITI Media. Dla porównania, w 
pierwszych trzech kwartałach 2003 r. ujęliśmy zwiększenie zysku z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego w kwocie 11.952 zł. Zwiększenie zysku z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2003 r. wynikało 
z rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania 
przychodów oraz niezrealizowanych ujemnych różnic kursowych. 

Zysk netto. Dzięki dobrym wynikom na działalności operacyjnej, nasz zysk netto wzrósł z 
44.234 zł za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2003 r. do 103.634 zł 
za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2004 r., z przyczyn 
omówionych powyżej. Nie uwzględniając wpływu TVN 24, zysk netto wyniósł 107.823 zł. 

 

Płynność i zasoby kapitałowe (w tys. zł i tys. euro) 

Dane historyczne 

Poniższa tabela przedstawia nasze przepływy pieniężne za okresy dziewięciu miesięcy 
zakończone w dniu 30 września 2003 r. i 30 września 2004 r.  

 

 1.01 – 30.09 
  2003 2004 2004 
 zł zł euro* 
Przepływy środków pieniężnych z dzia łalności operacyjnej 71.105 163.625 37.330 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 61.884 90.733 20.700 
Przepływy pieniężne netto z dzia łalności inwestycyjnej (18.096) (64.112) (14.627) 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - (13.079) (2.984) 
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 61 (243) (55) 
Zwiększenie stanu środków pieniężnych 43.849 13.299 3.034 
 
* Dla wygody czytelnika, wyrażone w złotych kwoty za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 

30 września 2004 r. przeliczone zostały na Euro po kursie 4,3832 zł za 1,00 Euro (kurs ustalony 
przez Prezesa NBP na dzień 30 września 2004 r.). Powyższych przeliczeń na wartości Euro nie 
należy traktować jako rzeczywistych wartości, jakie zostałyby osiągnięte, jeśli byłyby faktycznie 
wyrażone w Euro. 

 
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  

Środki pieniężne osiągnięte z działalności operacyjnej wzrosły o 92.520 zł, z poziomu 71.105 
zł za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2003 r. do poziomu 163.625 
zł za analogiczny okres 2004 r. 

Wzrost ten jest głównie spowodowany wzrostem zysku z działalności operacyjnej o 24.520 
zł, z poziomu 97.176 zł za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2003 r. 
do poziomu 121.696 zł za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2004 r. 
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oraz spadkiem płatności za aktywa programowe o 60.381 zł, z poziomu 100.588 zł za okres 
dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2003 r. do poziomu 40.207 zł za okres 
dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2004 r. 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

Na kwotę przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej składają się wszelkie 
przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, pomniejszone o płatności z tytułu 
podatku i odsetek oraz powiększone o otrzymane odsetki. Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej wyniosły za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 
września 2004 r. 90.733 zł, w porównaniu z 61.884 zł za analogiczny okres roku 2003. 
Wzrost ten wynika ze wzrostu gotówki uzyskanej z działalności operacyjnej, częściowo 
pomniejszonego o wzrost kwoty odsetek zapłaconych z tytułu Obligacji o 47.956 zł oraz 
wyższych płatności z tytułu podatku dochodowego. 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły za okres dziewięciu miesięcy 
zakończony w dniu 30 września 2004 r. 64.112 zł, w porównaniu z 18.096 zł za okres 
dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2003 r. Wydatki na nabycie rzeczowych 
aktywów trwałych wzrosły o 42.091 zł, z poziomu 21.181 zł za okres dziewięciu miesięcy 
zakończony w dniu 30 września 2003 r. do poziomu 63.272 zł za okres dziewięciu miesięcy 
zakończony w dniu 30 września 2004 r. Z uwagi na przeniesienie większości pracowników 
do nowego biura, nabyliśmy w grudniu 2003 r. znaczne ilości mebli, sprzętu i wyposażenia, 
za które płatności dokonaliśmy w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym w dniu 30 
września 2004 r. Ponadto, w 2004 r. rozpoczęliśmy wyposażenie naszego nowego studia 
informacyjnego. Wydatki poniesione z tego tytułu w okresie dziewięciu miesięcy 
zakończonym w dniu 30 września 2004 r. wyniosły ok. 26.238 zł. W okresie dziewięciu 
miesięcy zakończonym w dniu 30 września 2004 r. zakupiliśmy TVN 24 za kwotę 168.053 zł, 
wykorzystując zarezerwowane na ten cel środki pieniężne. 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej w okresie dziewięciu 
miesięcy zakończonym w dniu 30 września 2004 r. wyniosły 13.079 zł. Składały się na nie 
kwoty zapłacone za usługi prawne związane z emisją naszych Obligacji. 

Na dzień 30 września 2004 r. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne naszej Grupy, w 
postaci depozytów bankowych w złotych, Euro i dolarach amerykańskich, wyniosły 117.263 
zł. Dodatkowo, na dzień 30 września 2004 r. posiadaliśmy środki pieniężne o ograniczonym 
prawie do dysponowania w kwocie 11.423 zł. 

Płynność i zasoby kapitałowe w przyszłości 

Oczekujemy, że głównie nasze przyszłe zapotrzebowanie na środki pieniężne dotyczyć 
będzie obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji, uruchamiania nowych kanałów tematycznych 
oraz odtworzeniowych wydatków inwestycyjnych na urządzenia i sprzęt telewizyjny i 
nadawczy. Uważamy, że nasze obecne zasoby pieniężne oraz środki pieniężnych 
uzyskiwane z działalności operacyjnej, powiększone o udostępniony nam kredyt (opisany 
poniżej), będą wystarczające do sfinansowania powyższych potrzeb. 

W dniu 29 stycznia 2004 r. podpisaliśmy umowę linii kredytowej na kwotę 17 mln USD  z 
Bankiem BPH S.A. Środki z tej umowy zostaną przekazane na finansowanie 
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zapotrzebowania na kapitał obrotowy poprzez linię kredytu odnawialnego oprocentowanego 
według odpowiedniej stopy procentowej WIBOR, EURIBOR lub LIBOR powiększonej o 
marżę w wysokości 1,8% w skali roku. Natomiast w przypadku kredytu w rachunku bieżącym 
odsetki zostaną naliczone według stopy procentowej WIBOR powiększonej o marżę 1,9% w 
skali roku. Linia kredytowa zabezpieczona jest przez cesję należności handlowych, zastaw 
rejestrowy na rzeczach ruchomych i prawach związanych z rozpowszechnianiem programów 
telewizyjnych oraz cesję praw z tytułu umów ubezpieczeniowych. Umowa wygasa w dniu 28 
stycznia 2005 r. z możliwością przedłużenia. Umowa zawiera pewne dodatkowe warunki, w 
tym ograniczenia w zakresie dodatkowego zadłużania się Spółki. Na dzień 30 września 2004 
roku nie skorzystaliśmy ze środków udostępnionych na mocy powyższej umowy. 

Zobowiązania pozabilansowe 

W poniższej tabeli przedstawiliśmy zobowiązania umowne, przyrzeczenia handlowe oraz 
ważniejsze płatności, do jakich jesteśmy zobowiązani według stanu na dzień 30 września 
2004 r. na podstawie umów leasingu operacyjnego i innych umów. Prezentowane w tabeli 
informacje odzwierciedlają umowne terminy zapadalności naszych zobowiązań umownych. 
Terminy te mogą się znacznie różnić od faktycznych terminów zapadalności. Wszystkie 
prezentowane w niniejszej tabeli i towarzyszących jej uwagach kwoty wyrażone są w 
tysiącach. 
 Rok obrotowy 

 

Okres  
3 miesięcy 

zakończony 
31 grudnia 

2004 

2005 2006 2007 2008 2009 po 2009 r. ogółem 

 zł zł zł zł zł zł zł zł 
Wynajem         

Wynajem transponderów
satelitarnych 4.554 21.667 8.197        -        -        -       - 34.418 

Wynajem pozostałych urządzeń 
technicznych 1.956 7.824 7.824 7.824 7.824 7.824 25.428 66.504 

Pozostały wynajem 4.106 14.619 14.629 9.737 8.080 7.869 19.415 78.455 
Zobowiązania umowne 

dotyczące zakupu 
programów/aktywów 

programowych
20,964 98,831 100,812 48,600 7.712 916            - 277.835 

Łączne zobowiązania 
pieniężne 31.580 142.941 131.462 66.161 23.616 16.609 44.843 457.212 

