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1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro 
 
Poniższa tabela przedstawia wybrane dane finansowe za okresy trzech miesięcy 
zakończone 31 marca 2005 r. i 2004 r. Informacje zawarte w tej tabeli powinny być czytane 
razem z informacjami zawartymi w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy 
Kapitałowej TVN S.A. oraz z informacjami zawartymi w punkcie 8 tego raportu kwartalnego.  
 
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro po kursie 4,0837 zł za 1,00 euro (kurs 
średni NBP z dnia 31 marca 2005 r.). Czytelnik nie powinien traktować wartości 
przeliczonych na euro jako realnej wartości kwot wyrażonych w złotych. Dokonanie transakcji 
po wyżej wymienionym kursie może być albo mogło być niemożliwe. Wszystkie wartości 
przedstawione w poniższej tabeli podane są w tysiącach.  
 
 
  
  

  
Trzy miesiące zakończone 31 marca 

 2004 2004 2005 2005 
 zł euro zł euro 
Rachunek zysków i strat     
Przychody ze sprzedaży netto 158.662 38.853 193.954 47.495 
Zysk z działalności operacjnej  42.944 10.516   55.619 13.620 
Zysk brutto  26.777 6.557   43.745 10.712 
Zysk netto  19.835 4.857   35.053 8.584 
Rachunek przepływów pieniężnych     
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 47.786 11.702 43.614 10.680 
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (20.062) (4.913)  (9.765) (2.391) 
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (12.368) (3.029)       (18) (4) 
Zmiana stanu środków pieniężnych  15.356 3.760 33.683 8.248 
Bilans     
Aktywa 1.389.314 340.210 1.471.467 360.327 
Zobowiązania długoterminowe 914.077 223.835 915.314 224.138 
Zobowiązania krótkoterminowe 170.982 41.869 217.940 53.368 
Kapitał własny 304.255 74.505 338.213 82.820 
Kapitał zakładowy 65.800 16.113 65.800 16.113 
Liczba akcji (nie w tysiącach)* 65.800.000 - 65.800.000 - 
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedna akcję 
(nie w tysiącach) 

0,30 0,07 0,53 0,13 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda  - -  -  - 
* 2004 po przekształceniu 
 
2. Stanowisko Zarządu TVN S.A. odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej 

publikowanych prognoz wyników finansowych 
 
Dotychczas, TVN S.A. oraz Grupa Kapitałowa TVN nie publikowały prognoz wyników 
finansowych na rok 2005, ani też na żaden z poszczególnych kwartałów 2005 r. 
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3. Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy TVN S.A. na dzień przekazania raportu 

 
Akcjonariuszami TVN S.A. posiadającymi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Spółki, według przekazanych raportów bieżących, na dzień przekazania 
skonsolidowanego raportu za I kwartał 2005 roku byli:  

Nazwa Liczba akcji Ilość głosów Wartość akcji 
tys. zł 

Udział % w 
kapitale  

zakładowym 
     
N-Vision B.V. (*) 15.313.727 15.313.727 15.314 23,3 
Strateurop International B.V. (*) 20.020.000 20.020.000 20.020 30,4 
TV Tech Investment 1 Sp. z o.o. (**) 5.922.000 5.922.000 5.922 9,0 
BRE Bank S.A. 3.297.423 3.297.423 3.297 5,0 
Fidelity International Limited 3.308.975 3.308.975 3.309 5,0 
Pozostali 17.937.875 17.937.875 17.938 27,3 
 65.800.000 65.800.000 65.800 100,0 
(*) Jednostki znajdujące się pod kontrolą grupy ITI 
(**) TV-Tech Investment 1 Sp. z o.o. jest jednostką powiązaną z BRE Bank S.A. 
 

Udział procentowy akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 
odpowiada udziałowi w kapitale zakładowym.  

Nie nastąpiły zmiany w liczbie akcji posiadanych przez akcjonariuszy posiadających więcej 
niż 5% udziałów TVN S.A. w okresie od daty publikacji ostatniego raportu kwartalnego za 
okres trzech miesięcy zakończony 31 grudnia 2004 r. (1 marca 2005 r.) do daty publikacji 
tego raportu kwartalnego.  

W okresie od daty publikacji ostatniego raportu kwartalnego za okres trzech miesięcy 
zakończony 31 grudnia 2004 r. (1 marca 2005 r.) do daty opublikowania tego raportu 
kwartalnego nie nastąpiły żadne zmiany wśród akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% 
akcji TVN S.A.  
 
4. Akcje Emitenta posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę 

 
Nie nastąpiły żadne zmiany w stanie posiadania akcji TVN S.A. przez osoby zarządzające i 
nadzorujące Spółkę w okresie od daty ostatniego raportu kwartalnego (1 marca 2005 r.) do 
daty tego raportu kwartalnego.  

 
5. Informacje o istotnych postępowaniach dotyczących Emitenta lub spółek 

zależnych podlegających konsolidacji 
 
Na dzień 31 marca 2005 nie toczyły się żadne postępowania sądowe, arbitrażowe lub przed 
organem administracji dotyczące zobowiązań lub wierzytelności TVN S.A. lub jednostek 
zależnych, których wartość przekraczałaby 10 % kapitałów własnych TVN S.A. 

 
6. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostki zależne nietypowych 

transakcji z podmiotami powiązanymi 
W dniu 23 marca 2005 r. pomiędzy TVN S.A., a „Fundacją TVN nie jesteś sam” (zwaną dalej 
„Fundacją”) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wiertniczej 166 została zawarta umowa 
darowizny na kwotę 850 zł, przeznaczonej na cele charytatywne. TVN S.A. jest fundatorem 
Fundacji.  
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7. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub spółki Grupy Kapitałowej TVN 
poręczeń kredytów lub pożyczek lub udzieleniu gwarancji jednostkom zależnym w 
I kwartale 2005 roku 

 
TVN S.A., ani żadna ze spółek zależnych nie udzieliła poręczeń lub gwarancji innemu 
podmiotowi, których wartość wynosiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.  

8. Inne informacje, istotne dla oceny sytuacji Emitenta 
 
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. Sąd Rejestrowy zarejestrował 
przekształcenie TVN Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną TVN. 
Siedziba TVN mieście się przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa, Polska. 

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. Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji przyznała Emitentowei ogólnopolską koncesję na 
rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym za pośrednictwem 
nadajników naziemnych oraz koncesje na rozpowszechnianie innch programów 
telewizyjnych drogą satelitarną.  

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

 

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY 

Zdecydowaną większość przychodów Grupy Kapitałowej TVN S.A. stanowią przychody z 
tytułu emisji reklam. Zleceniodawcami tych usług są reklamodawcy, przy czym w większości 
przypadków w imieniu reklamodawców występują domy mediowe i agencje reklamowe. W 
okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2004 r. emisje reklam były źródłem ok. 84% 
skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej TVN S.A. Reklamodawcy podejmując 
decyzje dotyczące wyboru programu telewizyjnego, w którym wyemitują swoje reklamy, 
kierują się jego oglądalnością, profilem demograficznym widowni oraz cennikiem danego 
nadawcy telewizyjnego. 

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

Cennik oparty na pakietach punktów ratingowych. W okresie trzech miesięcy 
zakończonych 31 marca 2005 r. 84% 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 
ratingowych przy jednoczesnej maksymalizacji wykorzystania i opłacalności dostępnego 
czasu antenowego. Ceny ustalane na podstawie punktów ratingowych wahają się w 
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zależności od grupy demograficznej, do której adresowana jest reklama, elastyczności 
pozostawionej nam przez reklamodawców co do harmonogramu emisji reklam oraz od 
oferowanych rabatów. 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 klientów Grupy Kapitałowej TVN S.A. zobowiązuje się ponieść określony 
minimalny poziom wydatków na emisję reklam w programach przez nią nadawanych. Zwykle 
Grupa Kapitałowa TVN S.A. wyznacza 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 Grupa Kapitałowa TVN S.A. nie wykorzystuje całości czasu, który 
zgodnie z prawem można przeznaczyć na emisję reklam. W miesiącach najatrakcyjniejszych 
dla reklamodawców Grupa Kapitałowa TVN S.A. wykorzystuje 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 wykorzystuje z reguły 
ok. 74% czasu antenowego przeznaczonego na emisję reklam w porze prime time oraz ok. 
71% poza prime time. Grupa Kapitałowa TVN S.A. uznaje przychody z emisji reklam w 
momencie emisji danej reklamy. Zgodnie z praktyką stosowaną na rynku reklamy nadawcy 
telewizyjni udzielają domom mediowym oraz reklamodawcom rabatów. Przychody z tytułu 
emisji reklam ewidencjonowane są w ujęciu netto, po uwzględnieniu rabatów.  

W pewnych przypadkach Grupa Kapitałowa TVN S.A. zawiera transakcje, w ramach których 
usługa emisji reklam świadczona jest w zamian za towary i usługi, takie jak np. udzielenie 
licencji korzystanie z audycji. Przychody z tytułu sprzedaży barterowej ewidencjonowane są 
przy zastosowaniu cen rynkowych za otrzymane towary lub świadczone usługi. W okresie 
trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2005 r. transakcje barterowe stanowiły 1% 
skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TVN S.A. 

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

Grupa Kapitałowa TVN S.A. osiąga również przychody z tytułu udzielania licencji na 
rozpowszechnianie niektórych programów telewizyjnych operatorom sieci telewizji kablowych 
i satelitarnych platform cyfrowych. Za okres trzech miesięcy zakończony w dniu 31 marca 
2005 r. około 5% skonsolidowanych przychodów pochodziło z tego tytułu. Zasadniczo, 
umowy z operatorami satelitarnych platform cyfrowych i operatorami sieci telewizji kablowych 
wyszczególniają stawki za każdego abonenta mającego dostęp do dystrybuowanych 
programów telewizyjnych Grupy Kapitałowej TVN S.A. podczas odpowiedniego okresu. 
Miesięczna opłata licencyjna płacona przez operatorów satelitarnych platform cyfrowych lub 
operatorów sieci telewizji kablowych jest wyliczana jako iloczyn odpowiednich stawek za 
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abonenta i średniej liczby abonentów tych operatorów, którzy odbierają jeden lub więcej 
naszych programów telewizyjnych podczas odpowiedniego okresu. Grupa Kapitałowa TVN 
S.A. przyznaje 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 

Pozostałe przychody ze sprzedaży za okres trzech miesięcy zakończony w dniu 31 marca 
2005 r. stanowiły około 11% 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 Grupa Kapitałowa TVN S.A. uzyskuje 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 krótkich wiadomości tekstowych (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 operatorzy telekomunikacyjni dzielą się z 
Grupą Kapitałową TVN S.A.  

KOSZTY 

Większość kosztów ponoszonych przez Grupę Kapitałową TVN S.A. dotyczy nabycia praw 
do audycji i ich produkcji. W okresie trzech miesięcy zakończonym w dniu 31 marca 2005 r. 
58% wyemitowanych programów w programie TVN stanowiły produkcje własne, a 42% 
stanowiły programy wyprodukowane przez strony trzecie lub od nich zakupione.  

Na koszty operacyjne poniesione przez Grupę Kapitałową TVN S.A. składają się: 

• koszty produkcji lokalnej, obejmujące koszty produkcji poniesione bezpośrednio 
przez Grupę Kapitałową TVN S.A. lub strony trzecie, związane z produkcją 
programów, które są produkowane przez Grupę Kapitałową TVN S.A. lub na jej 
zlecenie na podstawie licencji udzielonych przez strony trzecie lub licencji własnej; 

• amortyzacja praw do programów wyprodukowanych przez strony trzecie, na które 
licencje zostały przez zakupione przez Grupę Kapitałową TVN S.A. 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 



Informacja uzupełniająca  
(wszystkie kwoty w tysiącach, chyba, że zaznaczono inaczej) 
 

 

9 

amortyzowane są 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 2004 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 np. ZAIKS, polskiego stowarzyszenia 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. 

• opłaty z tytułu usług świadczonych przez ITI Services na mocy zawartej przez TVN 
S.A. umowy; 

 

SYTUACJA FINANSOWA ORAZ WYNIKI DZIAŁALNOŚCI  

Sytuacja finansowa 

Wartość krótkoterminowych aktywów programowych Grupy Kapitałowej TVN S.A. wzrosła o 
15.152 zł do 156.703 zł na dzień 31 marca 2005 r. z poziomu 141.551 zł na dzień 31 grudnia 
2004 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu zakupionych licencji programowych 
o 13.760 zł oraz wzrostu kapitalizowanych kosztów produkcji o 1.559 zł. 

Kwota należności wzrosła do poziomu 123.282 zł na dzień 31 marca 2005 r. z poziomu 
104.422 zł na dzień 31 grudnia 2004 r. Wzrost ten jest przede wszystkim spowodowany 
wzrostem sprzedaży w marcu 2005 r. w porównaniu do grudnia 2004 r., o 19.432 zł.  

Saldo środków pieniężnych Grupy Kapitałowej TVN S.A. wzrosło o 33.683 zł do poziomu 
99.414 zł na dzień 31 marca 2005 r. z poziomu 65.731 zł na dzień 31 grudnia 2004 r.  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wzrosły do 89.535 zł na dzień 31 marca 2005 r. z  
poziomu 75.460 zł na dzień 31 grudnia 2004 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze 
wzrostu zobowiązań wynikających z zakupu licencji programowych o 13.377 zł.  

Wyniki działalności Grupy Kapitałowej TVN S.A.  

Okres trzech miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2005 r. w porównaniu z okresem trzech 
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miesięcy zakończonym w dniu 31 marca 2004 r. 

W marcu 2004 r. TVN S.A. zakończyła transakcję zakupu udziałów TVN 24 Sp. z o.o. od 
Grupy ITI. W wyniku tej transakcji wyniki za pierwszy kwartał 2005 r. nie są w pełni 
porównywalne z wynikami za analogiczny okres roku 2004. Wyniki pierwszego kwartału 
2004 r. zawierały wyniki TVN 24 Sp. z o.o. tylko za miesiąc marzec, podczas gdy wyniki za 
pierwszy kwartał 2005 r. zawierały wyniki TVN 24 Sp. z o.o. za okres pełnych trzech 
miesięcy od stycznia do marca. Aby umożliwić porównywanie tych okresów, wyodrębniliśmy 
wpływ tej transakcji zakupu na omawiane wyniki. 

Przychody netto ze sprzedaży. Przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TVN S.A. 
wzrosły o 22,2% do poziomu 193.954 zł za pierwszy kwartał 2005 r. z poziomu 158.662 zł za 
pierwszy kwartał 2004 r. Przychody netto ze sprzedaży związane z konsolidacją TVN 24 Sp. 
z o.o. wyniosły, za okres dwóch miesięcy do 28 lutego 2005 r., 9.224 zł, co stanowiło 26,1% 
całkowitego wzrostu przychodów ze sprzedaży.  

Przychody z emisji reklam wzrosły o 14,8% do poziomu 163.819 zł za pierwszy kwartał 2005 
r. z poziomu 142.661 zł za pierwszy kwartał 2004 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze 
wzrostu przychodów generowanych przez program TVN o 15.413 zł, na który to wzrost 
składał się 5% wzrost liczby sprzedanych punktów GRP i 10% wzrost średniej ceny 
sprzedaży jednego punktu GRP. 

Pozostałe przychody za pierwszy kwartał 2005 r. wyniosły 30.135 zł i prawie się podwoiły w 
porównaniu do analogicznego okresu roku 2004, kiedy to wynosiły 16.001 zł. W okresie 
dwóch miesięcy do 28 lutego 2005 r. związane z konsolidacją TVN 24 Sp. z o.o. przychody z 
tytułu udzielania licencji na emisję niektórych naszych programów operatorom sieci telewizji 
kablowych i satelitarnych platform cyfrowych wyniosły 5.233 zł. Przychody z tytułu usług 
związanych z udziałem widzów w audycjach za pośrednictwem połączeń telefonicznych 
wzrosły o 4.690 zł. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu czasu programowego 
przeznaczonego na audycje związane z udziałem widzów za pośrednictwem połączeń 
telefonicznych, wprowadzenie zmiany w naliczaniu opłat za połączenia telefoniczne z 
płatności za minutę połączenia na płatność za połączenie oraz z nowych zapisów w 
umowach gwarantujących Grupie Kapitałowej TVN S.A. korzystniejszy podział przychodów.   

Koszty produkcji i nadawania programów telewizyjnych. Koszty produkcji i nadawania 
programów telewizyjnych Grupy Kapitałowej TVN S.A. wzrosły o 24% do poziomu 114.787 zł 
za pierwszy kwartał 2005 r. z poziomu 92.606 zł za pierwszy kwartał 2004 r. Koszty produkcji 
i nadawania programów telewizyjnych związane z konsolidacją TVN 24 Sp. z o.o. wyniosły w 
okresie dwóch miesięcy zakończonych 28 lutego 2005 r. 9.128 zł. Nie uwzględniając 
kosztów związanych z konsolidacją TVN 24 Sp. z o.o., koszty produkcji i nadawania 
programów telewizyjnych wzrosły o 14.1%, częściowo w skutek uruchomienia nowego 
programu telewizyjnego, TVN Style (uruchomiony 1 sierpnia 2004 r.), którego to koszty 
produkcji i nadawania programów telewizyjnych wyniosły 1.467 zł w pierwszym kwartale 
2005 r., a częściowo wskutek wzrostu kosztów produkcji programów telewizyjnych 
programów TVN i TVN 7 o 7.692 zł. Wzrost kosztów produkcji programów telewizyjnych 
programu TVN częściowo wynikał z 10% wzrostu liczby audycji, które były nadane po raz 
pierwszy, w miesiącach styczeń – luty 2005 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2004 
r. Jest też częściowo skutkiem inwestycji, jakie Grupa Kapitałowa TVN S.A. poniosła w 
pierwszym kwartale 2005 r. w access prime time, nadając takie audycje jak W-11 Wydział 
Śledczy i popołudniowe wydanie audycji Uwaga. Grupa Kapitałowa TVN S.A. nie 
inwestowała w ten przedział czasowy w pierwszym kwartale 2004 r. Dodatkowo koszt za 
godzinę audycji zakupionych wzrósł do 31 zł w pierwszym kwartale 2005 r. z 20 zł w 
pierwszym kwartale 2004 r. Wzrost kosztu za godzinę audycji zakupionej wynikał częściowo 
z faktu iż w pierwszym kwartale 2004 r. Grupa Kapitałowa TVN S.A. nadawała seriale 
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gorszej jakości niż te nadawane w pierwszym kwartale 2005 r., zaś częściowo z faktu iż 
tańsze audycje zakupione w ramach starych umów z dostawcami stanowiły większy odsetek 
ramówki programu TVN w pierwszym kwartale 2004 r. niż to miało miejsce w pierwszym 
kwartale 2005 r.  