Pozostałe zobowiązania    
Zobowiązania barterowe (2)            -            -            -           -            -           -           - 2.594 

Łączne pozostałe zobowiązania 
umowne i 

gwarancje 
           -            -            -           -            -           -           - 2.594 

Łączne zobowiązania 
pieniężne i 

pozostałe zobowiązania  
31.580 142.941 131.462 66.161 23.616 16.609 44.843 459.806 

 
(1) Zawieramy umowy wynajmu sprzętu, powierzchni biurowej i studyjnej. Na dzień 30 września 2004 r., kwota naszych 

zobowiązań umownych z tytułu wynajmu wynosiła 78.455 zł. Kwota ta obejmuje (i) 70.325 zł z tytułu kwot przypadających 
do zapłaty przez pozostały okres obowiązywania umów dotyczących najmu i podnajmu powierzchni biurowej i studyjnej od 
ITI Poland S.A. („ITI Poland”) i Media Business Center Sp. z o.o. („MBC”) oraz (ii) 8.130 zł opłat z tytułu umów wynajmu 
zawartych z osobami trzecimi. Płatności na podstawie umowy z ITI Poland są indeksowane o wskaźnik inflacji. 

 (2) Na dzień 30 września 2004 r., na podstawie obowiązujących umów barterowych, posiadaliśmy zobowiązania umowne na 
kwotę 2.594 zł, z których wywiążemy się poprzez emisję reklam na warunkach i po cenach rynkowych. 

 
Niebadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma 

Niebadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma obejmują skonsolidowany 
rachunek zysków i strat sporządzony na podstawie skonsolidowanego rocznego 
sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2003 r. oraz niebadanego śródrocznego 
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres dziewięciu miesięcy 
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zakończony w dniu 30 września 2004 r., skorygowanych w taki sposób, jak gdyby zakup 
TVN 24 nastąpił na pierwszy dzień prezentowanego okresu, zgodnie z opisem zawartym w 
dodatkowych informacjach do niebadanych skonsolidowanych informacji finansowych pro 
forma. 

Niebadane informacje finansowe pro forma przygotowane zostały na podstawie zasad 
rachunkowości przedstawionych w naszym sprawozdaniu finansowym i zamieszczonych w 
dalszej części niniejszego raportu śródrocznego, zgodnych z MSSF. Przedstawiamy je 
wyłącznie w celach informacyjnych. Ich celem nie jest przedstawienie naszej faktycznej 
skonsolidowanej sytuacji finansowej ani skonsolidowanych wyników za prezentowane 
okresy, jakie wystąpiłyby, gdyby zakup TVN 24 faktycznie wówczas nastąpił, ani też nie są 
koniecznie reprezentatywne dla sytuacji finansowej lub wyników za kolejne okresy. Korekty 
pro forma uwzględnione w informacjach finansowych pro forma i przedstawione w 
dodatkowych informacjach opierają się na szacunkach, dostępnych informacjach i 
założeniach, jakie według naszego Zarządu wydają się uzasadnione. Gdyby zakup TVN 24 
faktycznie wówczas nastąpił, rzeczywiste kwoty mogłyby być inne. W informacjach 
finansowych pro forma nie uwzględniono żadnych przyszłych kosztów ani oszczędności, 
jakie mogą powstać lub jakich powstania oczekuje się w wyniku zakupu TVN 24. Ponadto nie 
uwzględniono w nich zysków i strat kursowych z tytułu zadłużenia i dłużnych papierów 
wartościowych wyrażonych w Euro oraz wyemitowanych w związku z zakupem TVN 24. Nie 
wprowadzono żadnych korekt z tytułu zmiany zwiększenia zysku z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego, wynikającego przede wszystkim ze strat TVN 24, w odniesieniu do 
okresu od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia zakupu. Saldo aktywów z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego powstałe w związku z niewygasłymi stratami poniesionymi przed 
dniem przejęcia uwzględniono w wartości godziwej aktywów netto TVN 24 na dzień zakupu. 

Dla wygody czytelnika, pewne wyrażone w złotych kwoty dotyczące roku obrotowego 2003 
oraz okresu dziewięciu miesięcy zakończonego w dniu 30 września 2004 r. przeliczone 
zostały na euro po kursie 4,3832 zł za 1,00 Euro (kurs ustalony przez Prezesa NBP na dzień 
30 września 2004 r.). Powyższych przeliczeń na wartości Euro nie należy traktować jako 
rzeczywistych wartości, jakie zostałyby osiągnięte, jeśli byłyby faktycznie wyrażone w Euro. 
Wszystkie kwoty zamieszczone w tabelach i odnośnych przypisach wyrażone są w 
tysiącach. 

W dniu 1 stycznia 2004 r. przyjęliśmy MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”. 
Stosownie do MSSF 3 wartość firmy nie podlega amortyzacji, lecz jest corocznie 
weryfikowana pod kątem utraty wartości (albo częściej, jeżeli występują oznaki świadczące o 
tym, że mogła nastąpić utrata wartości). W związku z tym nie wprowadzono żadnej korekty z 
tytułu amortyzacji wartości firmy z tytułu zakupu TVN 24. Niebadane dane liczbowe pro 
forma za rok obrotowy 2003 obejmują odpis amortyzacyjny wartości firmy w kwocie 950 zł z 
tytułu zakupów dokonanych przed dniem 1 stycznia 2003 r. 
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Niebadane skonsolidowane rachunki zysków i strat pro forma 

Poniższe rachunki zysków i strat pro forma uwzględniają korekty pro forma przedstawione w 
zamieszczonych poniżej uwagach. 

 

 

Niebadane 
faktyczne 

dane 
za okres  

9 miesięcy 
zakończony 
30 września 

 
 

Niebadane korekty pro forma 

Niebadane 
dane pro forma 

za okres 9 miesięcy 
zakończony 
30 września 

(w tys.) 2004 (1) (2) (3) (4) 2004 2004 
 zł zł zł zł zł zł euro 
        

Przychody netto ze sprzedaży............................ 500.882 8.943 (2.255) - - 507.570 115.799 
Koszty nadawania i programowe........................ (313.720) (8.519) 1.401 (97) - (320.935) (73.220) 
Koszty sprzedaży ............................................... (27.261) (1.353) 710 - - (27.904) (6.366) 
Koszty ogólnego zarządu ................................ (36.028) (1.361) 144 - - (37.245) (8.497) 
Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne 
netto ................................................................ (2.177) 2 - - - (2.175) (496) 
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej.......... 121.696 (2.288) - (97) - 119.311 27.220 
Przychody/(koszty) finansowe netto.................... 8.078 (3.658) - - 570 4.990 1.138 
Zysk/(strata) brutto .......................................... 129.774 (5.946) - (97) 570 124.301 28.358 
Obowiązkowe (zmniejszenie)/zwiększenie 

zysku z tytułu podatku dochodowego ............. (26.140) - - 18 (108) (26.230) (5.984) 
Zysk/(strata) netto............................................ 103.634 (5.946) - (79) 462 98.071 22.374 
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną 

akcję (nie w tysiącach) (5) 1,57     1,49  
 
(1) Odzwierciedla niebadany rachunek zysków i strat TVN 24 za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do 

dnia zakupu (11 marca 2004 r.). Niebadane, oparte na MSSF, sprawozdanie finansowe TVN 24 
sporządzone w wewnętrznych celach zarządczych wykorzystane zostało do sporządzenia 
informacji finansowych pro forma. 

(2) Odzwierciedla korekty konsolidacyjne dotyczące transakcji pomiędzy Grupą TVN, a TVN 24. 
(3) Odzwierciedla odpis amortyzacyjny od innych wartości niematerialnych i prawnych niż wartość 

firmy, która została uwzględniona wraz z zakupem TVN 24, za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do 
dnia zakupu, oraz odnośne skutki podatkowe. Odpis amortyzacyjny od wartości niematerialnych i 
prawnych wyliczono za okres przed zakupem na podstawie okresów ekonomicznej użyteczności i 
metod amortyzacji przyjętych na dzień zakupu. 

(4) Odzwierciedla skutki spłaty po zakupie TVN 24 pożyczek od jednostek powiązanych na kwotę 
69.319 zł, pomniejszoną o odnośne skutki podatkowe. 

(5) Podstawowy zysk na jedną akcję wyliczono jako iloraz zysku netto przysługującego 
akcjonariuszom oraz średniej ważonej liczby akcji, przy uwzględnieniu konwersji udziałów na 
akcje, która nastąpiła w rezultacie przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną w dniu 30 lipca 2004 r. 

 
Informacje o trendach 

Głównym znanym Zarządowi trendem, który będzie wywierał wpływ na nasze przychody i 
rentowność jest rozwój rynku reklamowego w Polsce. W chwili obecnej rynek reklamy 
telewizyjnej rozwija się. W mniejszym stopniu na nasze przychody i rentowność wpłynie 
również rozwój płatnej telewizji kablowej i bezpośredniego przekazu satelitarnego (ang. 
DTH). Trudno jednak przewidzieć prawdopodobieństwo kontynuacji tego trendu. 

Jesteśmy narażeni na wahania kursu złotego zarówno wobec Euro, jak i dolara 
amerykańskiego. Nasze Obligacje wyrażone są w Euro, a znaczna część naszych kosztów 
programowych w dolarach. W ostatnich miesiącach złoty umocnił się wobec Euro i dolara. 
Przyszłe trendy kursowe nie mogą być przewidziane. 

Trendy inflacyjne w Polsce są obecnie stabilne i do niedawna wskaźnik inflacji malał. W 
chwili obecnej wynosi on 3,3%. Nie sądzimy, aby obecne trendy inflacyjne wywierały w 
przyszłości istotny wpływ na naszą działalność. Przyszłych trendów inflacyjnych nie można 
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przewidzieć.  

Ważniejsze stosowane zasady rachunkowości 

Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzamy stosownie do MSSF, które w 
pewnych istotnych aspektach odbiegają od US GAAP. 

Przedstawione poniżej ważniejsze stosowane zasady rachunkowości nie mają stanowić 
wyczerpującej listy wszystkich stosowanych przez nas zasad rachunkowości. W wielu 
przypadkach MSSF określają konkretny sposób rozliczania danej transakcji, bez 
konieczności podejmowania przez kierownictwo jednostki decyzji co do sposobu 
zastosowania standardu. Istnieją również obszary, w których wybór przez kierownictwo 
dozwolonego rozwiązania alternatywnego nie wywołuje istotnie różnych skutków. Powinni się 
Państwo zapoznać z naszymi sprawozdaniami finansowymi na dzień 31 grudnia 2003 r. i 
dzień 30 września 2004 r., zamieszczonymi w raporcie rocznym oraz niniejszym raporcie 
śródrocznym, pod kątem znajdującego się w nich omówienia zasad rachunkowości oraz 
innych informacji, których ujawnienia wymagają mające zastosowanie standardy 
rachunkowości. 

Aktywa programowe 

Aktywa programowe ujmujemy w bilansie w wartości brutto w dniu rozpoczęcia licencji lub w 
dniu, gdy zostaną nam udostępnione do emisji. Aktywa te ujmuje się w kosztach z chwilą 
wyemitowania programu albo amortyzuje się je metodą degresywną, jeżeli nabyliśmy prawo 
do jego wielokrotnej emisji. Aktywa programowe obejmują licencje programowe, koprodukcje 
oraz produkcje własne. Wartość, po jakiej księgowane jest dane aktywo programowe zależy 
także od szacunków Zarządu co do tego, czy emisja danego programu osiągnie oczekiwany 
udział w oglądalności, a co za tym idzie wygeneruje odpowiednio wysokie przychody, które 
umożliwią pokrycie kosztów związanych z danym aktywem. Regularnie weryfikujemy wartość 
bilansową naszych aktywów programowych i co najmniej raz na rok testujemy je pod kątem 
utraty wartości, aby ustalić, czy nie zachodzi potrzeba dokonania odpisu aktualizującego ich 
wartość. Aktywa programowe zalicza się do aktywów obrotowych lub trwałych w zależności 
od przewidywanego terminu ich wykorzystania w nadchodzącym roku. 

Wartość firmy z konsolidacji 

Na dzień 1 stycznia 2003 r. zweryfikowaliśmy pozostałe okresy amortyzacji wartości 
niematerialnych i prawnych. W związku z tym wartość firmy powstała w wyniku zakupu 
udziałów w TV Wisła, w kwocie pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie, amortyzowano 
w 2003 r. przy założeniu dwudziestoletniego okresu amortyzacji liczonego od faktycznej daty 
zakupu, podczas gdy pierwotnie był to okres ośmioletni. Zmiana okresu amortyzacji wartości 
firmy z konsolidacji nastąpiła w wyniku dokonanej przez nas oceny przewidywanej długości 
okresu uzyskiwania z jej tytułu przyszłych korzyści gospodarczych w oparciu o 
ustabilizowaną sytuację w mediach oraz oczekiwane przedłużenie koncesji na nadawanie 
posiadanych przez TV Wisła. W rezultacie koszty amortyzacji w 2003 r. zmniejszyły się o 5,3 
mln zł. w porównaniu z kosztami jakie ponieślibyśmy, gdyby ta zmiana nie nastapiła. 

Wraz z wcześniejszym przyjęciem MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” z dniem 
1 stycznia 2004 r., wartość firmy z konsolidacji nie jest już amortyzowana, lecz podlega 
oszacowaniu co najmniej w okresach rocznych lub częściej, w razie wystąpienia przesłanek 
wskazujących na utratę wartości. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym w dniu 30 
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września 2004 r. nie ujęliśmy żadnych strat z tytułu utraty wartości przez wartość firmy z 
konsolidacji lub inne wartości niematerialne i prawne. 

Podatek dochodowy odroczony 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych 
wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do 
odliczenia w przyszłości, tworzymy rezerwę i ustalamy aktywo z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. Ich wysokość ustalamy przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego 
obowiązujących w roku powstania zobowiązania na podstawie uchwalonych przpisów 
podatkowych. Różnice przejściowe powstają przede wszystkim z tytułu rozliczeń 
międzyokresowych kosztów, różnic amortyzacyjnych, odsetek, różnic kursowych, kosztów 
emisji instrumentów dłużnych oraz strat podatkowych możliwych do odliczenia w przyszłości. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się, jeżeli jest prawdopodobne, 
że nastąpi realizacja odnośnych korzyści podatkowych. 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonujemy opierając się w znacznej mierze 
na własnej ocenie dotyczącej prawdopodobieństwa powstania zobowiązania lub 
zobowiązania warunkowego z tytułu nierozstrzygniętych spraw sądowych lub innych 
nierozstrzygniętych roszczeń będących przedmiotem negocjowanej ugody, mediacji, 
arbitrażu lub regulacji ze strony państwa, a także innych zobowiązań warunkowych. Własna 
ocena jest niezbędna przy ocenie prawdopodobieństwa realizacji roszczeń lub powstania 
zobowiązania oraz wyliczenia przedziału wielkości ostatecznych kosztów. W sytuacji, gdy 
wystąpienie zdarzenia warunkowego uznajemy za prawdopodobne w wystarczającym 
stopniu, księgujemy z tytułu tego zobowiązania kwotę stanowiącą dokonane przez nas 
oszacowanie, przy uwzględnieniu wszystkich przewidywanych czynników ryzyka i strat do 
tego dnia, nawet jeżeli powzięto o nich informację pomiędzy dniem bilansowym, a datą 
sporządzenia sprawozdania finansowego. Z uwagi na niepewność wiążącą się z powyższą 
oceną, faktyczne straty mogą odbiegać od początkowo oszacowanej i zarachowanej kwoty. 