Stosunek kosztów produkcji i nadawania programów telewizyjnych do przychodów netto ze 
sprzedaży wzrósł do 59,2% za pierwszy kwartał 2005 r. z 58,4% za pierwszy kwartał 2004 r. 
Nie uwzględniając wpływu konsolidacji TVN 24 Sp. z o.o. stosunek kosztów produkcji i 
nadawania programów telewizyjnych do przychodów netto ze sprzedaży wyniósł 57,2%. 

Koszty sprzedaży. Koszty sprzedaży Grupy Kapitałowej TVN S.A. wzrosły o 5,6% do 
poziomu 10.809 zł za pierwszy kwartał 2005 r. z poziomu 10.239 zł za pierwszy kwartał 2004 
r. Koszty sprzedaży związane z konsolidacją TVN 24 Sp. z o.o. wyniosły 1.774 zł za okres 
dwóch miesięcy do 28 lutego 2005 r. Nie uwzględniając wpływu konsolidacji TVN 24 Sp. z 
o.o. koszty sprzedaży spadły o 1.204 zł. Spadek ten wynikał przede wszystkim ze spadku 
rezerwy na premie roczne dla pracowników działu sprzedaży.  

Stosunek kosztów sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży spadł do 5,6% za pierwszy 
kwartał 2005 r. z 6,5% za pierwszy kwartał 2004 r. Stosunek kosztów sprzedaży do 
przychodów netto ze sprzedaży nie uwzględniając wpływu TVN 24 Sp. z o.o. wyniósł 4,9%. 

Koszty ogólnego zarządu. Koszty ogólnego zarządu Grupy Kapitałowej TVN S.A. wyniosły 
12.765 zł za pierwszy kwartał 2005 r. w porównaniu do 12.803 zł za pierwszy kwartał 2004 r. 
Koszty ogólnego zarządu za okres dwóch miesięcy do 28 lutego 2005 r. zawierały koszty 
ogólnego zarządu związane z konsolidacją TVN 24 Sp. z o.o. w kwocie 1,408 zł. Nie 
uwzględniając kosztów ogólnego zarządu związanych z konsolidacją TVN 24 Sp. z o.o., 
koszty ogólnego zarządu spadły o 10,7% głownie na skutek spadku podatków płaconych za 
granicą, jak również niższych kosztów obsługi prawnej w pierwszym kwartale 2005 r.  

Stosunek kosztów ogólnego zarządu do przychodów netto ze sprzedaży spadł do 6,6% za 
pierwszy kwartał 2005 r. z 8,1% za pierwszy kwartał 2004 r. Stosunek kosztów ogólnego 
zarządu do przychodów netto ze sprzedaży nie uwzględniając wpływu TVN 24 Sp. z o.o. 
wyniósł 6,2%. 

Zysk z działalności operacyjnej. Zysk z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej TVN S.A. 
wzrósł o 29,5% do poziomu 55.619 zł za pierwszy kwartał 2005 r. z poziomu 42.944 zł za 
pierwszy kwartał 2004 r. Nie uwzględniając wyniku operacyjnego osiągniętego przez TVN 24 
Sp. z o.o. zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 35,6% do poziomu 58,343 zł. Wzrost ten 
wynikał przede wszystkim ze wzrostu przychodów ze sprzedaży, częściowo pomniejszonego 
o wzrost kosztów operacyjnych. 

Za pierwszy kwartał 2005 r. marża operacyjna wyniosła 28,7% podczas gdy marża 
operacyjna za analogiczny okres 2004 r. wynosiła 27,1%. 

Koszty finansowe netto. Za pierwszy kwartał 2005 r. Grupa Kapitałowa TVN S.A. poniosła 
koszty finansowe netto w kwocie 11.874 zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2004 r. 
poniesione koszty finansowe wyniosły 16.167 zł. 

Za pierwszy kwartał 2005 r. Grupa Kapitałowa TVN S.A. poniosła ujemne różnice kursowe 
netto w kwocie 4.276 zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2004 Grupa Kapitałowa 
TVN S.A poniosła ujemne różnice kursowe, netto w kwocie 1.487 zł. Zmiana spowodowana 
była przede wszystkim osłabieniem się kursu złotego w stosunku do dolara w pierwszym 
kwartale 2005 r.  

Koszty netto z tytułu odsetek za pierwszy kwartał 2005 r. wyniosły 7.676 zł, podczas gdy za 
analogiczny okres 2004 roku 10.0076 zł. Spadek ten spowodowany jest przede wszystkim 
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wzmocnieniem się kursu złotego w stosunku do euro na dzień 31 marca 2005 r. w 
porównaniu z 31 marca 2004 r.  

Na pozostałe przychody finansowe netto za pierwszy kwartał 2005 r., wynoszące 78 zł, 
składają się głównie zyski z aktualizacji wyceny aktywów finansowych wykazywanych 
według wartości godziwej, w kwocie 1.692 zł częściowo pomniejszone o koszty 
wystawionych przez Grupę ITI gwarancji na rzecz dostawców licencji programowych, w 
kwocie 1.654 zł.  

Zysk brutto. Zysk brutto Grupy Kapitałowej TVN S.A. wzrósł do poziomu 43.745 zł za 
pierwszy kwartał 2005 r. z poziomu 26.777 zł za pierwszy kwartał 2004 r., z przyczyn 
omówionych powyżej.  

Podatek dochodowy. W pierwszym kwartale 2005 r. obowiązkowe zmniejszenie zysku z 
tytułu podatku dochodowego wyniosło 8.692 zł, podczas gdy w pierwszym kwartale 2004 r. 
wyniosło 6.942 zł. Efektywna stopa podatku wyniosła 19,9% w pierwszym kwartale 2005 r. w 
porównaniu do 25,9% w pierwszym kwartale 2004 r. Spadek efektywnej stopy podatkowej 
wynikał z wpływu jaki miały przychody i koszty niepodatkowe w kwocie netto 1.474 zł.  

Zysk netto. Zysk netto Grupy Kapitałowej TVN S.A. wzrósł do poziomu 35.053 zł za pierwszy 
kwartał 2005 r. z poziomu 19.835 zł za pierwszy kwartał 2004 r., z przyczyn omówionych 
powyżej.  

Wyniki w rozbiciu na poszczególne programy telewizyjne  

Poniższa tabela przedstawia wyniki finansowe Grupy Kapitałowej TVN S.A., za pierwszy 
kwartał 2005 r. i 2004 r. w rozbiciu na poszczególne programy telewizyjne.  

 Trzy miesiące zakończone 31 marca 

 2004 2005 

 Przychody EBITDA Marża EBITDA  Przychody EBITDA Marża EBITDA  

TVN 143.080 45.795 32,0% 163.850 62.781 38,3% 

TVN 7 11.141 2.587 23,2% 13.494 1.819 13,5% 

TVN 24 (włączając TVN Meteo) 15.336 1.353 8,8% 23.451 1.196 5,1% 

TVN Turbo 290 (2.139) n/a 1.882 (46) n/a 

ITVN - - - 1.863 (213) n/a 

TVN Style - - - 528 (2.153) n/a 

Wpływ konsolidacji i korekt pro-
forma (11.185) 3.120 n/a (11.114) 2.502 n/a 

Ogółem 158.662 50.716 32,0% 193.954 65.886 34,0% 

* EBITDA zdefiniowana jest  jako wynik finansowy netto ustalony zgodnie z MSSF, przed odliczeniem amortyzacji 
(poza amortyzacją licencji programowych), odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych, kosztów finansowych netto (łącznie z przychodami i kosztami z tytułu odsetek oraz różnicami kursowymi) oraz 
podatku dochodowego.  Pozycją uzgadniającą EBITDA do zysku z działalności operacyjnej przedstawionego w sprawozdaniu 
finansowym jest amortyzacja oraz odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 
przedstawione w tabeli powyżej. Grupa Kapitałowa TVN S.A. uważa, że  EBITDA stanowi pożyteczny dodatkowy wskaźnik 
pomiaru płynności spółek medialnych. EBITDA nie jest miernikiem zgodnym z MSSF i nie powinna być uznawana za 
alternatywny, wobec zgodnych z MSSF, miernik wyniku finansowego netto, wskaźnik wyników operacyjnych, miernik 
przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej czy wskaźnik płynności.  Należy zauważyć, że  EBITDA nie jest jednolitym 
czy standardowym miernikiem, a tym samym jej wyliczenie może się znacznie różnić w zależności od spółki, w związku z czym 
przedstawienie przez Grupę Kapitałową TVN S.A.  i wyliczenie EBITDA może nie być porównywalne z innymi spółkami.  
  
W pierwszym kwartale 2005 r. program TVN osiągnął udział w oglądalności w swojej grupie 
docelowej w prime time na poziomie 25,9%. W analogicznym okresie 2004 r. udział ten 
wynosił 24,4%. Grupa docelowa widzów tego programu jest zdefiniowana jako osoby w 
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wieku od 16 do 49 roku życia, zamieszkujący tereny zurbanizowane liczące ponad 100.000 
mieszkańców. W pierwszym kwartale 2005 r. marża EBITDA dla programu TVN wzrosła do 
poziomu 38,3 % z poziomu 32,0% w pierwszym kwartale 2004 r. Wzrost ten wynika przede 
wszystkim z 5% wzrostu liczby punktów GRP sprzedanych oraz 10% wzrostu średniej ceny 
punku GRP w tym okresie.  

W pierwszym kwartale 2005 r. udział w oglądalność w swojej grupie docelowej w prime time 
dla programu TVN 7 spadł do poziomu 2,7% z poziomu 3,8% w analogicznym okresie 2004 
r. W tym samym czasie marża EBITDA spadła do poziomu 13,5% z poziomu 23,2% w 
pierwszym kwartale 2005 r. Spadek udziału w oglądalności wynika przede wszystkim ze 
zmiany penetracji telewizji kablowej w Polsce, która to spadła w wyniku zmiany panelu 
telemetrycznego przez AGB (patrz Ostatnie Wydarzenia). Spadek marży EBITDA wynika ze 
wzrostu kosztów programowych. 

Na dzień 31 marca 2005 r. liczba abonentów programu TVN 24 wyniosła 3,4 miliona, co 
stanowiło 96% abonentów płacących za dostęp do programów rozprowadzanych przez 
operatorów telewizji kablowej lub operatorów platform satelitarnych w Polsce. W pierwszym 
kwartale 2005 r. marża EBITDA spadła do 5,1% w porównaniu do 8,8% w pierwszym 
kwartale 2004 r. Spadek ten wynikał przede wszystkim z zastosowania w TVN 24 Sp. z o.o. 
polityki księgowej, która została wprowadzona po zakończeniu transakcji nabycia tej spółki. 

Na dzień 31 marca 2005 r. liczba abonentów programu TVN Turbo wyniosła 3,4 miliona, co 
stanowiło 96% abonentów płacących za telewizję kablową lub dostęp do platform 
satelitarnych w Polsce. Program ITVN, który jest dostępny w USA Niemczech, pozyskał 35 
tysięcy abonentów na dzień 31 marca 2005 r. Na dzień 31 marca 2005 r. liczba abonentów 
programu TVN Style wynosiła 3 miliony, co stanowiło 84% abonentów płacących za telewizję 
kablową lub dostęp do platform satelitarnych w Polsce.   

 

PŁYNNOŚĆ I ZASOBY KAPITAŁOWE 

Dane historyczne 

Poniższa tabela przedstawia przepływy pieniężne Grupy TVN S.A. za okresy trzech miesięcy 
zakończone w dniu 31 marca 2005 r. i 2004 r.  

 Trzy miesiące zakończone w dniu 31 marca, 

  2004 2005 2005 

                   zł                   zł                euro* 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 60.164 47.240 11.568 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 47.786 43.614 10.680 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (20.062) (9.765) (2.391) 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (12.368) (18) (4) 
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 (148) (37) 
Zwiększenie stanu środków pieniężnych 15.356 33.683 8.248 
* Dla ułatwienia, wyrażone w złotych kwoty okres  trzech miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2005 r. przeliczone zostały na 

euro po kursie 4,0837 zł za 1,00 euro (kurs ustalony przez Prezesa NBP na dzień 31 marca 2005 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 spadły o 12.924 zł, do poziomu 
47.240 zł za okres trzech miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2005 r. z poziomu 60.164 zł 
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za analogiczny okres 2004 r. 

Spadek wynikał głównie ze wzrostu płatności za nabycie praw do audycji telewizyjnych o 
23.888 zł w pierwszym kwartale 2005 r. Wzrost ten wynikał z niskiego salda w 2004 r. kiedy 
to zostały odroczone płatności należne dostawcom w pierwszym kwartale 2004 r. w kwocie 
6.666 dolarów, w związku ze zmianą kontraktów na zakup biblioteki programowej z JHH 
Exploitatie Maatschappij B.V. i FFMP Financial Holding B.V. na Grupę Kapitałową TVN S.A. 
Wzrost ten był częściowo pomniejszony o wzrost zysku netto o 15.218 zł do poziomu 35.053 
zł w pierwszym kwartale 2005 r. z poziomu 19.835 zł w pierwszym kwartale 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. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły za okres trzech 
miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2005 r. 43.614 zł, w porównaniu z 47.786 zł za 
analogiczny okres roku 2004. Spadek ten wynika ze spadku środków pieniężnych 
uzyskanych z działalności operacyjnej, częściowo pomniejszonego o spadek zapłaconego 
podatku dochodowego o 8.752 zł. 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły 9.765 zł za okres trzech 
miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2005 r., w porównaniu z 20.062 zł za okres trzech 
miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2004 r. Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów 
trwałych spadły o 8.702 zł za okres trzech miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2005 r. w 
porównaniu do wydatków na nabycie rzeczowych aktywów trwałych za okres trzech miesięcy 
zakończony w dniu 31 marca 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 trzech miesięcy zakończonym w dniu 31 marca 2004 
r. W okresie trzech miesięcy zakończonym w dniu 31 marca 2004 r. TVN S.A. dokonał 
zakupu TVN 24 Sp. z o.o. 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 trzech miesięcy 
zakończonym w dniu 31 marca 2005 r. wyniosły 18 zł. Składały się na nie kwoty odsetek 
zapłaconych. 

Na dzień 31 marca 2005 r. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Grupy Kapitałowej TVN 
S.A., w postaci depozytów bankowych w złotych, euro i dolarach amerykańskich, wyniosły 
99.414 zł. Dodatkowo, na dzień 31 marca 2005 r. Grupa Kapitałowa TVN S.A. posiadała 
środki pieniężne o ograniczonym prawie do dysponowania w kwocie 7.994 zł. 

Planowana płynność i zasoby kapitałowe  

Grupa Kapitałowa TVN S.A. oczekuje, że jej przyszłe zapotrzebowanie na środki pieniężne 
dotyczyć będzie głównie obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji, wykupu akcji własnych, 
uruchamiania nowych kanałów tematycznych oraz odtworzeniowych wydatków 
inwestycyjnych na urządzenia i sprzęt telewizyjny i nadawczy. Grupa Kapitałowa TVN S.A. 
uważa, że jej obecne zasoby pieniężne oraz środki pienięże uzyskiwane z działalności 
operacyjnej będą wystarczające do sfinansowania powyższych potrzeb. 

Zobowiązania długoterminowe Grupy Kapitałowej TVN S.A. na dzień 31 marca 2005 r. 
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wynosiły 915.314 zł w porównaniu do zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 
2004 r. w kwocie 914.077. Wzrost ten jest spowodowany osłabieniem się kursu złotego 
wobec euro w pierwszym kwartale 2005 r. Zobowiązania krótkoterminowe Grupy Kapitałowej 
TVN S.A. na dzień 31 marca 2005 r. wynosiły 217.940 zł w porównaniu do zobowiązań 
krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2004 r. w kwocie 170.982 zł. Wzrost o 46.958 zł jest 
przede wszystkim spowodowany wzrostem odsetek naliczonych od obligacji 
długoterminowych o 22.797 i wzrostem zobowiązań z tytułu dostaw i usług (nie 
uwzględniając zobowiązań w stosunku do podmiotów powiązanych) o 14.075 zł.  

Wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia netto (zdefiniowanego jako suma zadłużenia 
(uwzględniając naliczone odsetki) pomniejszona o środki pieniężne (nie uwzględniając 
środków pieniężnym o ograniczonym prawie dysponowania)) do kapitału własnego wynosił 
2,4 na dzień 31 marca 2004 r. w porównaniu do 2,7 na dzień 31 grudnia 2004 r.  

Kwota zadłużenia na dzień 31 marca 2005 r. wynosiła 892.280, na co składały się 
wyemitowane obligacje długoterminowe, wyłączając odsetki naliczone.  

Zobowiązania pozabilansowe 

W poniższej tabeli przedstawione zostały zobowiązania umowne, przyrzeczenia handlowe 
oraz ważniejsze płatności, do jakich Grupa Kapitałowa TVN S.A. jest zobowiązana według 
stanu na dzień 31 marca 2005 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 
dziewięciu 

miesięcy 
zakończony 
31 grudnia 

2005 r. 