Zobowiązania warunkowe 

W normalnym toku działalności gospodarczej jesteśmy stroną postępowań, spraw sądowych 
i innych roszczeń. Wiele z tego rodzaju spraw obarczonych jest niepewnością, a wyniku ich 
rozstrzygnięcia nie można przewidzieć. W związku z tym nie jesteśmy w stanie określić 
ostatecznej łącznej kwoty naszego potencjalnego zobowiązania. W swoich sprawozdaniach 
finansowych tworzymy rezerwy z tytułu sporów powstających w normalnym toku działalności 
gospodarczej. Uważamy, że po ostatecznym rozstrzygnięciu, ewentualne zobowiązania 
wykraczające poza te, na które na dzień 30 września 2004 r. utworzyliśmy rezerwy, nie będą 
istotne z punktu widzenia naszych wyników lub sytuacji finansowej. Nie występują żadne 
nierozstrzygnięte lub zagrażające nam spory, co do których przewidujemy, że będą miały 
istotny wpływ na naszą działalność lub skonsolidowaną sytuację finansową, wyniki lub 
przepływy pieniężne. 
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Informacje ujawniane o ryzyku rynkowym 

Całą działalność prowadzimy w Polsce. Z uwagi na charakter naszej działalności, podlegamy 
jednak ryzyku kursowemu i ryzyku zmiany stopy procentowej, gdy kwoty przypadające do 
zapłaty osobom trzecim wyrażone są w dolarach lub euro.  

Ryzyko kursowe.  Nasze przychody ze sprzedaży są wyrażone głównie w złotych polskich. 
Zobowiązania wobec dostawców licencji programowych oraz zobowiązania z tytułu kosztów 
nadawania poprzez satelity są denominowane w dolarach amerykańskich lub w Euro. 
Pozostałe koszty działalności są ponoszone są głównie w złotych polskich. Zobowiązanie 
Spółki z tytułu pożyczek długoterminowych jest denominowane w Euro. Polityka 
zabezpieczania przed ryzykiem kursowym polega na pokrywaniu zidentyfikowanych ryzyk w 
sposób efektywny kosztowo oraz na nie podejmowaniu obrotu instrumentami finansowymi. 
W wyniku oceny zagrożenia ryzykiem kursowym Spółka zakupiła pochodne instrumenty 
finansowe w celu odpowiedniego zarządzania tym ryzykiem. Opcje oraz kontrakty typu 
forward są wykorzystywane dla zabezpieczania przed transakcyjnym ryzykiem kursowym. 
Regularne i systematyczne raportowanie do Zarządu Spółki jest wymagane w Spółce w tym 
obszarze ryzyka. 

Ryzyko zmiany stopy procentowej.  Na ryzyko zmiany stopy procentowej narażeni jesteśmy 
z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych. Ponieważ główne pozycje oprocentowane 
(obligacja ITI Media oraz nasze długoterminowe obligacje) posiadają stałe oprocentowanie, 
narażeni jesteśmy na ryzyko zmiany wartości godziwej w wyniku zmian rynkowych stóp 
procentowych. Nie stosujemy instrumentów finansowych służących zabezpieczeniu ryzyka 
zmian stopy procentowej oraz nie poszukujemy innych sposobów na obniżenie tego ryzyka 
ze względu na niską efektywność kosztową. 

Ryzyko kredytowe. Aktywa finansowe powodujące potencjalne ryzyko kredytowe obejmują 
głównie inwestycje w jednostkach powiązanych, należności z tytułu dostaw i usług od 
jednostek powiązanych oraz od pozostałych jednostek. Lokujemy swoje środki pieniężne 
oraz środki pieniężne o ograniczonym prawie do dysponowania w instytucjach finansowych, 
które są wiarygodne. Oceniamy, iż koncentracja ryzyka kredytowego nie jest duża, z 
wyjątkiem inwestycji w Obligację ITI Media, przedstawionej szczegółowo w punkcie 14 
informacji dodatkowej do niebadanego śródrocznego skróconego sprawozdania 
finansowego. Przeprowadzamy bieżące oceny zdolności kredytowej swoich odbiorców 
handlowych i generalnie nie wymagamy żadnych zabezpieczeń. Wyceniamy należności w 
kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, i wykazujemy w 
wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 

Pochodne instrumenty finansowe 

Finansowe instrumenty pochodne rozpoznajemy są w bilansie według ceny nabycia a 
następnie dokonujemy przeszacowania do wartości godziwej. Sposób rozpoznania zysku lub 
straty będących efektem przeszacowania zależy od charakteru zabezpieczanych pozycji. 
Kwalifikujemy instrumenty pochodne jako (1) instrumenty zabezpieczające wartość godziwą 
aktywa lub pasywa (fair value hedge), (2) instrumenty zabezpieczające przewidywane 
przepływy pieniężne lub uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie (cash flow hedge), (3) 
instrumenty zabezpieczające udziały w aktywach netto jednostek zagranicznych. 

W przypadku zabezpieczania wartości godziwej, zyski lub straty z wyceny efektywnego 
instrumentu zabezpieczającego w wartości godziwej ujmuje się w księgach rachunkowych, 
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jako przychody lub koszty finansowe okresu sprawozdawczego. Skutki przeszacowania 
pozycji zabezpieczanej, spowodowane przez określone ryzyko poddane zabezpieczeniu, 
także zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.  

Zyski lub straty z wyceny wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, w części 
uznanej za efektywne zabezpieczenie przyszłych przepływów pieniężnych związanych z 
zabezpieczaną pozycją, odnosi się na kapitał własny. Jeżeli uprawdopodobnione przyszłe 
zobowiązanie lub planowana transakcja poddane zabezpieczeniu powodują powstanie 
aktywów (np.: środków trwałych) lub zobowiązań, to na dzień wprowadzenia tych pozycji do 
ksiąg rachunkowych zyski lub straty z przeszacowania instrumentu zabezpieczającego ujęte 
do tego dnia w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny odpisuje się i odpowiednio dolicza 
do ceny nabycia lub inaczej określonej wartości początkowej aktywów lub zobowiązań. W 
przeciwnym wypadku kwoty pierwotnie odniesione na kapitał są ujmowane w księgach 
rachunkowych jako przychody lub koszty finansowe okresu sprawozdawczego, w którym 
przepływy pieniężne lub uprawdopodobnione przyszłe zobowiązania mają wpływ na wynik 
(np.: kiedy nastąpi planowana transakcja sprzedaży). 

Niektóre transakcje instrumentami pochodnymi, chociaż stanowią efektywne zabezpieczenie 
zgodnie z polityką zarządzania ryzykiem prowadzoną przez Spółkę, nie kwalifikują się jako 
instrumenty zabezpieczające zgodnie z przepisami MSR 39. Zmiany wartości godziwej 
instrumentów pochodnych niezakwalifikowanych jako zabezpieczające według MSR 39 
rozpoznawane są w rachunku zysków i strat. 

W przypadku, gdy instrument zabezpieczający wygasa lub zostaje zbyty bądź, gdy nie 
spełnia już kryteriów MSR 39, skumulowany zysk lub stratę ujęte w kapitale do tego dnia 
ujmuje się w chwili wykazania w rachunku zysków i strat uprawdopodobnionego przyszłego 
zobowiązania lub planowanej transakcji. W przypadku, gdy uprawdopodobnione przyszłe 
zobowiązanie lub planowana transakcja ma nie nastąpić, skumulowany zysk lub stratę 
wykazaną w kapitale odpisuje się i ujmuje w rachunku zysków i strat. 

Z chwilą zawarcia transakcji Spółka dokumentuje relację pomiędzy instrumentami 
zabezpieczającymi a pozycjami zabezpieczanymi, jak również cele i strategię zarządzania 
ryzykiem zakładające zawieranie różnego typu transakcji zabezpieczających. Proces ten 
obejmuje kojarzenie wszystkich instrumentów pochodnych zakwalifikowanych jako 
zabezpieczające z odpowiadającymi im aktywami i pasywami, bądź uprawdopodobnionymi 
przyszłymi zobowiązaniami lub planowanymi transakcjami. Spółka dokumentuje także swoją 
ocenę, dokonywaną w chwili zawierania transakcji oraz na bieżąco, dotyczącą stopnia, w 
jakim instrumenty pochodne stosowane w transakcjach zabezpieczających efektywnie 
kompensują zmiany wartości godziwej zabezpieczanych pozycji lub zmiany przepływów 
pieniężnych z nią związanych. 

Spółka wykazuje w sprawozdaniu finansowym wbudowany instrument pochodny odrębnie od 
umowy zasadniczej i wykazuje go jako instrument pochodny zgodnie z MSR 39 
(zmienionym) w przypadku, gdy wbudowany instrument pochodny i umowa zasadnicza nie 
są ściśle ze sobą powiązane, a odrębny instrument, którego charakterystyka odpowiada 
cechom wbudowanego instrumentu pochodnego, spełniałby definicje instrumentu 
pochodnego. 
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Nowe standardy sprawozdawczości finansowej  

Projekt IASB dotyczący uaktualnień standardów 

W dniu 18 grudnia 2003 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
opublikowała zmiany do trzynastu standardów, w tym MSR 1 „Prezentacja sprawozdań 
finansowych”, MSR 8 „Zysk lub strata netto okresu, podstawowe błędy i zmiany zasad 
rachunkowości”, MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”, MSR 24 „Informacje ujawniane na 
temat podmiotów powiązanych” oraz wycofała MSR 15. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 
stycznia 2005 r., jakkolwiek zachęca się do ich wcześniejszego wprowadzenia. W chwili 
obecnej poddajemy ocenie wpływ zmienionych standardów na naszą sytuację finansową i 
wynik finansowy. Przewidujemy, że zmiany te nie będą miały istotnego wpływu na nasze 
bieżące wyniki, sytuację finansową i przepływy pieniężne. Niemniej, zmiany te mogą wpłynąć 
na charakter i zakres informacji, których ujawnienie będzie wymagane w sprawozdaniach 
finansowych za kolejne lata obrotowe. 

MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana” 

W dniu 31 marca 2004 r., Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wydała 
MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”. Standard 
określa wymogi dotyczące klasyfikacji, pomiaru (wyceny) i prezentacji aktywów trwałych 
przeznaczonych do sprzedaży, zastępując MSR 35 „Działalność w trakcie zaniechania”. 
Standard ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za 
rok obrotowy rozpoczynający się w 2005 r., jakkolwiek zachęca się do jego wcześniejszego 
stosowania. Głównym celem MSSF 5 jest określenie podejścia księgowego do aktywów 
przeznaczonych do sprzedaży oraz prezentacji działalności zaniechanej i informacji do 
ujawnienia na jej temat. 

MSSF 5 wymaga pomiaru (wyceny) aktywów spełniających kryteria klasyfikacyjne 
„przeznaczonych do sprzedaży” według wartości bilansowej, nie wyższej jednak od wartości 
godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży. Wymaga również zaprzestania dokonywania 
odpisów amortyzacyjnych od takich aktywów. MSSF 5 wprowadza ponadto pojęcie „grupy do 
zbycia”. Grupa do zbycia to grupa (i) aktywów przeznaczonych łącznie jako grupa do zbycia 
w ramach pojedynczej transakcji, w drodze sprzedaży lub w inny sposób, oraz (ii) 
zobowiązań bezpośrednio powiązanych z tymi aktywami, które ulegną przeniesieniu w 
ramach tej transakcji. Aktywa i zobowiązania wchodzące w skład grupy do zbycia należy 
przedstawiać w bilansie osobno. 

MSSF 5 zmienia moment klasyfikowania działalności jako zaniechanej. MSSF 5 klasyfikuje 
działalność jako zaniechaną od dnia, gdy spełniła kryteria klasyfikacyjne „przeznaczonej do 
sprzedaży” lub dnia jej zbycia przez jednostkę. Wyniki działalności zaniechanej należy 
przedstawić osobno w rachunku zysków i strat. 

Nie uważamy za prawdopodobne, aby nowy standard miał istotny wpływ na nasze bieżące 
wyniki finansowe, jakkolwiek wpłynie na prezentację informacji do ujawnienia w 
sprawozdaniach finansowych za kolejne lata obrotowe. 

MSSF 2 „Płatności oparte na akcjach” 

W dniu 19 lutego 2004 r., Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wydała 
MSSF 2 „Płatności oparte na akcjach”. Standard ten określa wymogi w zakresie 
sprawozdawczości finansowej jednostki dokonującej transakcji płatności opartych na 
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akcjach. MSSF 2 ma zastosowanie do transakcji polegających na przyznaniu akcji, opcji na 
akcje lub innych instrumentów kapitałowych pracownikom lub innym osobom („transakcji 
rozliczanych kapitałowo”). Ma również zastosowanie do transakcji, które mają zostać 
uregulowane w środkach pieniężnych lub innych aktywach („transakcji rozliczanych 
pieniężnie”), które są oparte na akcjach, ponieważ kwota płatności wynika z ceny akcji 
jednostki. 

MSSF 2 wymaga od jednostki odzwierciedlania skutków transakcji płatności opartych na 
akcjach w swoim rachunku zysków i strat oraz sytuacji finansowej, w tym kosztów 
związanych z opcjami na akcje przyznawanymi pracownikom. W odniesieniu do transakcji z 
pracownikami i innymi osobami wykonującymi podobne świadczenia na rzecz jednostki 
dotyczących rozliczanych kapitałowo transakcji płatności opartych na akcjach, pomiar 
(wycena) kwoty transakcji opiera się na wartości godziwej przyznawanych instrumentów 
kapitałowych, mierzonej w dniu ich przyznania. MSSF 2 zawiera wytyczne dotyczące 
szacowania wartości godziwej przyznawanych akcji i opcji na akcje. 

MSSF 2 określa wymogi dotyczące postępowania przy modyfikacji warunków przyznania 
opcji lub akcji (np. gdy następuje zmiany ceny opcji) albo w razie unieważnienia, odkupu lub 
zastąpienia go przyznaniem innych instrumentów kapitałowych. MSSF 2 zawiera również 
wymogi dotyczące transakcji regulowanych kapitałowo z innymi osobami (tzn. nie będącymi 
pracownikami ani osobami wykonującymi podobne świadczenia na rzecz jednostki). 
Ponadto, MSSF 2 określa wymogi dotyczące transakcji rozliczanych pieniężnie oraz 
transakcji, przy których warunki uzgodnienia przewidują, że albo jednostka, albo dostawca 
towarów lub usług ma prawo wyboru sposobu rozliczenia transakcji przez jednostkę – 
środkami pieniężnymi (lub innymi aktywami) czy w drodze emisji instrumentów kapitałowych. 

MSSF 2 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za 
rok obrotowy rozpoczynający się w 2005 r. Stosuje się go w odniesieniu do akcji, opcji na 
akcje lub innych instrumentów kapitałowych, które zostały przyznane po dniu 7 listopada 
2002 r. i nie przypadają do realizacji przed datą wejścia w życie standardu. MSSF 2 stosuje 
się z mocą wstecz w odniesieniu do istniejących na dzień jego wejścia w życie zobowiązań 
powstałych z tytułu transakcji płatności opartych na akcjach. 

Dotychczas nie dokonywaliśmy transakcji płatności opartych na akcjach. Jeżeli jednak 
transakcje takie w przyszłości wystąpią, zastosujemy wymogi MSSF 2. 
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CZĘŚĆ III 

 

STATUT  
W niniejszym zestawieniu prezentowane są istotne postanowienia Statutu, a także informacje o 
kapitale zakładowym, akcjach, przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz przepisach innych 
regulacji, które są istotne dla prowadzonej przez Spółkę działalności. Jednakże, poniższe 
zestawienie nie jest wyczerpujące i aby mogło być uznane za kompletne powinno być czytane 
wraz ze Statutem, przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz przepisami innych regulacji 
które są istotne dla prowadzonej przez Spółkę działalności powołanymi poniżej. 

TVN Sp. z o.o. została utworzona w dniu 22 maja 1995 roku i została wpisana do rejestru 
handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XVI 
Wydział Gospodarczy - Rejestrowy pod numerem RHB 43929. W dniu 12 lipca 2001 roku, Sąd 
Rejestrowy wydał postanowienie o wpisie TVN Sp. z o.o. do Krajowego Rejestru 
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000018906.  

W dniu 2 lipca 2004 roku, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników TVN Sp. z o.o. podjęło 
jednogłośnie uchwałę nr 12 o przekształceniu TVN Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Przekształcenie 
zostało zarejestrowane w dniu 30 lipca 2004 roku poprzez wpisanie w tym dniu TVN S.A. do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy pod numerem KRS 
0000213007. 