2006 2007 2008 2009 2010 Po 2010 r. ogółem 

 zł zł zł zł zł zł zł zł 

Wynajem         
Wynajem transponderów 
satelitarnych (1)  11.384 7.637 - - - - - 19.021 
Wynajem pozostałych urządzeń 
technicznych 4.950 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 14.850 52.800 

Pozostały wynajem  12.708 17.079 11.797 9.433 9.523 8.165 7.842 76.547 
Zobowiązania umowne dotyczące 
zakupu programów/aktywów 
programowych 
   

36.152 101.227 49.915 9.113 728 -            - 197.135 

Łączne zobowiązania pieniężne  65.194 132.543 68.312 25.146 16.851 14.705 22.692 345.503 

Pozostałe zobowiązania            -            -            -           -            -           -           - 1.159 

Zobowiązania barterowe (2)              -            -            -           -            -           -           - 1.159 
Łączne pozostałe zobowiązania 
umowne i  
gwarancje 

65.194 132.543 68.312 25.146 16.851 14.705 22.692 346.662 

 

(1) Zobowiązania z tytułu wynajmu transponderów satelitarnych wynikają z: 
• Umowy z dostawcą nie będącym podmiotem powiązanym z dnia 1 listopada 2001r., na mocy której roczne opłaty wynoszą 

3.740 euro. 
• Umowy zawartej pomiędzy Grupą ITI i CLT-UFA S.A., na mocy której Grupa ITI przejęła zobowiązania CLT-UFA 

wynikające z umowy pomiędzy CLT-UFA i Entreprises des Postes et Télélcommunications S.A. na okres od 1 stycznia  
2002 r. do 28 kwietnia 2005 r. Na mocy tej umowy Grupa Kapitałowa TVN S.A jest zobowiązana do rocznej opłaty w 
wysokości 3.706 euro.  
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(2) Na dzień 31 marca 2005 r., na podstawie obowiązujących umów barterowych, posiadaliśmy zobowiązania umowne na 
kwotę 1.159 zł, z których wywiążemy się poprzez emisję reklam na warunkach i po cenach rynkowych 

 

INFORMACJE O TRENDACH 

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

Grupa Kapitałowa TVN S.A. jest narażona na wahania kursu złotego zarówno wobec Euro, 
jak i dolara amerykańskiego. Obligacje wyrażone są w Euro, a znaczna część kosztów 
programowych w dolarach. W ostatnich miesiącach złoty osłabił 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 wskaźnik inflacji rok do roku wynosi 3,4%. Zarząd Grupy Kapitałowej TVN 
S.A. nie sądzi, aby obecne trendy inflacyjne wywierały w przyszłości istotny wpływ na jej 
działalność. Przyszłych trendów inflacyjnych nie można przewidzieć.  

 

OSTATNIE WYDARZENIA 

Ład korporacyjny 

10 maja 2005 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TVN S.A. zwiększyło liczbę członków 
Rady Nadzorczej Spółki z dziewięciu członków do dziesięciu. Zostało również powołanych 
dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej: Pan Arnold Bahlmann i Pan Pawel Gricuk. 
Pan Bahlmann był uprzednio Dyrektorem Generalnym Premiere GMBH i 
BertelsmannSpringer AG, obecnie jest konsultantem prywatnego funduszu Permira. Pan 
Gricuk jest Prezesem przedstawicielstwa JPMorgan Chase Bank W Polsce. Pan Tomasz 
Kolbusz i Pan Maciej Raczkiewicz zrezygnowali z członkowska w Radzie Nadzorczej, zaś 
nowym członkiem Rady Nadzorczej został Pan Wojciech Kostrzewa, Prezes i Dyrektor 
Generalny Grupy ITI. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wprowadziło do Statutu TVN S.A. kryteria niezależności 
członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z definicją, niezależny członek Rady Nadzorczej to 
osoba, która spełnia wszystkie następujące kryteria: 

a. nie jest pracownikiem Spółki; 

b. nie pełniła funkcji członka Zarządu Spółki w ciągu trzech lat poprzedzających powołanie 
do Rady Nadzorczej; 

c. nie jest osobą pozostającą w bliskich stosunkach z członkiem Rady Nadzorczej lub 
Zarządu Spółki lub wyższym rangą pracownikiem Spółki; 

d. nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Spółki lub spółek stowarzyszonych, oprócz 
wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej; 

e. posiada mniej niż 5% akcji Spółki; 
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f. nie jest osobą pozostającą w bliskich stosunkach z którymkolwiek z akcjonariuszy 
posiadających 5% lub więcej akcji Spółki (dotyczy akcjonariuszy będących osobami 
fizycznymi); oraz 

g. nie jest pracownikiem ani członkiem organów zarządzającychlub nadzorujących 
któregokolwiek z akcjonariuszy, posiadających 10% lub więcej akcji Spółki, ani nie jest 
związana z takim akcjonariuszem w żaden inny istotny sposób. 

W regulaminie Rady Nadzorczej wprowadzono postanowienia o powołaniu dwóch komitetów 
– Komitet Audytu i Komitet ds. Transakcji z Podmiotami Powiązanymi i Wynagrodzeń. 
Komitety mają się składać z trzech do pięciu członków, w tym, dwóch niezależnych członków 
Rady. 

Ponadto, Zarząd TVN S.A. ma składać się maksymalnie z ośmiu członków (dotychczas 
siedmiu członków Zarządu). 

WZA podjęło również uchwałę zatwierdzającą sprawozdania finansowe TVN S.A. i 
sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej TVN S.A., jak również uchwałę w sprawie 
stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań 
finansowych Spółki od 1 stycznia 2005 r. 

Wykup akcji własnych 

10 maja 2005 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TVN S.A. zadecydowało o 
przeznaczeniu ogółem 225 milionów złotych kapitału rezerwowego na wykup i umorzenie 
akcji własnych TVN S.A., z czego 109-120 milionów złotych zostanie przeznaczone na 
wykup akcji własnych w 2005 r. Szczegóły programu wykupu akcji własnych, w tym cena  i 
liczba akcji zostaną ustalone przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Spółka TVN S.A. 
zamierza wykupić od akcjonariuszy z Grupy ITI taką samą część akcji, jaką odkupi od 
akcjonariuszy mniejszościowych. Zapłata za akcje zakupione od akcjonariuszy 
mniejszościowych nastąpi w formie pieniężnej, zaś kwota należna Grupie ITI z tytułu wykupu 
akcji zostanie potrącona z należności  na rzecz TVN S.A. z tytułu obligacji wyemitowanej 
przez ITI Media zakupionej przez TVN S.A. Kwota środków pieniężnych przeznaczona na 
gotówkowy wykup akcji własnych od akcjonariuszy mniejszościowych wyniesie maksymalnie 
55.000 zł, zaś przyjmując całkowite wykorzystanie tej kwoty na wykup akcji od akcjonariuszy 
mniejszościowych, kwota przeznaczona na zmniejszenie wartości obligacji ITI Media 
wyniesie maksymalnie 64.400 zł. 9 maja 2005 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę 
upoważniającą Zarząd Spółki do wdrożenia programu wykupu akcji własnych zaczynając w 
2005 r. i do kontynuowania tego programu do momentu całkowitego spłacenia obligacji 
wyemitowanej przez ITI Media i objętej przez TVN S.A.  

Przedłużenie  umowy zawartej w dniu 22 lipca 2004 r. między TVN Sp. z o. o.  i  ITI Services 
AG na świadczenie usług doradczych. 

Na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej TVN S.A. z dnia 18 lutego 2005r. TVN S.A. 
przedłużona została na  okres 2005 roku obowiązywanie   umowa  zawarta  w dniu 22 lipca 
2004 r. między TVN  Sp. z o.o. a ITI Services AG na świadczenie usług doradczych za 
opłatą roczną do kwoty nie wyższej, niż 3 miliony euro . Do umowy przystąpiła jako dostawca 
usług na rzecz TV S.A. spólka z grupy ITI, ITI Corporation Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie. 

Naziemna telewizja cyfrowa 

26 stycznia 2004 Prezes Rady Ministrów powołał Międzyresortowy Zespół do Spraw 
Wprowadzenia Telewizji i Radiofonii Cyfrowej w Polsce. Zarząd TVN aktywnie uczestniczył w 
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pracach tego Zespołu, który przygotował i opublikował dokument Strategia przejścia z 
techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej. Dokument jest obecnie 
przedmiotem rządowych konsultacji międzyresortowych. Przyjęty w Strategii harmonogram 
przejścia przewiduje rozpoczęcie procesu konwersji w roku 2006 i zakończenie – czyli 
całkowite wyłączenie analogowych nadajników telewizyjnych – do końca 2014 roku. 

Przewidujemy, że wprowadzenie cyfrowej telewizji naziemnej będzie niosło pozytywne skutki 
dla Grupy TVN, gdyż: 

– poszerzy zasięg kanału TVN; po pewnym czasie kanał TVN osiągnie zasięg bliski 100%, 

– umożliwi nam uruchomienie nowych kanałów, które będą miały szeroki zasięg, 

– umożliwi poszerzenie grupy odbiorców telewizji płatnej, 

– pozwoli na zaproponowanie nowych funkcjonalności, 

– obniży koszty nadawania. 

13 kwietnia 2005 r. Prezes Zarządu Polsat S.A. Aleksander Myszka i Prezes Zarządu TVN 
S.A. Piotr Walter podpisali umowę przedwstępną o powołaniu spółki Polski Operator 
Telewizyjny, której zadaniem będzie uruchomienie i eksploatacja sieci nadawczej cyfrowej 
telewizji naziemnej.  

Cyfrowa telewizja naziemna będzie też niosła ryzyko otwarcia rynku telewizji ogólnopolskich 
dla konkurencji, ale nie spodziewamy się znacznego wpływu na oglądalność naszych 
programów z tego powodu do roku 2014. 

Zmiany w systemie telemetrycznym AGB 

W styczniu 2005 r. AGB opublikowała informacje o standardowej weryfikacji panelu 
telemetrycznego. Weryfikacja dokonana została w oparciu o dane pochodzące z GUS i tzw. 
badania założycielskiego. 

Oba te źródła są podstawą budowy panelu i jego wiarygodności. Najistotniejsza zmiana 
dotyczy penetracji polskiego rynku przez telewizję kablową i satelitarną. Zasięg 
roporowadzanych programów przez operatorów telewizji kablowej obniży się docelowo w 
2005 r. do 34,4% z 40,8% w grudniu 2004 r., natomiast zasięg telewizji satelitarnej (poza 
kablem) z poziomu 16,1% w grudniu 2004 r. wzrośnie docelowo do 19,2% w 2005 r. Zmiany 
w strukturze panelu będą miały wpływ szczególnie na program TVN 7 rozpowszechniany za 
pośrednictwem sieci kablowych i odbiorników satelitarnych, ograniczając wzrost przychodów, 
jakiego oczekiwaliśmy w 2005 r. Zasięg techniczny programu TVN w panelu w 2004 r. 
wynosił 85,2%, a docelowo w 2005 r. będzie wynosił 84,5%. Ta zmiana nie będzie miała 
istotnego wpływu na funkcjonowanie Grupy. Nie oczekujemy też, aby zmiany w panelu miały 
istotny wpływ na inne aspekty naszej działalności. 

Plan akcji  pracowniczych 

Zarząd TVN S.A. rozpoczął prace nad planem akcji pracowniczych, który będzie obejmował 
członków Zarządu, kierownictwo i pracowników.  

Ustawa o kinematografii 

W trakcie pierwszego kwartału 2005 r. ustawa o kinematografii była przedmiotem prac 
parlamentarnej Komisji Kultury i Środków Masowego Przekazu. Główny wpływ na 
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działalność gospodarczą Grupy Kapitałowej TVN S.A. może mieć zapis o powstaniu Instytutu 
Sztuki Filmowej, który miałby być finansowany poprzez opłaty między innymi od nadawców 
telewizyjnych. Nadawcy telewizyjni mieliby przeznaczyć na ten cel 1,5% swoich przychodów 
z reklam, z audycji sponsorowanych i z telesprzedaży. Według obecnych planów ustawa ma 
wejść w życie od dnia 1 stycznia 2006 r. i o d tego też dnia będzie miała wpływ na osiągane 
przez Grupę Kapitałową TVN S.A. wyniki finansowe. Gdyby ustawa ta weszła w życie z 
dniem 1 stycznia 2004 r., zysk netto Grupy Kapitałowej TVN S.A. byłby niższy o 8.712 zł. 

Orły Polskiej Gospodarki 

Każdego roku dziennik Rzeczpospolita publikuje listę 500 największych firm w Polsce. 
Przyznaje również tytuł Orła Polskiej Gospodarki. W dniu 20 kwietnia 2005 r. przyznano TVN 
S.A. tytuł Orła Polskiej Gospodarki w kategorii spółek handlowych i usług nie finansowych, 
jako jedna z najbardziej rentownych spółek tego sektora.  

Zarząd TVN 24 Sp. z o.o. odwołał się od decyzji Bydgoskiej Delegatury UOKiK do Sądu 
Antymonopolowego w Warszawie. 

15 kwietnia 2005 r. Bydgoska Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta 
(UOKiK) wydała decyzję, w której uznaje zapisy umowy pomiędzy TVN 24 Sp. z o.o. a 
operatorem telewizji kablowej Automatic Serwis Sp. z o.o. za działania ograniczające 
konkurencję. Zapisy te zobowiązywały Operatora do udostępnienia sygnału TVN 24 
wszystkim abonentom pakietu podstawowego, a nie jak chciał Operator tylko w wybranych 
miastach. Działania te zostały uznane przez Urząd za ograniczające konkurencje, bowiem 
TVN 24 został zakwalifikowany przez UOKiK jako podmiot posiadający pozycję 
monopolistyczną na rynku. Uzasadnieniem takiego stanowiska ma być fakt, iż TVN 24 jest 
jedynym kanałem telewizyjnym o profilu informacyjno-publicystycznym na rynku. 

Grupa Kapitałowa TVN S.A. nie zgadza się z zakwalifikowaniem TVN 24 jako podmiotu 
monopolistycznego. TVN 24 jest jednym z ponad dwudziestu kanałów tematycznych 
działających na polskim rynku. Specyfiką kanału tematycznego jest jego specjalizacja. 
Ponadto TVN 24 nie jest jedynym nadawcą, który nadaje programy informacyjne i 
publicystyczne 

Grupa Kapitałowa TVN S.A. odwołała się od decyzji UOKiK , apelacja został złożona 2 maja 
2005 r. 

 

WAŻNIEJSZE STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI  

Od 1 stycznia 2005 r. TVN S.A., jako spółka, której akcje są przedmiotem obrotu na rynku 
regulowanym, zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. 
(tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami), sporządza 
skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Rachunkowości („MSR”), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(„MSSF”) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń 
Komisji Europejskiej (zwanymi dalej łącznie „zasadami rachunkowości przyjętymi do 
stosowania w Unii Europejskiej”). Na 31 marca 2005 r. między tymi zasadami a MSSF 
ogłoszonymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) nie 
występują żadne różnice, które miałyby wpływ na Grupę Kapitałową TVN S.A. 
 
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 
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zastosowania standardu. Istnieją również obszary, w których wybór przez kierownictwo 
dozwolonego rozwiązania alternatywnego nie wywołuje istotnie różnych skutków.  

Oszacowania i osądy podlegają regularnej ocenie i wynikają z dotychczasowych 
doświadczeń oraz innych czynników, w tym przewidywań co do przyszłych zdarzeń, które w 
danej sytuacji wydają się zasadne. 

 
Ważne oszacowania i założenia 

Grupa Kapitałowa TVN S.A. dokonuje oszacowań i przyjmuje założenia dotyczące 
przyszłości. Uzyskane w ten sposób oszacowania księgowe z definicji rzadko pokrywać się 
będą z faktycznymi rezultatami. Oszacowania i założenia, które niosą ze sobą znaczące 
ryzyko konieczności wprowadzenia istotnej korekty wartości bilansowej aktywów i 
zobowiązań w trakcie kolejnego okresu obrotowego, zostały omówione poniżej. 

a) Szacowana utrata wartości firmy z konsolidacji 

Grupa Kapitałowa TVN S.A. co roku przeprowadza test pod kątem utraty wartości firmy z 
konsolidacji, zgodnie z zasadami rachunkowości opisanymi w Nocie 2.7 do zbadanego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. 
Wartości odzyskiwalne firmy z konsolidacji zostały ustalone na podstawie wyliczeń wartości 
użytkowej. Wyliczenia te wymagają zastosowania oszacowań związanych z 
prognozowanymi przepływami pieniężnymi, w oparciu o biznesplany finansowe zatwierdzone 
przez Zarząd, obejmujące okres pięciu lat. Przepływy pieniężne w okresie dłuższym niż pięć 
lat są ekstrapolowane w przypadku TVN 24 Sp. z o.o. przy zastosowaniu szacunkowej stopy 
wzrostu 5%. Inne kluczowe założenia zastosowane dla wyliczeń wartości użytkowej dla TVN 
24 Sp. z o.o. obejmują stopę dyskonta w wysokości 14,2% oraz założenia dotyczące rozwoju 
działalności, a także stopy wzrostu rynku reklamowego i rynku telewizji kablowej. W ciągu 
roku Spółka monitoruje swoje jednostki zależne pod kątem utraty wartości prowadząc 
przeglądy zrealizowanych wyników finansowych,. 

Ważne osądy przy stosowaniu zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę  

a) Należność od jednostki powiązanej z tytułu obligacji  

Emitent ujmuje swoją należność z tytułu obligacji od jednostki powiązanej według 
zamortyzowanego kosztu, stosując efektywną stopę procentową. Przeprowadzając analizę 
pod kątem przesłanek co do możliwości wystąpienia utraty wartości obligacji należnej od 
jednostki powiązanej, Zarząd bierze głównie pod uwagę wiarygodność finansową emitenta 
obligacji oraz wartość i przepływy pieniężne związane z jego aktywami, które obejmują 
inwestycje w Spółkę oraz w inne spółki notowane i nienotowane, a także wartość godziwą 
obligacji. 
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INFORMACJE UJAWNIANE O RYZYKU RYNKOWYM 

Grupa Kapitałowa TVN S.A. całą działalność operacyjną prowadzi w Polsce. Z uwagi na 
charakter jej działalności, Grupa Kapitałowa TVN S.A. podlega jednak ryzyku kursowemu i 
ryzyku zmiany stopy procentowej, gdy kwoty przypadające do zapłaty osobom trzecim 
wyrażone są w dolarach lub euro.  