Kapitał Zakładowy 
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 65.800.000 akcji zwykłych w tym: (i) 59.220.000 akcji Serii 
A o wartości nominalnej 1 PLN każda, z czego 26.300.000 stanowią akcje na okaziciela a 
32.920.000 stanowią akcje imienne (Akcje Serii A) oraz (ii) 6.580.000 akcji imiennych Serii B o 
wartości nominalnej 1 PLN każda (Akcje Serii B).  

W dniu 14 września 2004 roku, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło 
jednogłośnie uchwałę nr 11, na mocy której upoważniło Zarząd do emisji maksymalnie 
1.974.000 akcji serii C w ramach kapitału docelowego. Akcje te będą oferowane w ramach 
programu akcji pracowniczych członkom zarządu, kadrze kierowniczej oraz pracownikom TVN 
S.A, spółek od TVN S.A. zależnych i z nią powiązanych. Na dzień niniejszego raportu, Spółka 
nie wdrożyła ani nie opracowała programu akcji pracowniczych. 

Zgodnie z §7, ust 1 Statutu, Zarząd jest upoważniony przez okres trzech lat (licząc od dnia 30 
lipca 2004 roku) do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego, o łączną 
kwotę nie większą niż 15.000.000 zł („Kapitał Docelowy”) tj.: o 15.000.000 akcji (przy założeniu, 
że ich wartość nominalna nie ulegnie zmianie i będzie wynosiła 1 zł). Upoważnienie do 
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego obejmuje możliwość 
objęcia akcji także za wkłady niepieniężne oraz możliwość emitowania warrantów 
subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym z końcem okresu 
trzyletniego, o którym mowa powyżej (§7 ust. 2 oraz 3 Statutu). Zgodnie z §7 ust. 4 oraz §21 
ust. 2 pkt 8) Statutu, uchwały Zarządu w sprawach: (i) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia 
subskrypcji, (ii) ustalenia ceny emisyjnej, (iii) wydania akcji za wkłady niepieniężne oraz (iv) 
emitowania warrantów subskrypcyjnych, wymagają zgody Rady Nadzorczej.  
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Emisja Akcji  
Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo 
podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji i wymaga podjęcia przez walne 
zgromadzenie akcjonariuszy uchwały większością kwalifikowaną ¾ głosów. Zgodnie z art. 431 
§3 Kodeksu Spółek Handlowych, podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane 
dopiero po całkowitym wpłaceniu co najmniej dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału 
zakładowego.  

Zgodnie z §13 pkt 7 Statutu, w okresie do dnia dopuszczenia akcji na okaziciela do obrotu 
giełdowego (przez co rozumie się pierwsze notowanie akcji na giełdzie) bądź do dnia, w którym 
liczba akcji imiennych Serii B będzie mniejsza niż 3.290.000, w zależności które z tych zdarzeń 
nastąpi wcześniej, do przyjęcia uchwały w sprawie podwyższenia i obniżenia kapitału 
zakładowego wymagane jest również oddanie głosu za przyjęciem uchwały przez większość 
akcjonariuszy właścicieli Akcji imiennych Serii B.  

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, oprócz zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego 
przewidują również: (i) podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 
Kodeksu Spółek Handlowych), (ii) podwyższenie kapitału zakładowego w trybie kapitału 
docelowego (art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych) oraz (iii) warunkowe podwyższenie kapitału 
zakładowego (art. 448 Kodeksu Spółek Handlowych). 

Prawo do Zbywania Akcji 

Akcje Spółki są zbywalne i nie podlegają żadnym ograniczeniom dotyczącym ich zbywania, za 
wyjątkiem ograniczeń wynikających ze Statutu, Kodeksu Spółek Handlowych, Prawa o 
Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, Ustawy o Radiofonii i Telewizji i innych 
przepisów prawa, najistotniejsze ograniczenia zostały wskazane poniżej. 

Ograniczenia w zbywaniu Akcji imiennych wynikające ze Statutu  

Zgodnie z §10 ust. 1 Statutu zbycie Akcji imiennych wymaga uprzedniej pisemnej zgody 
Zarządu. O udzieleniu lub odmowie udzielenia zgody Zarząd zawiadamia akcjonariusza w 
terminie 30 dni od otrzymania przez Spółkę pisemnego zawiadomienia od akcjonariusza 
zamierzającego zbyć Akcje, określającego liczbę zbywanych Akcji i cenę zbycia. Jeżeli Zarząd 
odmawia zgody na zbycie Akcji, winien wskazać nabywcę w terminie dwóch miesięcy, licząc od 
dnia otrzymania przez Spółkę przedmiotowego zawiadomienia, który nabędzie Akcje za cenę 
określoną zgodnie z poniższym: 

• jeżeli akcjonariusz złoży zawiadomienie przed dopuszczeniem Akcji Spółki na okaziciela 
do obrotu giełdowego cena zbycia Akcji nie może być niższa niż cena podana w 
zawiadomieniu powiększona o 7.5%, 

• jeżeli akcjonariusz złoży zawiadomienie po dopuszczeniu Akcji na okaziciela do obrotu 
giełdowego, cena zbycia Akcji nie może być niższa niż średnia cena Akcji z ostatnich 30 
notowań giełdowych na GPW, powiększona o 7.5%,  

chyba że pomiędzy zbywającym akcjonariuszem oraz nabywcą wskazanym przez Zarząd 
zostanie uzgodniona odmienna cena. 

Umowa przenosząca własność na nabywcę wskazanego przez Zarząd oraz zapłata przez niego 
ceny za Akcje nastąpi w terminie 14 dni od dnia wskazania takiego nabywcy przez Zarząd, 
chyba że nabywca oraz akcjonariusz zbywający uzgodnią inne terminy. W wypadku, gdyby 
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nabywca wskazany przez Zarząd nie nabył Akcji w terminie jak wyżej, akcjonariusz może 
sprzedać Akcje na rzecz innego podmiotu, bądź też dokonać zamiany Akcji imiennych na Akcje 
na okaziciela bez jakiejkolwiek zgody Spółki. Ograniczenia w zbywaniu Akcji, o których mowa w 
§ 10 ust. 1 nie dotyczą zbycia Akcji imiennych na rzecz podmiotu dominującego, zależnego lub 
innego podmiotu z grupy kapitałowej.  

Zgodnie z §10 ust. 2 Statutu w okresie obowiązywania przepisów prawa ograniczających 
maksymalny udział podmiotów zagranicznych, których miejsce zamieszkania bądź siedziba 
statutowa znajdują się w państwie nie będącym członkiem Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego („EOG”), rozporządzenie Akcjami imiennymi serii A może nastąpić wyłącznie 
na rzecz osoby fizycznej, której miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim 
EOG lub osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której 
siedziba statutowa znajduje się w państwie będącym członkiem EOG, z zastrzeżeniem 
dochowania warunków ustanowionych w wydanych Spółce koncesjach na prowadzenie przez 
nią działalności.  

Zgodnie z §10 ust. 3 Statutu w okresie obowiązywania przepisów prawa ograniczających 
nabywanie Akcji przez podmioty zagraniczne, których miejsce zamieszkania bądź siedziba 
statutowa znajdują się w państwie nie będącym członkiem EOG, rozporządzenie Akcjami na 
rzecz osoby fizycznej, której miejsce zamieszkania nie znajduje się w państwie członkowskim 
EOG lub osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której 
siedziba statutowa nie znajduje się w państwie będącym członkiem EOG, może nastąpić po 
uzyskaniu zezwolenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.    

Ograniczenia w Udziale Podmiotów Zagranicznych wynikające z Ustawy o Radiofonii i 
Telewizji 

Zgodnie z art. 35 Ustawy o Radiofonii i Telewizji udział podmiotów zagranicznych w podmiotach 
rozpowszechniających programy telewizyjne jest ograniczony. Obecnie koncesje mogą być 
udzielone: 

• osobie fizycznej, posiadającej obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w 
Polsce lub osobie prawnej, która ma siedzibę w Polsce; 

• osobie zagranicznej lub spółce zależnej od osoby zagranicznej, których siedziba lub 
stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim EOG; 

• spółce z udziałem osób zagranicznych (których miejsce zamieszkania lub siedziba nie 
znajduje się w państwie członkowskim EOG) jeżeli (i) udział osób zagranicznych w 
kapitale zakładowym spółki nie przekracza 49%, (ii) umowa lub statut spółki przewidują, 
że: (a) członkami jej zarządu i rady nadzorczej będą w większości osoby posiadające 
obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce, (b) w zgromadzeniu 
wspólników lub w walnym zgromadzeniu wspólników spółki udział głosów osób 
zagranicznych i spółek zależnych od osób zagranicznych, nie może przekroczyć 49%,  

Ponadto, zgodnie z art. 40a Ustawy o Radiofonii i Telewizji nabycie lub objęcie udziałów albo 
akcji, przez osobę zagraniczną (której miejsce zamieszkania lub siedziba nie znajduje się w 
państwie członkowskim EOG) w spółce, która posiada koncesję na rozpowszechnianie 
programu telewizyjnego, wymaga uprzedniego zezwolenia Przewodniczącego KRRiT.  

Na podstawie powyższych przepisów, w dniu 22 września 2004 roku, Przewodnicząca KRRiT 
udzieliła zezwolenia na nabycie lub objęcie akcji Spółki przez osoby zagraniczne nie mające 
miejsce zamieszkania lub siedziby w państwach należących do EOG w łącznej liczbie nie 
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większej jednak niż stanowiąca 49% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniająca do nie 
więcej niż 49% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Tym samym 51% Akcji Spółki pozostanie 
Akcjami imiennymi, posiadanymi przez osoby mające miejsca zamieszkania lub siedzibę w 
państwach należących do EOG. 

Prawo do Zamiany Akcji imiennych na Akcje na okaziciela 
Zgodnie z §9 Statutu, zamiana Akcji imiennych na Akcje na okaziciela następuje na wniosek 
akcjonariusza i wymaga uprzedniej zgody Zarządu z zastrzeżeniem, iż Zarząd nie odmówi 
udzielenia zgody w przypadku jeśli przed dokonaniem zamiany Akcji imiennych na Akcje na 
okaziciela akcjonariusz przeprowadził procedurę, o której mowa powyżej, w punkcie "Prawo do 
Zbywania Akcji". 

Prawo do Głosowania  

Zgodnie z art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym 
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.  

Stosownie do art. 411 Kodeksu Spółek Handlowych każda Akcja daje prawo do jednego głosu 
na Walnym Zgromadzeniu. Statut nie przewiduje uprzywilejowania Akcji co do głosu. 

Zgodnie z §13 ust. 4 Statutu tak długo jak będzie to wymagane mającymi zastosowanie 
przepisami prawa udział głosów podmiotów zagranicznych, których miejsce zamieszkania bądź 
siedziba statutowa znajdują się w państwie nie będącym członkiem EOG (w tym spółek 
zależnych od takich podmiotów zagranicznych) nie może przekroczyć 49%. 

Zgodnie z §13 ust. 7 Statutu w okresie do dnia dopuszczenia Akcji na okaziciela do obrotu 
giełdowego bądź do dnia, w którym liczba Akcji imiennych serii B będzie mniejsza niż 
3.290.000, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, do przyjęcia uchwały w 
następujących sprawach: (a) zmiany Statutu, (b) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i 
przysługującego im wynagrodzenia, a także zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej, (c) 
podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, (d) umorzenia akcji, (e) emisji obligacji i 
warrantów subskrypcyjnych, (f) połączenia z inną spółką, (g) otwarcia likwidacji Spółki, (h) 
podjęcia przez Spółkę decyzji o wprowadzeniu papierów wartościowych Spółki do publicznego 
obrotu lub obrotu giełdowego, albo regulowanego obrotu pozagiełdowego, wymagane jest 
oddanie głosu za przyjęciem uchwały przez większość akcjonariuszy właścicieli Akcji imiennych 
serii B. 

Zgodnie z art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący 
co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 
Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na 
miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Zarząd nie zwoła 
Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia żądania, wówczas akcjonariusze 
mogą sami zwołać to zgromadzenie, po uzyskaniu uprzednio upoważniania sądu rejestrowego. 
Sąd wyznacza równocześnie przewodniczącego takiego zgromadzenia.  

Rada Nadzorcza 
Zgodnie z art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, członkowie Rady Nadzorczej powoływani 
są i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Stosownie do §15 Statutu posiadacze Akcji 
imiennych Spółki są uprawnieni do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Rady 
Nadzorczej. 
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Zgodnie z §15 ust 4 Statutu, większość członków Rady Nadzorczej powołują i odwołują 
akcjonariusze będący właścicielami Akcji imiennych Serii A, z tym, że uprawnienia te wygasną z 
dniem, w którym Akcje imienne Serii A stanowić będą mniej niż 33% ogólnej liczby Akcji Spółki 
bądź w dniu dopuszczenia Akcji Spółki na okaziciela do obrotu giełdowego, w zależności, które 
z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

Jednego członka Rady Nadzorczej powołują i odwołują akcjonariusze właściciele Akcji 
imiennych Serii B, z tym że uprawnienia te wygasną z dniem, w którym liczba Akcji imiennych 
Serii B będzie mniejsza niż 3.290.000 bądź w dniu dopuszczenia Akcji Spółki na okaziciela do 
obrotu giełdowego, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie podlegający powoływaniu i odwoływaniu zgodnie z 
zasadami określonymi powyżej, są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. 

Zgodnie z art. 385 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, na wniosek akcjonariuszy, 
reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, wybór Rady Nadzorczej 
powinien być dokonany przez następne Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi 
grupami.  

Do dnia, w którym Akcji Spółki na okaziciela zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego bądź 
do dnia, w którym  liczba Akcji imiennych Serii B będzie mniejsza niż 3.290.000, w zależności, 
które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, akcjonariuszom posiadającym Akcje imienne Serii B 
przysługują określone uprawnienia, gwarantujące ich prawa jako mniejszościowego 
akcjonariusza Spółki. 

Zarząd 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do reprezentowania Spółki 
upoważnieni są: (i) Prezes Zarządu - jednoosobowo, lub (ii) dwóch członków Zarządu - łącznie. 

Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków, w tym prezesa i dwóch wiceprezesów, 
powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego Zarządu 
powołanego na mocy uchwał nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników o przekształceniu 
spółki TVN Sp. z o.o. w spółkę TVN S.A. Tak długo jak będzie to wymagane mającymi 
zastosowanie przepisami prawa większość członków Zarządu będzie posiadała obywatelstwo 
polskie.  

Liczba członków Zarządu określana jest przez Radę Nadzorczą, przy czym liczba członków 
Zarządu pierwszej kadencji określona została w uchwałach nadzwyczajnego zgromadzenia 
wspólników TVN Sp. z o.o. z dnia 2 lipca 2004 roku, o których mowa powyżej.  

Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji.  

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy czym jeśli są 
podejmowane na posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej 
połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

Następujące czynności Zarządu wymagają wyrażenia uprzedniej zgody Rady Nadzorczej: 

• zawarcie jakiejkolwiek umowy z lub zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania z 
podmiotem dominującym lub powiązanym z podmiotem dominującym Spółki w kwocie 
przewyższającej równowartość 500 tys. Euro łącznie w danym roku obrotowym z 
wyłączeniem transakcji przewidzianych w uchwalonym budżecie. 
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• zawarcie lub zmiana umowy zawartej przez Spółkę z innym podmiotem, w tym podmiotem 
zależnym od Spółki (innym niż spółka, której jedynym udziałowcem jest Spółka), która 
będzie skutkować powstaniem obowiązku dokonania przez Spółkę płatności, bądź 
dostarczenia przez niego dóbr lub usług, o wartości przekraczającej równowartość 2.500 
tys. Euro rocznie, lub jest istotna dla działalności Spółki lub jej podmiotów zależnych, z 
zastrzeżeniem, że niniejsze postanowienie nie stosuje się do umów dotyczących 
nabywania programów, oraz wydatków, które zostały uwzględnione w uchwalonym 
budżecie rocznym; 

• zaciąganie przez Spółkę pożyczek lub kredytów, bądź innego finansowania w innym celu 
niż refinansowania istniejących zobowiązań, powyżej równowartości kwoty 2.500 tys. 
Euro łącznie w danym roku obrotowym, z wyłączeniem pożyczek, kredytów bądź innego 
finansowania wymienionych w uchwalonym budżecie; 