Ryzyko kursowe. Przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TVN S.A. 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. Zobowiązanie Grupy Kapitałowej TVN S.A. z tytułu 
długoterminowych oraz należność z tytułu obligacji ITI Media denominowane są 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 Grupa Kapitałowa TVN S.A. 
zawiera transakcje nabycia pochodnych instrumentów finansowych w celu zarządzania tymi 
ryzykami. Grupa Kapitałowa TVN S.A. wykorzystuje opcje kupna walut oraz transakcje typu 
forward w celu zarządzania ryzykiem kursowym. Regularne i systematyczne raportowanie do 
Zarządu Spółki jest wymagane w tym obszarze ryzyka. 

Ryzyko zmiany stopy procentowej. Grupa Kapitałowa TVN S.A jest narażona na ryzyko 
zmiany stopy procentowej z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych. Ponieważ główne 
pozycje oprocentowane (obligacja ITI Media oraz długoterminowe obligacje wyemitowane 
przez TVN Finance Corporation plc) posiadają stałe oprocentowanie, Grupa Kapitałowa TVN 
S.A. narażona jest na ryzyko zmiany wartości godziwej w wyniku zmian rynkowych stóp 
procentowych. Grupa Kapitałowa TVN S.A. nie stosuje instrumentów finansowych służących 
zabezpieczeniu ryzyka zmian stopy procentowej oraz nie poszukuje 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. Grupa Kapitałowa TVN S.A. lokuje 
swoje środki pieniężne oraz środki pieniężne o ograniczonym prawie do dysponowania w 
instytucjach finansowych, które są wiarygodne. Grupa Kapitałowa TVN S.A. ocenia, iż 
koncentracja ryzyka kredytowego nie jest duża, z wyjątkiem inwestycji w Obligację ITI Media, 
przedstawionej szczegółowo w punkcie 14 informacji dodatkowej do niebadanego 
kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego za okres trzech miesięcy zakończony 
31 marca 2005 r. Grupa TVN S.A. przeprowadza bieżące oceny zdolności kredytowej swoich 
odbiorców handlowych i generalnie nie wymaga żadnych zabezpieczeń. Grupa TVN S.A. 
wycenia należności w kwocie zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem odpisów 
wynikających z nieodzyskiwalności opóźnionych płatności. 

Pochodne instrumenty finansowe 

Do ujęcia instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym Grupa Kapitałowa TVN 
S.A. stosuje MSR 39 ”Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” oraz MSR 32 
„Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja” ze zmianami wprowadzonymi 31 grudnia 
2003 r.  
 
W 2004 r. Grupa Kapitałowa TVN S.A. zawarła szereg kontraktów opcyjnych i kontraktów 
typu forward w walucie obcej. Grupa Kapitałowa TVN S.A. stosuje następujące zasady w 
odniesieniu do finansowych instrumentów pochodnych i transakcji zabezpieczających: 
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Grupa Kapitałowa TVN S.A. finansowe instrumenty pochodne rozpoznaje w bilansie według 
ceny nabycia a następnie dokonuje przeszacowania do wartości godziwej. Sposób 
rozpoznania zysku lub straty będących efektem przeszacowania zależy od charakteru 
zabezpieczanych pozycji. Grupa TVN S.A. 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. 

W przypadku, gdy instrument zabezpieczający wygasa lub zostaje zbyty bądź, gdy nie 
spełnia już kryteriów rachunkowości zabezpieczeń 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. 
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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. 

  

PODSUMOWANIE RÓŻNIC POMIĘDZY IFRS A U.S. GAAP 

Informacje finansowe zawarte w tym raporcie kwartalnym przygotowane zostały zgodnie z 
IFRS. Istnieją różnice pomiędzy IFRS a amerykańskimi zasadami rachunkowości (U.S. 
GAAP). Niektóre z tych różnic mogą być znaczące, poniżej przedstawione zostały niektóre z 
nich. Różnice pomiędzy IFRS a U.S. GAAP nie zostały przedstawione w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym i notach do tego sprawozdania. Grupa Kapitałowa TVN S.A. nie 
może zapewnić czytelnika że przedstawione poniżej podsumowanie różnić pomiędzy IFRS a 
U.S. GAAP jest kompletne. Inwestor powinien zasięgnąć rady profesjonalisty by móc w pełni 
zrozumieć różnice pomiędzy IFRS i U.S. GAAP, i ich wpływ na informacje finansowe zawarte 
w raporcie kwartalnym.  

Wykazywanie połączeń jednostek gospodarczych oraz wartości firmy zgodnie z MSSF 

Grupa Kapitałowa TVN S.A. przyjęła przed terminem nowy standard MSSF 3 „Połączenia 
jednostek gospodarczych”, który zaczął obowiązywać z dniem 1 stycznia 2004 r. Nowy 
MSSF 3 wymaga, po początkowym ujęciu według kosztu, wyceny wartości firmy nabytej w 
ramach połączenia jednostek gospodarczych według kosztu pomniejszonego o wszelkie 
skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. Wartość firmy ujęta zgodnie z MSSF 3 nie jest 
już amortyzowana, lecz podlega corocznemu testowi na trwałą utratę wartości. Wartość firmy 
ujęta przed przyjęciem tego standardu przez Grupę TVN z tytułu nabycia TV Wisła nie jest 
już amortyzowana i podlega corocznemu testowi na trwałą utratę wartości.  Ogłoszony SFAS 
142 „Wartość firmy i inne wartości niematerialne” ma zastosowanie do okresów 
rozpoczynających się po 31 grudnia 2001 r. i do wartości firmy nabytej po 30 czerwca 2001 r. 
i w zasadzie jest zgodny z MSSF 3. 11 marca 2004 r. Grupa TVN zakończyła transakcję 
nabycia TVN 24 Sp. z o.o. od Grupy Kapitałowej ITI. Zgodnie z MSSF, Grupa Kapitałowa 
TVN S.A. stosuje zasadę rozliczania transakcji z jednostkami pod wspólną kontrolą według 
metody nabycia, gdy cena zakupu oparta jest na wartości godziwej nabywanego 
przedsiębiorstwa. W wyniku tej transakcji, zgodnie z MSSF Grupa Kapitałowa TVN S.A. ujęła 
wartość godziwą nabytych aktywów i zobowiązań oraz wartość firmy w wysokości ok. 132 
mln zł. U.S. GAAP zaleca wykazywanie transakcji pomiędzy spółkami pod wspólną kontrolą 
na podstawie kosztu historycznego, z odniesieniem różnicy między kwotą zapłaconą a 
kosztem historycznym na kapitał.  

Wycena pewnych aktywów klasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży  

Zgodnie z MSSF, jeśli niezbywalna inwestycja kapitałowa jest klasyfikowana jako „dostępna 
do sprzedaży”, jest ona wyceniana według wartości godziwej zgodnie z MSR 39. Zgodnie z  
U.S. GAAP, inwestycje kapitałowe, które nie spełniają definicji zbywalnych kapitałowych 
papierów wartościowych zgodnie z FAS 115, są wykazywane według kosztu po 
pomniejszeniu o odpis z tytułu trwałej utraty wartości. 

 

Nowe standardy sprawozdawczości finansowej  
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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 
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. 

                                                       

9. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte przez Emitenta oraz Grupę 
Kapitałową TVN wyniki w perspektywie kolejnego kwartału 

 
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 
rabatów 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 
stopniu od ogólnych warunków gospodarczych. Ponieważ emitowane reklamy telewizyjne w 
Polsce są sprzedawane za pośrednictwem domów mediowych, otrzymujących rabaty 
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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, Grupa Kapitałowa TVN S.A. szacuje, że nakłady netto 
na reklamę telewizyjną w okresie dwunastu miesięcy zakończonych w dniu 31 grudnia 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 
2004 r. 22% przychodów z tytułu emisji reklam osiągnęliśmy w pierwszym kwartale. 
Odpowiednio w drugim, trzecim i czwartym kwartale Grupa Kapitałowa TVN S.A. osiągnęła 
29%, 19% i 30% przychodów. Dodatkowo oglądalność telewizji w Polsce zmienia się z 
miesiąca na miesiąc i z roku na rok. Liczba punktów GRP dostępnych do sprzedaży 
częściowo zależy od liczby osób oglądających telewizję. W konsekwencji, jeżeli liczba osób 
oglądająca telewizję rośnie, liczba dostępnych do sprzedaży punktów GRP rośnie, zaś, jeżeli 
liczba osób oglądających telewizję spada, spada również liczba punktów GRP dostępnych 
do sprzedaży. W ciągu trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2005 r. liczba osób 
oglądających telewizję (w wieku 16-49 lat, cały dzień) wyniosła 19,3%, podczas gdy w 
analogicznym okresie 2004 r. wynosiła 19,5%. 

Cykliczność polskiego rynku reklamy telewizyjnej. Wielkość przychodów z tytułu emisji 
reklam w Polsce odzwierciedlała zmiany ogólnej sytuacji gospodarczej, przychody te są 
wyższe w okresach szybkiego rozwoju gospodarczego, zaś w czasie recesji ulegają 
obniżeniu. Zdaniem Grupy Kapitałowej TVN S.A. 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. Sukces Grupy Kapitałowej TVN S.A. w zakresie 
generowania przychodów z tytułu emisji reklam, emitowania 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 swojej 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 Grupę Kapitałową TVN S.A. audycji odpowiadających gustom 
jej docelowej grupy widowni. Zgodnie z danymi AGB, w okresie trzech miesięcy 
zakończonym w dniu 31 marca 2005 r. Grupa Kapitałowa TVN S.A. osiągnęła średni udział 
w oglądalności całodobowej w skali ogólnopolskiej na poziomie 17,0%, i odpowiednio udział 
w oglądalności ogólnopolskiej w czasie prime time na poziomie 19,7%. W opinii Zarządu 
Emitenta, wysoki udział w oglądalności na polskim rynku wynika z atrakcyjnej oferty 
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programowej, która pozwala na dysponowanie wyższą liczbą punktów ratingowych (GRP), 
przy jednoczesnej maksymalizacji wykorzystania i opłacalności dostępnego czasu 
antenowego. Uważając, iż dotychczas z powodzeniem Grupa Kapitałowa TVN S.A. 
zdobywała audycje odpowiadające gustom jej docelowej widowni, nadal konkuruje 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, 
będzie musiała zwiększyć wydatki związane z produkcją i nabywaniem atrakcyjnych 
programów. 

Nabywanie i rozwój nowych programów. Rozwój działalności gospodarczej Grupy 
Kapitałowej TVN S.A. związany jest z nabywaniem i uruchamianiem nowych programów 
telewizyjnych, w szczególności programów tematycznych. 11 marca 2004 r. zakończona 
została transakcja nabycia spółki TVN 24 Sp. z o.o., która nadaje 24-godzinny płatny 
program informacyjny oraz kanały tematyczne: TVN Meteo i TVN Turbo, 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 grudniu 2003 r. 
Zakup TVN 24 Sp. z o.o. został ujęty w księgach rachunkowych przy zastosowaniu metody 
nabycia. 29 kwietnia 2004 r. Grupa TVN uruchomiła nowy program telewizyjny, ITVN, 
skierowany do milionów Polaków mieszkających poza granicami kraju. 1 sierpnia 2004 r. 
Grupa Kapitałowa TVN S.A. uruchomiła nowy program telewizyjny TVN Style skierowany do 
kobiet. W okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2005 r. Grupa Kapitałowa TVN 
S.A. kontynuowała inwestycje w kanały tematyczne, które uruchomiła bądź zakupiła w 
trakcie 2004 r.  

 

Pozostałe czynniki mające wpływ na wyniki 

Ryzyko walutowe. Przychody netto ze sprzedaży osiągane przez Grupę Kapitałową TVN 
S.A. 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 dolarach amerykańskich. Oceniamy, iż 
pięcioprocentowe osłabienie kursu złotego względem euro i względem USD w stosunku do 
faktycznego poziomu spowodowałby pogorszenie naszego wyniku finansowego brutto, za 
okres trzech miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2005 r. o 23.629  zł.  

Opodatkowanie. Podlegamy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych 
obowiązującemu w Polsce. 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 Sp. z o.o. 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. 
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Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2005 r. 

 
Dla Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy TVN S.A. (poprzednio TVN Sp. z o.o.): 
 
 
Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej TVN S.A. (poprzednio Grupy Kapitałowej TVN Sp. z o.o., zwanej dalej 
„Grupą”), sporządzonego przez TVN S.A. (poprzednio TVN Sp. z o.o., zwanej dalej „Jednostką 
dominującą”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 166, obejmującego: 

(a) śródroczny skrócony skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 marca 2005 r., który po 
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.471.467 tys. zł; 

(b) śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 
marca 2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 35.053 tys. zł; 

(c) śródroczne skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 
stycznia do 31 marca 2005 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33.958 tys. zł; 

(d) śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od  
1 stycznia do 31 marca 2005 r. wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 33.683 tys. zł; 

(e) informację dodatkową do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. 

 Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami śródrocznego skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy odpowiedzialny jest Zarząd Jednostki 
dominującej. Naszym zadaniem jest przedstawienie raportu o tym sprawozdaniu na podstawie 
dokonanego przeglądu.  

 Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 
Normy te nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby 
uzyskać odpowiednią pewność, że śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie 
zawiera istotnych nieprawidłowości. Przeglądu dokonaliśmy drogą analizy wyżej wymienionego 
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wglądu w księgi 
rachunkowe oraz z wykorzystaniem informacji uzyskanych od Zarządu i pracowników Jednostki 
dominującej. Zakres wykonanych prac był znacząco mniejszy od zakresu badania sprawozdania 
finansowego, ponieważ celem przeglądu nie było wyrażenie opinii o prawidłowości i rzetelności 
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Niniejszy raport nie stanowi 
opinii z badania sprawozdania finansowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 
1994 roku („Ustawa o rachunkowości” - tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi 
zmianami). 

http://www.pwc.com/pl
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Dokonany przez nas przegląd nie wykazał potrzeby dokonania istotnych zmian w załączonym 
śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, tak aby było ono sporządzone 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie 
rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 
“Śródroczna sprawozdawczość finansowa”.  

Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający przegląd: 
 
 
 
Mirosław Szmigielski  
Członek Zarządu Spółka wpisana na listę podmiotów 
Biegły Rewident uprawnionych do badania sprawozdań 
Numer ewidencyjny 90045/7397 Finansowych pod numerem 144 
 
Warszawa, 10 maja 2005 r. 
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Informacje o TVN  
 
1. Podstawowa działalność 
 
TVN S.A. („Spółka”) i jej jednostki zależne („Grupa TVN”, „Grupa”) 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 

• Maciej Raczkiewicz (do 10 maja 2005 r) 

• Tomasz Kolbusz (do 10 maja 2005 r.) 

• Romano Fanconi  

• Maciej Żak  

• Jan Zieliński  

10 maja 2005 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało następujących członków Rady 
Nadzorczej: 
• Arnold Bahlmann 

• Paweł Gricuk  

• Wojciech Kostrzewa  
 

4. Zarząd 
 

• Piotr Walter, Prezes 

• Karen Burgess 

• Edward Miszczak 

• Piotr Tyborowicz 

• Jarosław Potasz 

• Waldemar Ostrowski 

• Tomasz Berezowski
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5. Biegły rewident 
 
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 
Al. Armii Ludowej 14 
00-638 Warszawa 
 
6. Główna kancelaria prawna  
 
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 
 
• TVN Finance Corporation plc 

One London Wall 

London EC2Y 5EB 

Wielka Brytania 

• TVN 24 Sp. z o.o. („TVN 24”) 

ul. Wiertnicza 166 

02-952 Warszawa  

• Polish Television Finance Corporation 
B.V. 

De Boelelaan 7 

NL-1083 Amsterdam 

Holandia 

• TVN Turbo Sp. z o.o. 

ul. Wiertnicza 166 

02-952 Warszawa 

• El-Trade Sp. z o.o.    

ul. Cicha 7    

02-981 Warszawa 

• Newsroom Sp. z o.o.  

ul. Wiertnicza 166    

02-952 Warszawa 

• ProCable Sp. z o.o. 

ul. Powsińska 4 

02-920 Warszawa 
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 Trzy miesiące 

zakończone 
 Trzy miesiące 

zakończone 
   31 marca 2004 r.  31 marca 2005 r. 

 Nota     
      

Przychody ze sprzedaży, netto  
 

158.662 
 

193.954 

Koszty nadawania i produkcji 
programów telewizyjnych 4 

 

(92.606) 

 

(114.787) 
Koszty sprzedaży 4  (10.239)  (10.809) 

Koszty ogólnego zarządu 4  (12.803)  (12.765) 

Pozostałe (koszty)/przychody 
operacyjne, netto  

 

(70) 

 

26 

Zysk z działalności operacyjnej  
 

42.944 
 

55.619 

Koszty finansowe, netto 5 
 

(16.167)  (11.874) 

Zysk brutto   
 

26.777 
 

43.745 

Podatek dochodowy, netto 10 
 

(6.942) 
 

(8.692) 

Zysk netto  
 

19.835 
 

35.053 
      

Podstawowy i rozwodniony zysk 
na jedną akcję (nie w tysiącach) 3 

 

0,30 

 

0,53 
 
 
 
 

_______________                 ________________                           ___________________ 
Piotr Walter    Edward Miszczak   Karen Burgess 
Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu 
 
 
 
________________                   __________________                             _____________________ 
Piotr Tyborowicz  Jarosław Potasz   Waldemar Ostrowski 
Członek Zarządu   Członek Zarządu   Członek Zarządu 
 
 
 
                                                   __________________                             _____________________ 
     Tomasz Berezowski   Anna Siudakiewicz 
     Członek Zarządu   Osoba, której powierzono 
          prowadzenie ksiąg 
          rachunkowcych 
 

 
 
 
 

Warszawa, 10 maja 2005 r. 
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   Na dzień  Na dzień 
 Nota  31 grudnia 2004 r.  31 marca 2005 r. 

AKTYWA      
Aktywa trwałe      
Rzeczowe aktywa trwałe   128.273  126.256 
Wartości niematerialne   166.499  165.633 
Długoterminowe aktywa programowe  6  70.117  73.131 
Inwestycje dostępne do sprzedaży   14.339  14.339 

Należności od jednostek powiązanych z tytułu obligacji 14  597.791  613.610 
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości 
dysponowania  

 
5.339 

 
5.346 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10  13.652  14.260 

Pozostałe aktywa trwałe   444  447 
   996.454  1.013.022 
Aktywa obrotowe      
Krótkoterminowe aktywa programowe  6  141.551  156.703 
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości 
dysponowania  

 
2.645 

 
2.648 

Należności z tytułu dostaw i usług   104.422  123.282 
Należności od jednostek powiązanych 14  12.658  5.667 
Finansowe instrumenty pochodne  8  45.098  46.789 

Rozliczenia międzyokresowe i inne aktywa obrotowe   17.113  20.993 
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawnych  

 
3.642 

 
2.949 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   65.731  99.414 
   392.860  458.445 

AKTYWA RAZEM   1.389.314  1.471.467 
      
PASYWA      
Kapitał własny      
Kapitał zakładowy 7  65.800  65.800 

Kapitał z wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży   2.739  2.739 

Kapitał z wyceny instrumentów zabezpieczających   (7.448)  (8.543) 
Skumulowany zysk   243.164  278.217 
   304.255  338.213 
Zobowiązania długoterminowe      
Obligacje oprocentowane 9,5%, o terminie wykupu w 
2013 r. 8 

 
890.201 

 
892.280 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10  23.850  23.012 
Pozostałe zobowiązania długoterminowe   26  22 
   914.077  915.314 
Zobowiązania krótkoterminowe      
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   75.460  89.535 
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  14  441  1.823 
Odsetki naliczone od obligacji oprocentowanych 9,5%, o 
terminie wykupu w 2013 r. 8 

 
3.794 

 
26.591 

Zobowiązania z tytułu finansowych instrumentów 
pochodnych  

 
9.194 

 
10.546 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawnych  

 
- 

 
5.607 

Pozostałe zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe  9  82.093  83.838 

   170.982  217.940 
PASYWA RAZEM    1.389.314  1.471.467 
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Liczba akcji (*) 
(nie w 

tysiącach) 

 

 
 

Kapitał 
zakładowy 

 

Kapitał z 
wyceny 

inwestycji 
dostępnych 

do 
sprzedaży 

 

Kapitał z 
wyceny 

instrumentów 
zabezpie-
czających 

 

 
 
 

Skumulowany 
zysk (**) 

 

 
 

Kapitał 
 własny 

            

            

Stan na  
1 stycznia 2004 r. 658.000  65.800  - 

 
-  46.860  112.660 

Zysk netto -  -  -  -  19.835  19.835 

Stan na  
31 marca 2004 r. 658.000  65.800  - 

 
-  66.695  132.495 

            

            

Stan na  
1 stycznia 2005 r. 65.800.000  65.800  2.739 

 
(7.448)  243.164  304.255 

Zysk netto -  -  -  -  35.053  35.053 
Strata na wycenie w 
wartości godziwej 
instrumentów 
zabezpieczających 
przepływy pieniężne -  -  - 

 

(1.352)  -  (1.352) 
Podatek odroczony z 
tytułu straty na wycenie w 
wartości godziwej 
instrumentów 
zabezpieczających 
przepływy pieniężne -  -  - 

 

257  -  257 

Stan na  
31 marca 2005 r. 65.800.000  65.800  2.739 

 
(8.543)  278.217  338.213 

 
* 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 31 marca 2005 r. skumulowany zysk obejmuje kwotę 67.580, stanowiącą kapitał 
rezerwowy, która w przyszłości może podlegać podziałowi pomiędzy akcjonariuszy. 
Pozostała część skumulowanego zysku stanowi zysk do podziału, z zachowaniem wymogów 
art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych, który wymaga przeznaczenia co najmniej 8% 
rocznego zysku netto na kapitał zapasowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej 
kapitału zakładowego Spółki. Zob. również Notę 16. 
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 Trzy miesiące 

zakończone 
 Trzy miesiące 

zakończone 

  
 31 marca 2004 r.  31 marca 2005 r. 

 
 Nota     

      
Działalność operacyjna      
Wpływy z działalności operacyjnej  11  60.164  47.240 
Podatek zapłacony   (12.378)  (3.626) 
Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej  

 
47.786 

 
43.614 

      
Działalność inwestycyjna      
Nabycie jednostki zależnej, netto (bez 
nabytych środków pieniężnych)  

 
(164.431) 

 
- 

Wypływy z tytułu nabycia rzeczowych 
aktywów trwałych   

 
(18.070) 

 
(9.368) 

Wypływy z tytułu nabycia opcji   (7.774)  - 
Zmniejszenie/(zwiększenie) salda 
środków pieniężnych o ograniczonej 
możliwości dysponowania  

 

170.191 

 

(10) 
Wypływy z tytułu nabycia wartości 
niematerialnych  

 
(1.946) 

 
(1.727) 

Odsetki otrzymane   1.968  1.340 
Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej  

 
(20.062) 

 
(9.765) 

      

Działalność finansowa      
Koszty emisji obligacji   (12.363)  - 
Odsetki zapłacone   (5)  (18) 
Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej  

 
(12.368) 

 
(18) 

      
Skutki zmian kursów walutowych    -  (148) 
Zwiększenia stanu środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów  

 
15.356 

 
33.683 

      Zmiany stanu środków pieniężnych  
i ich ekwiwalentów  

 
 

 
 

Stan na początek okresu   103.964  65.731 

Stan na koniec okresu   119.320  99.414 

   15.356  33.683 
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1. TVN 

W dniu 10 maja 2005 r. Zarząd zatwierdził niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe.  
 
TVN S.A. (do 29 lipca 2004 r. TVN Sp. z o.o.) została utworzona w maju 1995 r. i jest 
publiczną spółką prawa polskiego notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie, zajmującą się nadawaniem i rozpowszechnianiem programów telewizyjnych. W 
dniu 15 kwietnia 2004 r. Spółka otrzymała scaloną koncesję na okres 10 lat na 
rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym w systemie 
naziemnym. Scalona koncesja zastępuje poprzednie koncesje regionalne Spółki i jej 
jednostki zależnej, której Spółka jest jedynym właścicielem. Scalona koncesja wygasa w 
dniu14 kwietnia 2014 r.  
 
Struktura Grupy TVN przedstawiona jest w Nocie 13. Ponadto, Spółka ma bezpośrednie i 
pośrednie akcje (poprzez jednostkę zależną będącą jej całkowitą własnością) w prawach 
głosu (5,20%) i kapitale akcyjnym (6,95%) spółki Polskie Media SA. Inwestycja w Polskie 
Media SA ujmowana jest jako inwestycja dostępna do sprzedaży i wykazywana w aktywach 
trwałych. 
 
Spółka należy do grupy podmiotów kontrolowanych przez International Trading and 
Investments Holdings S.A. w Luksemburgu („ITI Holdings”) i jej jednostki zależne („Grupa 
Kapitałowa ITI”). Grupa Kapitałowa ITI prowadzi działalność w Polsce od 1984 r. i jest jedną 
z największych grup w sektorze medialno-rozrywkowym 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.  
 
Spółka generuje przychody w Polsce i wszystkie jej aktywa znajdują się w Polsce. Przychody 
z tytułu nadawania programów telewizyjnych w Polsce osiągają najniższy poziom w trzecim 
kwartale każdego roku kalendarzowego, który obejmuje okres wakacyjny, a najwyższy - w 
czwartym kwartale. 
 
Z niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym należy 
się zapoznać w powiązaniu ze zbadanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. 
 
2.  PODSUMOWANIE ISTOTNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI 

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Od 1 stycznia 2005 r. TVN, jako spółka, której akcje są przedmiotem obrotu na rynku 
regulowanym, zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. 
(tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami), sporządza 
skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Rachunkowości („MSR”), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(„MSSF”) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń 
Komisji Europejskiej (zwanymi dalej łącznie „zasadami rachunkowości przyjętymi do 
stosowania w Unii Europejskiej”). Na dzień 31 marca 2005 r. między tymi zasadami a MSSF 
ogłoszonymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) nie 
występują żadne różnice, które miałyby wpływ na Grupę TVN. 
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Grupa nie stosuje po raz pierwszy MSSF do sporządzenia swoich skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych w rozumieniu MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”. 
 
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało 
sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w Unii 
Europejskiej, wydanymi i obowiązującymi na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego oraz z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34, „Śródroczna 
sprawozdawczość finansowa” („MSR 34”). Zasady rachunkowości przyjęte przy 
sporządzaniu śródrocznego sprawozdania finansowego są zgodne z zasadami przyjętymi 
przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 
zakończony 31 grudnia 2004 r. 
 
MSR 34 wymaga ujawnienia minimum informacji przy założeniu, że czytelnicy śródrocznego 
sprawozdania finansowego mają dostęp do ostatniego opublikowanego rocznego 
sprawozdania finansowego. 
 
Ostatnie opublikowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone 
zgodnie z MSSF na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. i zostało zbadane przez 
biegłego rewidenta. Przedstawione są w nim pełne stosowane przez Grupę zasady 
rachunkowości. 
 
Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2004 r., 
sporządzone zgodnie z MSSF, dostępne jest na stronie http://inwestor.tvn.pl/reports.html. 
 
 
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. 
 
Grupa ocenia, że cała jej istotna działalność należy do segmentu usług nadawania 
programów telewizyjnych i obecnie sporządza sprawozdanie finansowe jako podmiot 
działający w jednym segmencie. Ponadto, Grupa działa na terenie Polski i wszystkie jej 
aktywa znajdują się na terenie Polski. Dlatego też, nie zaprezentowano innych danych w 
ujęciu geograficznym. 
 
Niektóre dane porównawcze w rachunku zysków i strat i związanych z nim notach zostały 
skorygowane w celu dostosowania ich do zmian zasad prezentacji wprowadzonych w 
bieżącym okresie. Korekty te nie spowodowały zmian w uprzednio prezentowanym wyniku 
netto.  
 
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 31 marca 2005 r., tj. 65.800.000 akcji (2004 r.: 
65.800.000 akcji po przekształceniu). W okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 
2005 r. i 31 marca 2004 r. nie występowały instrumenty rozwadniające. Zob. również Notę 
16. 
 
 
 

http://inwestor.tvn.pl/reports.html
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4. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  

  Trzy miesiące 
zakończone 

31 marca 2004 r. 

 Trzy miesiące 
zakończone 

31 marca 2005 r. 
     

Amortyzacja licencji programowych  22.333  27.774 

Koszty produkcji lokalnej  26.726  31.955 

Koszty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników  24.329  28.896 

Koszty nadawania programów telewizyjnych  11.912  13.586 

Amortyzacja  7.772  10.267 

Koszty marketingu i badań  4.385  5.239 

Koszty wynajmu  3.641  4.507 

Opłaty z tytułu praw autorskich   5.105  6.164 

Odpisy aktualizujące wartość należności   808  712 

Pozostałe   8.637  9.261 

  115.648  138.361 
 

Powyższe koszty działalności operacyjnej obejmują koszty z tytułu leasingu operacyjnego za 
okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2005 r. w wysokości 17.777 (3 miesiące 
zakończone 31 marca 2004 r.: 16.212). 

 
5. KOSZTY FINANSOWE, NETTO 

 

 

Trzy miesiące 
zakończone 

31 marca 2004 r. 

 Trzy miesiące 
zakończone 

31 marca 2005 r. 
     
Przychód z tytułu odsetek od lokat bankowych, netto po 
pomniejszeniu o opłaty bankowe   

1.689 
  

857 

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

(27.769)   
(23.412) 

Przychody z tytułu odsetek naliczonych od obligacji 
wyemitowanej przez jednostkę powiązaną (zob. Nota 14(iii))   

16.073   
14.879 

Opłaty za gwarancje na rzecz jednostki powiązanej (zob. 
nota 14 (vi)) 

  
(2.243)   

(1.654) 

Aktualizacja wartości finansowych instrumentów pochodnych  (3.070)  1.692 

Ujemne różnice kursowe, netto  (1.487)  (4.276) 

Odsetki karne, netto  640  40 

  (16.167)  (11.874) 
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6. AKTYWA PROGRAMOWE 

  31 grudnia 2004 r.  31 marca 2005 r. 
     
Nabyte licencje programowe   158.894  175.668 

Archiwa wiadomości  14.267  14.154 

Koprodukcje  2.587  2.533 

Produkcja lokalna  35.920  37.479 

  211.668  229.834 
Minus krótkoterminowa część aktywów programowych  (141.551)  (156.703) 

Długoterminowa część aktywów programowych  70.117  73.131 
 
Zmiana stanu nabytych licencji programowych 
 
  Trzy miesiące 

zakończone 31 
marca 2004 r. 

 Trzy miesiące 
zakończone 31 

marca 2005 r. 
     
Wartość netto na dzień 1 stycznia  129.333  158.894 

Zwiększenia   31.813  44.414 

Amortyzacja  (22.333)  (27.640) 

Wartość netto na dzień 31 marca  138.813  175.668 
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7. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (NIE W TYSIĄCACH) 

Łączna liczba akcji zwykłych wynosi 65.800.000 (nie w tysiącach). Wartość nominalna jednej 
akcji wynosi 1 zł. Wszystkie wyemitowane akcje są w pełni opłacone. Przedstawiona poniżej 
struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31 marca 2005 r. została sporządzona w oparciu o 
raporty bieżące wydane przez Spółkę: 

Akcjonariusz 

 

 Rodzaj 
posiadanych 
akcji 

 Liczba 
akcji 

 % 
kapitału 
akcyjne-

go 

 Liczba 
głosów 

 % 
głosów 

N-Vision B.V. (1)  Seria A (akcje 
imienne) 

 12.900.000  19,60%  12.900.000  19,60% 

N-Vision B.V. (1)  Seria A (akcje 
na okaziciela) 

 2.413.727  3,67%  2.413.727  3,67% 

Strateurop 
International B.V. (1) 

 Seria A (akcje 
imienne) 

 

 
20.020.000  30,43%  20.020.000  30,43% 

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

 Seria B (akcje 
imienne) * 

 5.922.000  9,00%  5.922.000  9,00% 

BRE BANK S.A.  Seria A (akcje 
na okaziciela) 

 3.297.423  5,01%  3.297.423  5,01% 

Fidelity International 
Limited 

 Seria A (akcje 
na okaziciela) 

 3.308.975  5,03%  3.308.975  5,03% 

Quercusmedia Holding 
N.V. (3) 

 Seria A (akcje 
na okaziciela) 

 2.998.939  4,56%  2.998.939  4,56% 

Akcje w posiadaniu 
innych akcjonariuszy 

 Seria A (akcje 
na okaziciela) 

 14.938.936  22,70%  14.938.936  22,70% 

Razem    65.800.000  100,00%  65.800.000  100,00% 

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

*Na dzień 31 marca 2005 r. trwał proces wymiany 5.264.000 akcji imiennych na akcje na okaziciela. Wymiana 
została zakończona 1 kwietnia 2005 r., a akcje zostały dopuszczone do obrotu na Warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych z dniem 15 kwietnia 2005 r. 
 
W dniu 21 lutego 2005 r. N-Vision B.V., spółka znajdująca się pod kontrolą Grupy 
Kapitałowej ITI, zrealizowała opcję nabycia 1% akcji TVN będących w posiadaniu TV-Tech 
Investment 1 Sp. z o.o. Cena nabycia wyniosła 27,9 zł za jedną akcję. 
 
W dniu 1 marca 2005 r. Grupa Kapitałowa ITI ogłosiła zwolnienie z umów dotyczących 
blokady zbycia 2.335.709 akcji Spółki będących w posiadaniu ponad 25 indywidualnych 
akcjonariuszy mniejszościowych. Ponadto, BRE Bank S.A. została zwolniona z umowy 
blokady zbycia dotyczącej 276.976 akcji. Pozostałe blokady zbycia dotyczące 47.275.113 
akcji wygasają 7 czerwca 2005 r. 
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8. POŻYCZKI I KREDYTY 

  31 grudnia 2004 r.  31 marca 2005 r. 
     
Obligacje oprocentowane 9,5%, o terminie wykupu w 
2013 r.  890.201  892.280 

Odsetki naliczone od obligacji o terminie wykupu w 
2013 r.  3.794 

 
26.591 

  893.995  918.871 

 
W dniu 2 grudnia 2003 r. Grupa poprzez swoją jednostkę zależną 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 uprzywilejowane zobowiązania 
długoterminowe, przy czym warunki zadłużenia zawierają określone restrykcje dotyczące 
między innymi możliwości dalszego zadłużania, wypłaty dywidend, sprzedaży majątku oraz 
transakcji z jednostkami powiązanymi. Obligacje te są w pełni i bezwarunkowo 
gwarantowane przez Spółkę i jej główną jednostkę zależną, TVN 24 Sp. z o.o.. Wartość 
godziwą obligacji, bez naliczonych odsetek, na dzień 31 marca 2005 r. szacuje się na 
1.094.023 zł (267.900 euro), w oparciu o cenę z tego dnia podaną przez serwis Reuters. 
 
Grupa 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.  
 
Grupa ujęła wbudowany instrument finansowy wynikajacy z wyżej opisanych opcji. Wartość 
godziwa opcji na dzień 31 marca 2005 r. wynosiła 46.789 (11.458 euro). Wartość godziwą 
wyliczono z wykorzystaniem modelu Brace-Gątarek-Musiela. 
 