• dokonanie wydatków na zakup lub leasing środków trwałych nie wymienionych w 
uchwalonym budżecie, przekraczających łącznie równowartość 2.500 tys. Euro w danym 
roku obrotowym; 

• nabycie papierów wartościowych, udziałów bądź akcji jakiejkolwiek spółki za kwotę 
przekraczającą równowartość 2.500 tys. Euro łącznie w danym roku obrotowym, za 
wyjątkiem transakcji przewidzianych w uchwalonym budżecie; 

• rozporządzenie (w tym oddanie w najem lub dzierżawę) bądź obciążenie składników 
majątku Spółki, których wartość przekracza równowartość 2.500 tys. Euro łącznie w 
danym roku obrotowym, za wyjątkiem transakcji przewidzianych w uchwalonym budżecie; 

• wykonywanie przez Spółkę posiadanych uprawnień względem spółek zależnych w 
odniesieniu do udzielania zezwoleń na dokonywanie przez te spółki zależne czynności 
wymienionych w niniejszym ustępie; 

podjęcie innych czynności nie wymienionych w punktach a) do g) powyżej, nie pozostających w 
związku z bieżącą podstawową działalnością Spółki, skutkujących powstaniem zobowiązania 
lub powodujących umorzenie zobowiązania podmiotu trzeciego wobec Spółki, których wartość 
przekracza równowartość 2.500 tys. Euro łącznie w danym roku obrotowym, za wyjątkiem 
transakcji przewidzianych w uchwalonym budżecie. 

Prawo do uzyskania informacji o Spółce 

Zgodnie z art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd 
jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, 
jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd powinien 
odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy: 

• mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo spółce z nim powiązanej, albo spółce lub 
spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, 
handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, 

• mogłoby narazić członka zarządu na odpowiedzialność karną, cywilną lub 
administracyjną. 

Prawo Poboru 

Zgodnie z art. 433 §1 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariuszom przysługuje prawo 
pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. 
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W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w 
całości lub w części, w drodze uchwały, która dla swej ważności wymaga większości co 
najmniej 80% głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w 
przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 433 §3 Kodeksu Spółek Handlowych wymogu uzyskania większości co najmniej 
80% głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że 
nowe akcje: 

• mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem 
oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa 
poboru na warunkach określonych w uchwale, oraz 

• mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo 
poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. 

Zgodnie z §7 ust. 5 Statutu, w granicach kapitału docelowego, także w przypadku emisji 
warrantów subskrypcyjnych, Zarząd jest uprawniony do pozbawienia dotychczasowych 
akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej. 

 

Prawo do Dywidendy i Innych Wypłat  

Zgodnie art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze Spółki mają prawo do udziału w 
zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który 
został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 

Zgodnie z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, organem właściwym do powzięcia uchwały o 
podziale zysku lub o pokryciu straty oraz o wypłacie dywidendy jest zwyczajne walne 
zgromadzenie akcjonariuszy, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie 
każdego roku obrotowego. 

Zgodnie z postanowieniami art. 347 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zysk rozdziela się w 
stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku 
do dokonanych wpłat na akcje. 

Postanowienia §27 ust. 2 Statutu upoważniają Zarząd do wypłaty akcjonariuszom, w ciągu 
danego roku obrotowego, zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec tego roku 
obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki na poczet 
przewidywanej dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej (art. 349 §1 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz §21 ust 2 (9) Statutu). 

Zgodnie z art. 349 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet 
przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy 
wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić maksymalnie połowę zysku osiągniętego od końca 
poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 
biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu 
wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje 
własne.  
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Ograniczenia członków Zarządu wobec Spółki 

Jako że Statutu Spółki nie zawiera szczegółowych postanowień dotyczących ograniczeń 
członków Zarządu wobec Spółki, mają tu zastosowanie regulację zawarte w Kodeksie Spółek 
Handlowych. 

Zgodnie z art. 379 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §12 Statutu, w umowach między Spółką 
oraz członkiem Zarządu jak również w sporze z członkiem zarządu, Spółkę reprezentuje rada 
nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia.  

Ponadto zgodnie z art. 15 Kodeksu Spółek Handlowych, walne zgromadzenie akcjonariuszy 
musi wyrazić zgodę na zawarcie przez spółkę umowy kredytu, umowy pożyczki, poręczenia lub 
innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, 
likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. W przypadku zawarcia umów, których 
stroną mają być osoby, o których mowa powyżej ze spółką zależną, wymagana jest zgoda rady 
nadzorczej spółki zależnej, a w przypadku gdy w spółce zależnej nie ma rady nadzorczej, 
wymagana jest zgoda walnego zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 377 Kodeksu Spółek Handlowych, członek zarządu powinien wstrzymać się od 
udziału w rozstrzyganiu w zakresie dotyczącym jakichkolwiek umów czy porozumień, które 
dotyczą jego/jej, jego/jej współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia a także 
osób z którym dana osoba jest powiązana osobiście.  

Ponadto zgodnie z art. 380 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, członek Zarządu nie może bez 
zgody organu uprawnionego do powoływania członków Zarządu, chyba że Statut stanowi 
inaczej, zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce 
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki 
kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. 
Powyższy zakaz obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku 
posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawo do 
powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Statut nie zawiera postanowień 
modyfikujących powyższą zasadę.  

Wynagrodzenie Członków Zarządu 

Zgodnie z art. 378 Kodeksu Spółek Handlowych, rada nadzorcza ustala wynagrodzenie 
członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo na podstawie innej umowy, 
chyba że statut stanowi inaczej. Walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do 
ustalenie, że wynagrodzenie członków obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku 
rocznym spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy. 

Statut Spółki nie zawiera szczegółowych postanowień dotyczących wynagrodzenia członków 
Zarządu. Jednakże, zgodnie z postanowieniami Statutu, Rada Nadzorcza powołuje członków 
Zarządu i Rady Nadzorczej oraz podpisuję z nimi umowy menedżerskie oraz umowy o pracę. 
Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza powinna określać również wysokość 
wynagrodzenia należnego członkom Zarządu z tytułu powyższych umów. 

Ograniczenia Zarządu w zakresie zaciągania kredytów oraz pożyczek lub innego 
finansowania 

Zarząd Spółki nie może, bez wcześniejszego uzyskania zgody Rady Nadzorczej, zaciągać 
kredytów lub pożyczek lub innego finansowania, w innym celu niż refinansowanie istniejących 
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zobowiązań, powyżej kwoty 2.500.000 Euro łącznie w danym roku oborowym, za wyjątkiem 
pożyczek, kredytów oraz innego finansowania wymienionych w uchwalonym budżecie.  

Brak regulacji, które ograniczają pełnienie funkcji członka zarządu z uwagi na ukończenie 
określonego wieku 

Zarówno Statut jak i przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie zawierają postanowień 
dotyczących wymogów co do wieku członków zarządu.  

Likwidacja 

Zgodnie z paragrafem 30 Statutu, w przypadku likwidacji, Walne Zgromadzenie wyznaczy na 
wniosek Rady Nadzorczej spośród członków Zarządu likwidatorów i określi sposób prowadzenia 
likwidacji. Odnośne innych kwestii dotyczących likwidacji nie uregulowanych w Statucie Spółki, 
stosuje się postanowienia art. 459-478 Kodeksu Spółek Handlowych. 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, podział majątku spółki pomiędzy 
akcjonariuszy może nastąpić po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Podział majątku 
nie może nastąpić wcześnie niż przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu 
likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Majątek spółki dzieli się między akcjonariuszy proporcjonalnie 
do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.  

Umorzenie 

Zgodnie z paragrafem 11 Statutu, Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariuszy w drodze 
nabycia Akcji przez Spółkę ("umorzenie dobrowolne"), z zachowaniem obowiązujących 
przepisów prawa. Statut nie przewiduje możliwości umorzenia Akcji Spółki bez zgody 
akcjonariuszy ("umorzenie przymusowe").  

Wpłaty na Akcje  

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusze spółki akcyjnej są 
zobowiązani do wniesienia pełnego wkładu na akcje. Wpłaty powinny być dokonane 
równomiernie na wszystkie akcje. 

 

 

 