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: 
ii) osoba inna niż Dozwoleni Posiadacze stanie się właścicielem na własne dobro więcej niż 

35% głosów z akcji Spółki uprawnionych do głosowania oraz Dozwoleni Posiadacze 
będą posiadać niższy procent głosów niż ta inna osoba, 

iii) zatwierdzeni członkowie Rady przestaną stanowić większość Rady Nadzorczej, 
iv) Spółka dokona sprzedaży znaczącej większości swoich aktywów,  
v) zostanie przyjęty plan zakładający likwidację lub rozwiązanie Spółki, 
vi) Spółka przestanie posiadać 100% akcji TVN Finance Corporation plc. 
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9. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA ORAZ ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 

  31 grudnia 2004 r.  31 marca 2005 r. 
     
Zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług oraz 
innych podatków  11.559  16.490 

Rezerwa na świadczenia pracownicze  14.586  16.482 
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu emisji reklam  9.395  9.779 
Koszty usług związanych z nadawaniem satelitarnym i 
podobne  4.675  4.641 

Rezerwa na koszty licencji programowych  6.000  6.000 
Inne zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe   35.878  30.446 

  82.093  83.838 

10. PODATEK DOCHODOWY 
  Trzy miesiące 

zakończone 
31 marca 2004 r. 

 Trzy miesiące 
zakończone 

31 marca 2005 r. 
     
Podatek bieżący  (11.344)  (9.881) 
Podatek odroczony, zmiana netto  4.402  1.189 

  (6.942)  (8.692) 
 
Uzgodnienie zysku księgowego do podatku 
dochodowego za okres 

    
     
Zysk brutto  26.777  43.745 
     
Podatek dochodowy według ustawowej stawki 19%   (5.088)  (8.312) 
Wpływ na podatek kosztów niestanowiących kosztów 
uzyskania przychodów oraz przychodów 
niepodlegających opodatkowaniu, netto 

 (1.854) 
 

(380) 

Podatek za okres  (6.942)  (8.692) 
 
Zarząd jest przekonany, że jest prawdopodobne, że w przyszłości zostanie osiągnięty 
dochód do opodatkowania netto, umożliwiający wykorzystanie ujemnych różnic 
przejściowych, i w związku z tym na dzień 31 marca 2005 r. aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego zostały wykazane w pełnej wysokości. Saldo odroczonego podatku 
dochodowego obliczono według stawki podatkowej 19%, obowiązującej na dzień 31 marca 
2005 r. 
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10. PODATEK DOCHODOWY (CD.) 
 
Aktywa i rezerwa z tytułu podatku odroczonego, które Grupa spodziewa się rozliczyć: 
 

 31 grudnia 2004 r.  31 marca 2005 r. 
Aktywa/(rezerwa) z tytułu podatku odroczonego, netto    

- Aktywa/(rezerwa) z tytułu podatku odroczonego, netto do 
rozliczenia powyżej 12 miesięcy (26.405)  (26.110) 
- Aktywa/(rezerwa) z tytułu podatku odroczonego, netto do 
rozliczenia w ciągu 12 miesięcy 16.207  17.358 

 (10.198)  (8.752) 
 
 
Zmiana stanu aktywa z tytułu 
podatku odroczonego 

 Trzy miesiące 
zakończone 31 

marca 2004 r. 

 Trzy miesiące 
zakończone 31 

marca 2005 r. 
     
Stan na początek okresu  - 

 
13.652 

 
Wpływ nabycia TVN 24   16.221 

 
- 

Zwiększenie za okres  3.339 
 

608 

Stan na koniec okresu  19.560 
 

14.260 
 
 
 
Zmiana stanu rezerwy z 
tytułu podatku odroczonego 

 Trzy miesiące 
zakończone 31 

marca 2004 r. 

 Trzy miesiące 
zakończone 31 

marca 2005 r. 
     
Stan na początek okresu  

(1.063) 
 

(23.850) 
Podatek odroczony ujęty w 
kapitale własnym 

 
- 

 
257 

Zmniejszenie za okres  
1.063 

 
581 

Stan na koniec okresu  
- 

 
(23.012) 
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11. UZGODNIENIE ZYSKU NETTO DO WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

 Nota  Trzy miesiące 
zakończone 31 

marca 2004 r. 

 Trzy miesiące 
zakończone 31 

marca 2005 r. 
      
Zysk netto   19.835  35.053 
Podatek 10  6.942  8.692 
Amortyzacja 4  7.772  10.267 
Amortyzacja licencji programowych i 
koprodukcji 4  22.333  27.774 
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
należności 4  808  712 
Koszty finansowe, netto 5  16.167  11.874 
Przychody z transakcji barterowych, netto   (2.624)  (359) 
Płatności za licencje programowe   (10.949)  (34.837)
      
Zmiany w kapitale obrotowym:       

Należności z tytułu dostaw i usług   (9.100)  (17.156)
Koszty produkcji lokalnej   2.923  (1.559)
Rozliczenia międzyokresowe i inne aktywa   3.537  (3.836)
Należności od jednostek powiązanych   (327)  6.989 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   537  499 
Zobowiązania wobec jednostek 
powiązanych   (5.695)  1.382 
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe i 
rozliczenia międzyokresowe   8.005  1.745 
Wpływy pieniężne z działalności 
operacyjnej  60.164 47.240 

 
Transakcje bezgotówkowe 

  Trzy miesiące 
zakończone 

31 marca 2004 r.  

 Trzy miesiące 
zakończone 

31 marca 2005 r. 

Przychody z tytułu transakcji barterowych, netto  2.624  359 
Licencje programowe nabyte w ramach transakcji 
barterowych  1.897  - 
 



TVN S.A.   
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
(w złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej) 
 

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego  
 śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 

47 

 

12. PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA  

Grupa jest stroną kilku umów leasingu operacyjnego oraz innych umów. Przyszłe 
zobowiązania wynikające z tych umów zostały przedstawione poniżej. 
 
(i) Przyszłe zobowiązania związane z nabyciem aktywów programowych 
 
Na dzień 31 marca 2005 r. Grupa posiadała przyszłe zobowiązania do płatności związane z 
nabyciem aktywów programowych. Harmonogram przyszłych płatności przedstawia się 
następująco: 
 
       
       
Wymagalne w 2005 r.      36.152 
Wymagalne w 2006 r.      101.227 
Wymagalne w 2007 r.      49.915 
Wymagalne w 2008 r.      9.113 
Wymagalne w 2009 r.      728 
      197.135 

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

dzień 31 marca 2005 r.: 
 

   
Jednostki 

powiązane  
Jednostki 

niepowiązane  Razem 
       Wymagalne w 2005 r.  10.452  2.256  12.708 
Wymagalne w 2006 r.  14.124  2.955  17.079 
Wymagalne w 2007 r.  8.842  2.955  11.797 
Wymagalne w 2008 r.  6.478  2.955  9.433 
Wymagalne w 2009 r.  6.568  2.955  9.523 
Wymagalne w 2010 r.  5.517  2.648  8.165 
Wymagalne w 2011 r. i później  7.176  666  7.842 
  59.157  17.390  76.547 

 
Umowy podpisane z podmiotami powiązanymi dotyczą wynajmu powierzchni biurowej i 
studiów telewizyjnych od ITI Poland i MBC. Opłaty z tytułu najmu są indeksowane o 
wskaźnik inflacji. Przyszłe zobowiązania wyrażone w walutach obcych zostały przeliczone na 
złote przy zastosowaniu kursu wymiany walut na dzień 31 marca 2005 r.  
 
Poza umowami leasingu opisanymi powyżej, Grupa jest także stroną umów wynajmu 
pojemności transponderów satelitarnych. Umowy te obowiązują przez cały okres 
operacyjnego działania odnośnych transponderów satelitarnych. Na mocy tych umów Grupa 
zobowiązana jest do uiszczania rocznych opłat za wynajem. Płatności z tytułu tych umów są 
zabezpieczone gwarancjami bankowymi na kwotę 2.797 euro (równowartość 11.420 zł). 
Przyszłe zobowiązania do płatności wynikające z tych umów zostały zaprezentowane w 
poniższym zestawieniu: 



TVN S.A.   
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
(w złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej) 
 

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego  
 śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 

48 

 

12.  PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA (CD.) 

       
       
Wymagalne w 2005 r.       11.384 
Wymagalne w 2006 r.      7.637 
      19.021 

 
TVN jest stroną umów o obsługę i eksploatację nadajników telewizyjnych, za roczną opłatę 
wynoszącą 6.600. 
 
(iii) Przyszłe zobowiązania z tytułu umów barterowych  
 
Na dzień 31 marca 2005 r. Grupa posiada przyszłe zobowiązania do dostarczenia czasu 
antenowego dla emisji reklam na kwotę 1.159 w rozliczeniu za różnego typu zobowiązania 
(1.661 na dzień 31 grudnia 2004 r.). Usługa dostarczenia czasu antenowego dla emisji 
reklam będzie świadczona po cenach rynkowych zgodnie z warunkami umowy. 
 
(iv) Pozostałe przyszłe zobowiązania  
 
Na dzień 31 marca 2005 r. Grupa posiada przyszłe zobowiązania do nabycia środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych na kwotę 2.177 (3.415 na dzień 31 grudnia 2004 r.). 
 
13. SPÓŁKI GRUPY 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe TVN S.A. na dzień 31 marca 2005 r. obejmuje 
Spółkę i następujące jednostki zależne: 
 

 
Kraj rejestracji 

spółki  
31 grudnia 2004 r. 

% udziałów  
31 marca 2005 r.  

% udziałów 
      
TVN 24 Sp. z o.o.* Polska  100  100 
TVN Turbo Sp. z o.o. ** Polska  100  100 
Newsroom Sp. z o.o. ** Polska  100  100 
Polish Television Finance 
Corporation BV Holandia  100  100 
TVN Finance Corporation  plc Wielka Brytania  100  100 
El-Trade Sp. z o.o. Polska  100  100 
ProCable Sp. z o.o. Polska  100  100 

* TVN posiada 72% udziałów w spółce. Pozostały kapitał zakładowy TVN 24 Sp. z o.o. stanowią udziały własne 
przeznaczone do umorzenia. 
** jednostka będąca całkowitą własnością TVN 24 Sp. z o.o. 



TVN S.A.   
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
(w złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej) 
 

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego  
 śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 

49 

 

14. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI 

(i) Przychody: 
 
  Trzy miesiące 

zakończone 
31 marca 2004 r.  

 Trzy miesiące 
zakończone 

31 marca 2005 r. 
     
Grupa Kapitałowa ITI   4.665  1.409 

 
Przychody od Grupy Kapitałowej ITI obejmują przede wszystkim przychody z tytułu 
wykorzystania praw do emisji filmów, świadczenia usług produkcyjnych i usług emisji reklam 
pomniejszonych o prowizje i fakturowanych na warunkach i według cen rynkowych.  
 
(ii) Koszty działalności operacyjnej: 
 
  Trzy miesiące 

zakończone 
31 marca 2004 r.  

 Trzy miesiące 
zakończone 

31 marca 2005 r. 
     

Grupa Kapitałowa ITI   3.448  3.421 

ITI Poland S.A. („ITI Poland”)  1.279  1.351 

Media Business Centre Sp. z o.o. („MBC”)  1.513  2.084 

  6.240  6.856 
 
Koszty działalności operacyjnej dotyczące ITI Poland i MBC obejmują koszty wynajmu 
powierzchni biurowej dzierżawionej przez Grupę od ITI Poland i MBC. MBC i ITI Poland są 
spółkami kontrolowanymi przez niektórych akcjonariuszy i dyrektorów Grupy Kapitałowej ITI. 
 
W dniu 22 lipca 2004 r. Grupa 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. (Opis opłat z tytułu gwarancji 
otrzymywanych przez ITI Services AG znajduje się w Nocie 14 (vi) informacji dodatkowej). 
 
(iii) Należności od jednostek powiązanych z tytułu obligacji  
 
W dniu 2 grudnia 2003 r. Grupa nabyła obligację wyemitowaną przez ITI Media Group N.V. 
(„ITI Media Group”) za łączną kwotę 131.561 euro (611.861 zł). ITI Media Group jest 
holdingiem skupiającym aktywa medialne Grupy Kapitałowej ITI, kontrolowanym przez ITI 
Holdings.  
 
Grupa klasyfikuje obligację jako pożyczki i należności. Na każdy dzień bilansowy Grupa 
ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki wskazujące na trwałą utratę wartości tego 
składnika aktywów finansowych. Jeśli przesłanki takie istnieją, Grupa ustala szacowaną 
wartość odzyskiwalną obligacji i dokonuje odpowiedniego odpisu aktualizującego z tytułu 
trwałej utraty wartości, o ile to konieczne, w kwocie równej różnicy między wartością 
bilansową i bieżącą wartością zdyskontowanych oczekiwanych przyszłych przepływów 
pieniężnych. Na dzień 31 marca 2005 r. Grupa nie stwierdziła istnienia przesłanek 
wskazujących na trwałą utratę wartości. Wartość godziwa obligacji, wraz z odsetkami, na 
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dzień 31 marca 2005 r. wynosiła 150.352 euro (613.992 zł). Wartość godziwą obligacji 
oszacowano stosując model Brace-Gątarek-Musiela. 
14. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI (CD.) 

Obligacja jest oprocentowana według efektywnej rocznej stopy procentowej 10,03%, a jej 
termin wykupu wraz z naliczonymi odsetkami to 15 stycznia 2014 r. 
 
Kwoty należne z tytułu obligacji będą narastać od dnia emisji zgodnie z tabelą poniżej. 
 
Data  Łączna narosła wartość 

 
2 grudnia 2003 r. (dzień emisji)  131.561,3 € 
2 grudnia 2004 r.  145.375,2 € 
2 grudnia 2005 r.  160.639,6 € 
2 grudnia 2006 r.  177.506,8 € 
2 grudnia 2007 r.  196.145,0 € 
2 grudnia 2008 r.  216.740,2 € 
2 grudnia 2009 r.  239.498,0 € 
2 grudnia 2010 r.  264.645,2 € 
2 grudnia 2011 r.  292.433.0 € 
2 grudnia 2012 r.  323.138,5 € 
2 grudnia 2013 r.  357.068,0 € 

15 stycznia 2014 r. (dzień wykupu)  361.546,2 € 
 
Przychody z tytułu naliczonych odsetek od obligacji za 3 miesiące zakończone 31 marca 
2005 r. wyniosły 14.879 (3.705 euro). 
 
Obligacja jest zabezpieczona na udziałach w Strateurop. Strateurop posiada 30.43% 
udziałów w kapitale zakładowym Spółki. 
 
 (iv)  Salda należności/zobowiązań z tytułu sprzedaży/zakupu towarów i usług: 
 
  31 grudnia 2004 r.  31 marca 2005 r. 
Należności:     

Grupa Kapitałowa ITI   12.656  5.665 

ITI Poland S.A.  2  2 

  12.658  5.667 
 
  31 grudnia 2004 r.  31 marca 2005 r. 
Zobowiązania:     

Grupa Kapitałowa ITI   367  1.710 

ITI Poland S.A.  54  99 

MBC  20  14 

  441  1.823 
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14. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI (CD.) 

(v) Zobowiązania leasingowe wobec stron powiązanych 
 
Szczegółowe informacje podane są w Nocie 12. 
 
(vi)    Pozostałe zobowiązania 
 
W okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2005 r. Spółka ujęła przychody netto z tytułu 
odsetek od należności przeterminowanych od jednostek powiązanych w wysokości 54 
(przychody netto w wysokości 355 w okresie zakończonym 31 marca 2004 r.). 
 
ITI Holdings udzieliła gwarancji na kwotę 65.000 USD na rzecz Warner Bros. International 
Television Distribution i na kwotę 8.000 USD na rzecz DreamWorks z tytułu licencji 
programowych nabywanych i nadawanych przez TVN. W okresie 3 miesięcy zakończonych 
31 marca 2005 r. Grupa ujęła koszty finansowe w wysokości 1.654 dotyczące tych gwarancji 
(2.243 w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2004 r.). 
 
Saldo aktywów programowych na dzień 31 marca 2005 r. obejmuje kwotę 88 (163 na dzień 
31 grudnia 2004 r.) dotyczącą produkcji nabytych od Grupy Kapitałowej ITI. 
 
 
15. KURSY WYMIANY WALUT 
 
   Zmiana  
 Kurs wymiany  Kurs wymiany  indeksu cen 
 złotego do dolara złotego do euro konsumpcyjnych  
    
31 marca 2005 r. 3,1518 4,0837  3,4% 
31 grudnia 2004 r. 2,9904 4,0790  4,4% 
 
 
 
16. WYDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM 

10 maja 2005 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło przeznaczenie kapitału 
rezerwowego w kwocie 225.227 zł na nabycie i dobrowolne umorzenie akcji własnych TVN 
S.A. Zarząd zamierza przeznaczyć kapitał rezerwowy na program nabycia akcji własnych w 
roku 2005 i w latach następnych. Szczegółowe informacje dotyczące programu nabycia akcji 
własnych, między innymi ceny i okresu zapisów, zostaną ustalone przez Zarząd z 
uwzględnieniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Zarząd zamierza nabyć od 
akcjonariuszy znajdujących się pod kontrolą Grupy Kapitałowej ITI ilość akcji obliczoną 
proporcjonalnie do ilości akcji nabytych od akcjonariuszy mniejszościowych. Akcjonariusze 
mniejszościowi otrzymają środki pieniężne w zamian za akcje, a akcjonariusze znajdujący 
się pod kontrolą Grupy Kapitałowej ITI jako wynagrodzenie za swoje akcje otrzymają w 
rozliczeniu równoważną część należności Spółki z tytułu obligacji wyemitowanej przez ITI 
Media. Maksymalna kwota środków pieniężnych przeznaczona na wykup akcji własnych od 
akcjonariuszy mniejszościowych to 55 milionów zł. Przy założeniu uczestnictwa 
akcjonariuszy mniejszościowych w ofercie wykupu zapewniającego wykorzystanie pełnej 
kwoty przeznaczonych środków pieniężnych, maksymalna kwota do rozliczenia wykupu z 
wykorzystaniem części należności z tytułu obligacji ITI Media wyniesie 64,4 milionów zł. 
 



 
 

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. Kapitał zakładowy wynosi 5.358.850 PLN.  Siedzibą Spółki jest Warszawa, Al. Armii Ludowej 14.  
Członkami Zarządu są: George Johnstone, Antoni F. Reczek, Peter Driscoll, Adam Celiński, Andrzej J. Konopacki, Grzegorz Skrzeszewski, Antoni Tymiński, Piotr 
Waliński, Artur Ziobro, Halina Koniecka - Maliszewska, Ewa Sowińska, Wojciech Maj, Mirosław Szmigielski, Waldemar Lachowski, Sebastian Dziadek, Tomasz Reinfuss, 
Reginald Webb. 
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Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania 

finansowego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2005 r. 
 
Dla Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy TVN S.A. (poprzednio TVN Sp. z o.o.): 

 
Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego TVN 
S.A. (poprzednio TVN Sp. z o.o., zwanej dalej „Spółką”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 
166, obejmującego: 

(a) śródroczny skrócony bilans sporządzony na dzień 31 marca 2005 r., który po stronie aktywów i 
pasywów wykazuje sumę 1.481.072 tys. zł; 

(b) śródroczny skrócony rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 marca 2005 r. 
wykazujący zysk netto w kwocie 36.279 tys. zł; 

(c) śródroczne skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 
marca 2005 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 35.184 tys. zł; 

(d) śródroczny skrócony rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 
2005 r. wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 32.417 tys. zł; 

(e) informację dodatkową do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. 

 Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami śródrocznego skróconego sprawozdania 
finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem jest przedstawienie raportu  
o tym sprawozdaniu na podstawie dokonanego przeglądu.  

 Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 
Normy te nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby 
uzyskać odpowiednią pewność, że śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zawiera 
istotnych nieprawidłowości. Przeglądu dokonaliśmy drogą analizy wyżej wymienionego śródrocznego 
skróconego sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz z wykorzystaniem 
informacji uzyskanych od Zarządu i pracowników Spółki. Zakres wykonanych prac był znacząco 
mniejszy od zakresu badania śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego, ponieważ celem 
przeglądu nie było wyrażenie opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego. Niniejszy 
raport nie stanowi opinii z badania sprawozdania finansowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości 
z dnia 29 września 1994 roku („Ustawa o rachunkowości” - tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 
694 z późniejszymi zmianami). 

http://www.pwc.com/pl
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Dokonany przez nas przegląd nie wykazał potrzeby dokonania istotnych zmian w załączonym 
śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym, tak aby było ono sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie 
rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej „zasadami rachunkowości przyjętymi do 
stosowania w Unii Europejskiej”) oraz z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 
“Śródroczna sprawozdawczość finansowa”. 

Zwracamy uwagę na notę 2.1 informacji dodatkowej do śródrocznego skróconego sprawozdania 
finansowego, która przedstawia, że niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało 
sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej, 
wydanymi i obowiązującymi na dzień sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego 
sprawozdania finansowego (tj. 10 maja 2005 r.). Zasady rachunkowości przyjęte do stosowania w Unii 
Europejskiej, które będą obowiązywały na koniec roku obrotowego tj. 31 grudnia 2005 r., włącznie z 
tymi które będą możliwe do zastosowania na zasadzie dobrowolności, nie są znane z całkowitą 
pewnością na dzień sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.  

Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający przegląd: 
 
 
 
Mirosław Szmigielski  
Członek Zarządu Spółka wpisana na listę podmiotów 
Biegły Rewident uprawnionych do badania sprawozdań 
Numer ewidencyjny 90045/7397 finansowych pod numerem 144 
 
Warszawa, 10 maja 2005 r. 
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Informacje o TVN  
 
1. Podstawowa działalność 
 
TVN S.A. („Spółka”) i jej jednostki zależne („Grupa TVN”, „Grupa”) 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 

• Maciej Raczkiewicz (do 10 maja 2005 r) 

• Tomasz Kolbusz (do 10 maja 2005 r.) 

• Romano Fanconi  

• Maciej Żak  

• Jan Zieliński  

10 maja 2005 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało następujących członków Rady 
Nadzorczej: 
• Arnold Bahlmann 

• Paweł Gricuk  

• Wojciech Kostrzewa  
 

4. Zarząd 
 

• Piotr Walter, Prezes 

• Karen Burgess 

• Edward Miszczak 

• Piotr Tyborowicz 

• Jarosław Potasz 

• Waldemar Ostrowski 

• Tomasz Berezowski 
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5. Biegły rewident 
 
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 
Al. Armii Ludowej 14 
00-638 Warszawa 
 
6. Główna kancelaria prawna 
 
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 
 
• TVN Finance Corporation plc 

One London Wall 

London EC2Y 5EB 

Wielka Brytania 

• TVN 24 Sp. z o.o. („TVN 24”) 

ul. Wiertnicza 166 

02-952 Warszawa  

• Polish Television Finance Corporation 
B.V. 

De Boelelaan 7 

NL-1083 Amsterdam 

Holandia 

• TVN Turbo Sp. z o.o. 

ul. Wiertnicza 166 

02-952 Warszawa 

• El-Trade Sp. z o.o.    

ul. Cicha 7    

02-981 Warszawa 

• Newsroom Sp. z o.o.  

ul. Wiertnicza 166    

02-952 Warszawa 

• ProCable Sp. z o.o. 

ul. Powsińska 4 

02-920 Warszawa 
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 Trzy miesiące 

zakończone 
 Trzy miesiące 

zakończone  
   31 marca 2004 r.  31 marca 2005 r. 

 Nota     
      
Przychody ze sprzedaży, netto   133.732  179.735 

Koszty nadawania i produkcji 
programów telewizyjnych 4 

 
(76.565) 

 

(104.591) 
Koszty sprzedaży 4  (8.952)  (8.540) 

Koszty ogólnego zarządu 4 
 

(10.444) 
 

(9.536) 

Pozostałe koszty operacyjne, netto  
 

(76) 
 

(268) 

Zysk z działalności operacyjnej  
 

37.695 
 

56.800 

Koszty finansowe, netto 5 
 

(16.929) 
 

(11.572) 

Zysk brutto   
 

20.766 
 

45.228 

Podatek dochodowy, netto 10 
 

(5.111) 
 

(8.949) 

Zysk netto  
 

15.655 
 

36.279 
      

Podstawowy i rozwodniony zysk 
na jedną akcję (nie w tysiącach) 3 

 

0,24 

 

0,55 
 
 
 
_______________                 ________________                           ___________________ 
Piotr Walter    Edward Miszczak   Karen Burgess 
Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu 
 
 
 
________________                   __________________                             _____________________ 
Piotr Tyborowicz  Jarosław Potasz   Waldemar Ostrowski 
Członek Zarządu   Członek Zarządu   Członek Zarządu 
 
 
 
                                                   __________________                             _____________________ 
     Tomasz Berezowski   Anna Siudakiewicz 
     Członek Zarządu   Osoba, której powierzono 
          prowadzenie ksiąg 
          rachunkowcych 
 

 
 
 
 

Warszawa, 10 maja 2005 r. 
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   Na dzień  Na dzień 

  
 31 grudnia 2004 r.  31 marca 2005 r. 

 Nota     
AKTYWA      
Aktywa trwałe      
Rzeczowe aktywa trwałe   73.685  71.894 
Wartości niematerialne   19.997  19.411 
Długoterminowe aktywa programowe  6  55.850  58.864 
Inwestycje w jednostki zależne 7  216.711  216.711 
Inwestycje dostępne do sprzedaży 8  14.239  14.239 
Należności od jednostek powiązanych z tytułu obligacji 13  597.791  613.610 
Należności długoterminowe od jednostek powiązanych  13  28.887  29.338 
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości 
dysponowania  

 
5.339 

 
5.346 

   1.012.499  1.029.413 
Aktywa obrotowe      
Krótkoterminowe aktywa programowe  6  142.924  159.379 
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości 
dysponowania  

 
2.645 

 
2.648 

Należności z tytułu dostaw i usług   92.320  111.338 
Należności od jednostek powiązanych 13  30.339  22.570 
Finansowe instrumenty pochodne  14  45.098  46.789 
Rozliczenia międzyokresowe i inne aktywa obrotowe   11.642  16.878 
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawnych  

 
1.429 

 
- 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   59.640  92.057 
   386.037  451.659 

AKTYWA RAZEM   1.398.536  1.481.072 
      
PASYWA      
Kapitał własny      
Kapitał zakładowy 9  65.800  65.800 
Kapitał z wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży   2.739  2.739 
Kapitał z wyceny instrumentów zabezpieczających   (7.448)  (8.543) 
Skumulowany zysk   238.936  275.215 
   300.027  335.211 
Zobowiązania długoterminowe      
Pożyczka od jednostki powiązanej  13  895.884  897.997 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10  25.260  23.825 
   921.144  921.822 
Zobowiązania krótkoterminowe      
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   71.850  84.761 
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  13  20.645  26.362 
Zobowiązania z tytułu finansowych instrumentów 
pochodnych  

 
9.195 

 
10.546 

Odsetki naliczone od pożyczki od jednostki powiązanej  13  3.877  27.172 
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawnych  

 
- 

 
5.036 

Pozostałe zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe    71.798  70.162 
   177.365  224.039 

PASYWA RAZEM   1.398.536  1.481.072 
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Liczba akcji (*) 
(nie w 

tysiącach)  

 
 

Kapitał 
zakładowy  

Kapitał z 
wyceny 

inwestycji 
dostępnych 

do 
sprzedaży  

Kapitał z 
wyceny 

instrumentó
w zabezpie-

czających  

 
 
 

Skumulowany 
zysk (**)  

 
 

Kapitał 
 własny 

            

            

Stan na  
1 stycznia 2004 r. 658.000  65.800  -  -  67.580  133.380 

Zysk netto -  -  -  -  15.655  15.655 

Stan na  
31 marca 2004 r. 658.000  65.800  -  -  83.235  149.035 

            

            

Stan na  
1 stycznia 2005 r. 65.800.000  65.800  2.739 

 
(7.448)  238.936  300.027 

Zysk netto -  -  -  -  36.279  36.279 
Strata na wycenie w 
wartości godziwej 
instrumentów 
zabezpieczających 
przepływy pieniężne -  -  - 

 

(1.352)  -  (1.352) 
Podatek odroczony z 
tytułu straty na wycenie 
w wartości godziwej 
instrumentów 
zabezpieczających 
przepływy pieniężne -  -  - 

 

257  -  257 

Stan na  
31 marca 2005 r. 65.800.000  65.800  2.739 

 
(8.543)  275.215  335.211 

 
 
* 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 31 marca 2005 r. skumulowany zysk obejmuje kwotę 67.580, stanowiącą kapitał 
rezerwowy, która w przyszłości może podlegać podziałowi pomiędzy akcjonariuszy. 
Pozostała część skumulowanego zysku stanowi zysk do podziału, z zachowaniem wymogów 
art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych, który wymaga przeznaczenia co najmniej 8% 
rocznego zysku netto na kapitał zapasowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej 
kapitału zakładowego. Zob. również Notę 15. 
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 Trzy miesiące 

zakończone 
 Trzy miesiące 

zakończone 

  
 31 marca 2004 r.  31 marca 2005 r. 

 
 Nota     

      
Działalność operacyjna      
Wpływy z działalności operacyjnej  11  56.607  41.803 
Podatek zapłacony   (11.851)  (3.627) 
Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej  

 
44.756 

 
38.176 

      
Działalność inwestycyjna      

Nabycie jednostki zależnej   (168.053)  - 
Wypływy z tytułu nabycia rzeczowych 
aktywów trwałych   

 
(16.630) 

 
(5.377) 

Wypływy z tytułu nabycia opcji   (7.774)  - 
Zmniejszenie/(zwiększenie) salda 
środków pieniężnych o ograniczonej 
możliwości dysponowania  

 

170.191 

 

(10) 
Wypływy z tytułu nabycia wartości 
niematerialnych  

 
(1.749) 

 
(1.549) 

Odsetki otrzymane   1.968  1.340 
Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej  

 
(22.047) 

 
(5.596) 

      
Działalność finansowa      
Koszty emisji obligacji   (12.361)  - 
Odsetki zapłacone   (5)  (15) 
Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej  

 
(12.366) 

 
(15) 

      
Skutki zmian kursów walutowych    -  (148) 
Zwiększenie stanu środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów  

 
10.343 

 
32.417 

      Zmiany stanu środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów  

 
 

 
 

Stan na początek okresu   103.370  59.640 
Stan na koniec okresu   113.713  92.057 

   10.343  32.417 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TVN S.A.   
Informacja dodatkowa  
do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego  
(w złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej) 
 

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego  
śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 

61 

 

1. TVN 

W dniu 10 maja 2005 r. Zarząd zatwierdził niniejsze sprawozdanie finansowe.  
 
TVN S.A. (do 29 lipca 2004 r. TVN Sp. z o.o.) została utworzona w maju 1995 r. i jest 
publiczną spółką prawa polskiego notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie, zajmującą się nadawaniem i rozpowszechnianiem programów telewizyjnych.W 
dniu 15 kwietnia 2004 r. Spółka otrzymała scaloną koncesję na okres 10 lat na 
rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym w systemie 
naziemnym.  
 
Spółka jest jedynym właścicielem następujących jednostek zależnych: TVN 24 Sp. z o.o., 
TVN Finance Corporation plc, Polish Television Finance Corporation B.V., ProCable Sp. z 
o.o., El-Trade Sp. z o.o. („Grupa TVN”). Ponadto, Spółka ma bezpośrednie i pośrednie akcje 
(poprzez jednostkę zależną będącą jej całkowitą własnością) w prawach głosu (5,20%) i 
kapitale akcyjnym (6,95%) spólki Polskie Media SA. Inwestycje w jednostki zależne są 
ujmowane w aktywach trwałych. Inwestycja w Polskie Media SA ujmowana jest jako 
inwestycja dostępna do sprzedaży w aktywach trwałych. 
 
Spółka należy do grupy podmiotów kontrolowanych przez International Trading and 
Investments Holdings S.A. w Luksemburgu („ITI Holdings”) i jej jednostki zależne („Grupa 
Kapitałowa ITI”). Grupa Kapitałowa ITI prowadzi działalność w Polsce od 1984 r. i jest jedną 
z największych grup w sektorze medialno-rozrywkowym 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.  
 
Spółka generuje przychody w Polsce i wszystkie jej aktywa znajdują się w Polsce. Przychody 
z tytułu nadawania programów telewizyjnych w Polsce osiągają najniższy poziom w trzecim 
kwartale każdego roku kalendarzowego, który obejmuje okres wakacyjny, a najwyższy - w 
czwartym kwartale. 
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2. PODSUMOWANIE ISTOTNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI 

2.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

W dniu 10 maja 2005 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło przyjęcie 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („MSR”), Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w 
formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej łącznie „zasadami rachunkowości 
przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej”) do sporządzania sprawozdawczości 
finansowej TVN S.A. Na dzień 31 marca 2005 r. między tymi zasadami a MSSF ogłoszonymi 
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) nie występują żadne 
różnice, które miałyby wpływ na TVN S.A.  
 
Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z 
zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej, wydanymi i 
obowiązującymi na dzień niniejszego sprawozdania finansowego oraz z  Międzynarodowym 
Standardem Rachunkowości nr 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” („MSR 34”) i 
jest objęte MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”, jako że jest to sprawozdanie za 
okres stanowiący część pierwszego roku obrotowego, za który Spółka sporządza 
sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF, tj. roku kończącego się 31 grudnia 2005 r. Datą 
przekształcenia jest 1 stycznia 2004 r. i Spółka przygotowała bilans otwarcia na ten dzień.  
 
Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzono w związku ze 
sprawozdawczością finansową Spółki w odniesieniu do roku obrotowego kończącego się 31 
grudnia 2005 r. Śródroczne skrócone sprawozdania finansowe za kolejne okresy kwartalne 
oraz roczne sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. zostaną 
sporządzone zgodnie z wszystkimi obowiązującymi zasadami rachunkowości przyjętymi do 
stosowania w Unii Europejskiej, wydanymi i obowiązującymi na dzień sporządzenia tych 
sprawozdań finansowych. Zasady rachunkowości przyjęte do stosowania w Unii 
Europejskiej, które będą obowiązywały na dzień 31 grudnia 2005 r., włącznie z tymi, które 
będą możliwe do zastosowania na zasadzie dobrowolności, nie są znane z całkowitą 
pewnością na dzień sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania 
finansowego. 
 
W związku z powyższym, może wystąpić konieczność skorygowania w przyszłości 
niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego, tak aby uwzględniało ono 
wszelkie potencjalne zmiany w zasadach rachunkowości przyjętych do stosowania w Unii 
Europejskiej. 
 
Spółka nie sporządzała do tej pory i nie publikowała swoich jednostkowych sprawozdań 
finansowych zgodnie z MSSF. Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe na dzień 31 
grudnia 2004 r., sporządzone zgodnie z MSSF, dostępne jest na stronie 
http://inwestor.tvn.pl/reports.html. 
 
MSR 34 wymaga ujawnienia minimum informacji przy założeniu, że czytelnicy śródrocznego 
sprawozdania finansowego mają dostęp do ostatniego opublikowanego rocznego 
sprawozdania finansowego. 
 
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. 

http://inwestor.tvn.pl/reports.html
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2. PODSUMOWANIE ISTOTNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI (CD.) 
 

2.2. Sprawozdawczość dotycząca segmentów 

Spółka ocenia, że cała jej istotna działalność należy do segmentu usług nadawania 
programów telewizyjnych i obecnie sporządza sprawozdanie finansowe jako podmiot 
działający w jednym segmencie. Ponadto, Spółka działa na terenie Polski i wszystkie jej 
aktywa znajdują się na terenie Polski. Dlatego też nie zaprezentowano innych danych w 
ujęciu geograficznym. 

2.3. Waluty obce  

Załączone śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych, które 
są walutą prezentacji i walutą funkcjonalną Spółki. 
 
Poszczególne pozycje sprawozdania finansowego są wyceniane w złotych, które stanowią 
walutę podstawowego środowiska gospodarczego, w którym działa Spółka. 
 
Aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach obcych przeliczane są na złote przy 
zastosowaniu kursów obowiązujących na dzień bilansowy. Transakcje przeprowadzone w 
walutach obcych przeliczane są na walutę funkcjonalną przy zastosowaniu kursów wymiany 
obowiązujących w dniu zawarcia tych transakcji. Dodatnie i ujemne różnice kursowe 
wynikające z rozliczenia tych transakcji oraz z przeliczenia aktywów i zobowiązań 
pieniężnych według kursów wymiany walut na koniec roku wykazuje się w rachunku zysków i 
strat, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania jako 
zabezpieczenie przepływów pieniężnych. 
 
Różnice kursowe z tytułu pozycji niepieniężnych, takich jak instrumenty kapitałowe 
wyceniane według wartości godziwej w korespondencji z rachunkiem zysków i strat, 
wykazuje się w ramach zysków i strat z tytułu zmiany wartości godziwej. Różnice kursowe z 
tytułu pozycji niepieniężnych, takich jak instrumenty kapitałowe zaklasyfikowane jako aktywa 
finansowe dostępne do sprzedaży, ujmuje się w kapitale  
z wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży. 
 

2.4. Kursy wymiany i inflacja: 
   Zmiana  
 Kurs wymiany  Kurs wymiany  indeksu cen 
 złotego do dolara złotego do euro konsumpcyjnych 
    
31 marca 2005 r. 3,1518 4,0837                          3,4% 
31 grudnia 2004 r. 2,9904 4,0790  4,4% 
 

2.5. Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według kosztu historycznego pomniejszonego o 
odpisy amortyzacyjne. Jeżeli wartość bilansowa danego składnika aktywów jest wyższa od 
jego szacowanej wartości odzyskiwalnej (wyższej z dwóch wartości: wartości godziwej 
pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży i wartości użytkowej), jego wartość 
bilansową spisuje się do wartości odzyskiwalnej. 
Późniejsze nakłady na środek trwały zwiększają jego wartość bilansową, gdy istnieje 
prawdopodobieństwo, że przyszłe korzyści ekonomiczne, jakie jednostka uzyska z tego 
tytułu, przekroczą wyniki osiągane w stanie obecnym oraz gdy nakłady te można 
wiarygodnie oszacować. Pozostałe nakłady spisywane są w koszty okresu w momencie ich  
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2. PODSUMOWANIE ISTOTNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI (CD.) 

 
poniesienia. Wydatki na naprawę i konserwację odnoszone są do rachunku zysków i strat 
okresu obrotowego, w którym zostały poniesione. 
W chwili likwidacji lub sprzedaży składnika rzeczowego majątku trwałego, odnośny koszt i 
umorzenie są wyksięgowywane, a wszelkie wynikające z tego zyski lub straty są ujmowane 
w rachunku zysków i strat. 
Odpisy amortyzacyjne dokonywane są w celu rozłożenia w czasie ceny nabycia lub kosztu 
wytworzenia składnika rzeczowego majątku trwałego, lub jego wyceny, pomniejszonych o 
szacunkową wartość końcową, metodą liniową w przewidywanym okresie ich użytkowania: 
 

Okres 
 
Sprzęt telewizyjny i nadawczy 4-5 lat 
Środki transportu 4-5 lat 
Pojazdy studyjne 8 lat 
Meble i wyposażenie 4-5 lat 
 
Inwestycje w obcych środkach trwałych są amortyzowane przez okres trwania umowy najmu, 
nie dłużej jednak niż przez okres ich użytkowania. Grunty nie podlegają amortyzacji.  
 
Zyski lub straty na sprzedaży lub likwidacji są ustalane przez porównanie przychodów ze 
zbycia z wartością bilansową i odnoszone są w wynik z działalności operacyjnej. 

2.6. Wartości niematerialne 

Koszty nabycia formatów programowych i koncesji na nadawanie programów telewizyjnych 
są kapitalizowane i amortyzowane metodą liniową w przewidywanym okresie ich 
użytkowania: 

 Okres 
Formaty programowe 5 lat 
Koncesje na nadawanie programów telewizyjnych okres ważności koncesji 
 
Pozostałe wartości niematerialne obejmują nabyte oprogramowanie komputerowe. Nabyte 
oprogramowanie jest kapitalizowane i umarzane liniowo, przez okres od dwóch do trzech lat. 
Koszty badań są ujmowane jako koszty danego okresu, w momencie ich poniesienia. 

2.7. Trwała utrata wartości aktywów  

Aktywa o nieograniczonym okresie użytkowania nie podlegają amortyzacji i są testowane 
corocznie pod kątem możliwej utraty wartości. Aktywa podlegające amortyzacji analizuje się 
pod kątem utraty wartości, ilekroć jakieś zdarzenia lub zmiany okoliczności wskazują na 
możliwość niezrealizowania ich wartości bilansowej. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się 
w wysokości kwoty, o którą wartość bilansowa danego składnika aktywów przewyższa jego 
wartość odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna stanowi wyższą z dwóch kwot: wartości 
godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży i wartości użytkowej. Dla 
potrzeb analizy pod kątem utraty wartości, aktywa grupuje się na najniższym poziomie, dla 
którego występują możliwe do zidentyfikowania odrębne przepływy pieniężne (ośrodki 
wypracowujące środki pieniężne). 
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2.8. Inwestycje 

Inwestycje w jednostki zależne są zaliczne do aktywów trwałych. Spółka wycenia inwestycje 
w jednostki zależne, podmioty podlegające wspólnej kontroli i jednostki stowarzyszone 
według kosztu nabycia. 

Spółka zalicza swoje inwestycje do następujących kategorii: aktywa finansowe wykazywane 
według wartości godziwej z zyskami lub stratami rozliczanymi w  rachunku zysków i strat, 
pożyczki i należności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz inwestycje 
utrzymywane do terminu wymagalności. Klasyfikacja zależy od celu, w jakim inwestycja 
została nabyta. Zarząd określa klasyfikację inwestycji przy ich początkowym ujęciu i 
weryfikuje prawidłowość przyjętej klasyfikacji na każdy dzień sprawozdawczy. 

Inwestycje nabyte przede wszystkim w celu sprzedaży w krótkim terminie lub tak 
zaklasyfikowane przez Zarząd zalicza się do aktywów finansowych wykazywanych według 
wartości godziwej, z zyskami lub stratami rozliczanymi w rachunku zysków i strat. Kategoria 
ta posiada dwie podkategorie: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa 
finansowe przeznaczone w momencie ich początkowego ujęcia do wyceny według wartości 
godziwej, z zyskami lub stratami rozliczanymi w rachunku zysków i strat. Instrumenty 
pochodne również klasyfikuje się jako przeznaczone do obrotu, chyba że zostały 
wyznaczone jako zabezpieczenia. Aktywa z tej kategorii klasyfikuje się jako aktywa 
obrotowe, jeżeli są przeznaczone do obrotu lub jeżeli przewiduje się ich realizację w terminie 
12 miesięcy od daty bilansu. 

Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe z 
ustalonymi lub możliwymi do ustalenia płatnościami, które nie są notowane na aktywnym 
rynku. Powstają one, gdy Spółka wydaje środki pieniężne, towary lub usługi bezpośrednio 
kontrahentowi, bez zamiaru wprowadzania należności do obrotu. Zalicza się je do aktywów 
obrotowych, z wyjątkiem pozycji, których okres wymagalności jest dłuższy niż 12 miesięcy od 
daty bilansu. Te pozycje zalicza się do aktywów trwałych. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to niezaliczane do instrumentów pochodnych 
aktywa finansowe, które zostały przeznaczone do tej kategorii lub też nie zostały zaliczone 
do żadnej innej kategorii. Zalicza się je do długoterminowych inwestycji dostępnych do 
sprzedaży chyba, że Zarząd ma wyraźny zamiar utrzymywania tych inwestycji przez okres 
krótszy niż dwanaście miesięcy od daty bilansowej lub jeżeli zostaną one sprzedane w celu 
pozyskania kapitału obrotowego, w którym to przypadku ujmuje się je w aktywach 
obrotowych jako krótkoterminowe inwestycje dostępne do sprzedaży. 

Inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności to niezaliczane do instrumentów 
pochodnych aktywa finansowe o określonych lub możliwych do ustalenia płatnościach i 
ustalonym terminie zapadalności, które Zarząd ma zamiar i możliwość utrzymywania do 
terminu zapadalności. W ciągu okresu obrotowego zakończonego 31 marca 2005 r. Spółka 
nie posiadała inwestycji zaliczających się do tej kategorii. 
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Nabycie i sprzedaż inwestycji ujmuje się na dzień przeprowadzenia transakcji – dzień, w 
którym Spółka zobowiązuje się do nabycia lub sprzedaży składnika aktywów. Inwestycje 
ujmuje się początkowo według wartości godziwej powiększonej o koszty transakcji w 
przypadku wszystkich aktywów finansowych, które nie są wykazywane według wartości 
godziwej z zyskami lub stratami rozliczanymi w rachunku zysków i strat. Inwestycje wyłącza 
się z ksiąg rachunkowych, jeżeli prawa do otrzymywania przepływów pieniężnych z 
inwestycji wygasły lub zostały przeniesione i Spółka przekazała zasadniczo całe ryzyko i 
korzyści z tytułu ich własności. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży i aktywa finansowe 
wykazywane według wartości godziwej, z zyskami lub stratami wykazywanymi w rachunku 
zysków i strat wykazuje się po początkowym ujęciu według wartości godziwej. Pożyczki i 
należności wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej. Zrealizowane i niezrealizowane zyski i straty z tytułu zmian wartości 
godziwej aktywów finansowych wykazywanych według wartości godziwej z zyskami lub 
stratami rozliczanymi w rachunku zysków i strat ujmuje się w rachunku zysków i strat w 
okresie, w którym powstały. Niezrealizowane zyski i straty powstałe w wyniku zmian wartości 
godziwej niepieniężnych papierów wartościowych zaliczanych do dostępnych do sprzedaży 
ujmuje się w kapitale własnym. W przypadku sprzedaży lub utraty wartości papierów 
wartościowych zaliczonych do dostępnych do sprzedaży, łączne dotychczasowe korekty 
wartości godziwej ujmuje się w rachunku zysków i strat jako zyski i straty na inwestycyjnych 
papierach wartościowych. 
Wartości godziwe inwestycji notowanych określa się na podstawie bieżących cen zakupu. 
Jeżeli nie ma aktywnego rynku na dane aktywa finansowe (a także w odniesieniu do 
nienotowanych papierów wartościowych), Spółka ustala wartość godziwą przy pomocy 
technik wyceny. Obejmują one wykorzystanie niedawno zawartych transakcji, 
przeprowadzonych na warunkach rynkowych, odniesienie do innych instrumentów, które są 
zasadniczo takie same, analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz modele 
wyceny opcji dostosowane do konkretnych okoliczności Spółki. 
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody na to, że nastąpiła 
utrata wartości składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. W 
przypadku kapitałowych papierów wartościowych zaliczonych do dostępnych do sprzedaży, 
przy ustalaniu, czy nastąpiła utrata wartości, bierze się pod uwagę znaczący lub 
przedłużający się spadek wartości godziwej papieru wartościowego poniżej kosztu. Jeżeli 
występują tego rodzaju dowody w przypadku aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży, łączne dotychczasowe straty – ustalone jako różnica pomiędzy ceną nabycia a 
aktualną wartością godziwą, pomniejszona o ewentualne straty na tym składniku aktywów 
finansowych uprzednio ujęte w rachunku zysków i strat – wyłącza się z kapitału własnego i 
ujmuje w rachunku zysków i strat. Straty z tytułu utraty wartości instrumentów kapitałowych 
ujęte wcześniej w rachunku zysków i strat nie podlegają odwróceniu w korespondencji z 
rachunkiem zysków i strat. 
 

2.9. Aktywa programowe 

Aktywa programowe obejmują nabyte licencje programowe, koprodukcje i produkcje własne. 
Aktywa programowe podlegają analizie pod kątem potencjalnej trwałej utraty wartości 
corocznie lub gdy występują zdarzenia bądź zmiany wskazujące, iż wartość bilansowa może 
nie być odzyskiwalna. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości jest ujmowany w kwocie, o jaką 
wartość bilansowa danego składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną. 
Zasady rachunkowości dotyczące poszczególnych kategorii są podsumowane poniżej: 



TVN S.A.   
Informacja dodatkowa  
do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego  
(w złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej) 
 

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego  
śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 

67 

 

 
2. PODSUMOWANIE ISTOTNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI (CD.)  

Nabyte licencje programowe 
Nabyte przez Spółkę na mocy umów licencyjnych prawa do programów oraz związane z nimi 
powstałe zobowiązania są ujmowane jako aktywa i zobowiązania w wartości bieżącej w 
chwili, gdy dany program jest Spółce udostępniony i rozpoczyna się okres licencji. Koszty są 
przyporządkowywane do poszczególnych programów w ramach nabywanych pakietów 
programowych, na podstawie relatywnej wartości każdego z nich dla Spółki. Skapitalizowane 
koszty licencji programowych są ujmowane w bilansie według niezamortyzowanego kosztu 
lub szacowanej wartości odzyskiwalnej (będącą wyższą z dwóch kwot: wartości godziwej 
pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży lub wartości użytkowej), wyliczonej dla 
każdego nabytego pakietu, zależnie od tego, która z tych dwóch wartości jest niższa. Odpisy 
wartości są ujmowane w kwocie, o jaką niezamortyzowany koszt przekracza wartość 
odzyskiwalną danego pakietu. 

Licencje programowe nabyte przez Spółkę są amortyzowane następująco: 
  
Kategorie programów Liczba 

emisji 
Stawka amortyzacji przy 

każdej emisji 
   1. 2. 3. 
 NABYTE PROGRAMY     
       
 1 Filmy, w tym filmy fabularne, 

wyprodukowane dla telewizji naziemnej 
lub kablowej, bez podziału na pierwszą 
emisję, składnik biblioteki oraz kolejną 
emisję. 

1 

2 

3 lub więcej 

100 

60 

55 

 

40 

35 

 

 

10 

       
 2 Cotygodniowe seriale fabularne, w tym 

dramaty, komedie i seriale, pierwsze 
emisje lub składniki biblioteki, na żywo i 
animowane. 

1 

2 

3 lub więcej 

100 

60 

55 

 

40 

35 

 

 

10 

       
 3 Cotygodniowe seriale dokumentalne, 

w tym lokalne wersje popularnych 
formatów brytyjskich i amerykańskich, 
seriale dokumentalne, telenowele 
dokumentalne, na żywo i animowane. 

1 

2 

3 lub więcej 

100 

90 

90 

 

10 

10 

 

 

0 

       
 4 Dokumentalne filmy rozrywkowe. 

Jednorazowe dokumenty pokazujące 
mniej aktualne materiały. 

1 

2 lub więcej 

100 

80 

 

20 

 

0 

       
 5 Krótkie formy komediowe 1 

2 

3 lub więcej 

100 

60 

55 

 

40 

35 

 

 

10 

 
Licencje programowe są alokowane do aktywów trwałych lub obrotowych na podstawie 
szacowanego okresu ich użytkowania. Amortyzacja licencji programowych jest ujmowana w 
kosztach nadawania i produkcji programów telewizyjnych. 
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Kapitalizowane koszty produkcji własnych 
 
Kapitalizowane koszty produkcji własnych obejmują kapitalizowane koszty produkcji 
wewnętrznej i zewnętrznej programów wyprodukowanych na zlecenie Spółki na podstawie 
licencji zakupionych od stron trzecich. 
 
Kapitalizowane koszty produkcji własnych poszczególnych programów wyceniane są 
indywidualnie według kosztów ich wytworzenia, nie wyższych od ich wartości odzyskiwalnej. 
Koszty produkcji są amortyzowane na podstawie szacowanej liczby przyszłych emisji w 
następujący sposób: 
 
 
Programy z planowaną drugą emisją w prime time 60% pierwsza emisja,  
 40% druga emisja 

Programy z planowaną drugą emisją poza prime time 90% pierwsza emisja,  
  10% druga emisja 

Programy z planowaną jedną emisją   100% pierwsza emisja 

Seriale fabularne   50% pierwsza emisja,  
   30% druga emisja,  
   20% trzecia emisja 
 
Kapitalizowane koszty produkcji własnych są alokowane do aktywów trwałych i obrotowych 
na podstawie szacowanego okresu ich użytkowania. Amortyzacja kapitalizowanych kosztów 
produkcji własnych jest ujmowana w kosztach nadawania i produkcji programów 
telewizyjnych. 
 
Koprodukcje 
 
Koprodukcje Spółki są wyceniane według kosztów ich wytworzenia, nie wyższych od 
wartości odzyskiwalnej. Koprodukcje są amortyzowane według indywidualnych stawek 
wyliczanych w oparciu o metodę, zgodnie z którą stosunek amortyzacji poszczególnych 
pozycji programowych do ich wartości początkowych odzwierciedla stosunek przychodów 
brutto z emisji tych pozycji do przewidywanych całkowitych przychodów brutto z emisji. 

2.10. Leasing 

Leasing aktywów, przy którym znacząca część ryzyka i korzyści wynikających z tytułu 
własności efektywnie pozostaje udziałem leasingodawcy, stanowi leasing operacyjny. Opłaty 
leasingowe uiszczane w ramach leasingu operacyjnego obciążają rachunek zysków i strat 
liniowo przez okres obowiązywania umowy leasingowej. 
Leasing rzeczowych aktywów trwałych, przy którym Spółka przejmuje praktycznie wszystkie 
korzyści i rodzaje ryzyka wynikające z tytułu własności, zaliczany jest do leasingu 
finansowego. Leasing finansowy jest kapitalizowany w momencie rozpoczęcia okresu 
leasingu według wartości godziwej składników majątku będących przedmiotem leasingu lub 
według wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, jeśli wartość ta jest niższa. Opłaty 
leasingowe są rozdzielane na kwotę stanowiącą zmniejszenie części kapitałowej 
zobowiązania oraz odsetki, w taki sposób, aby uzyskać stałą stopę procentową od pozostałej 
do spłacenia kwoty zobowiązania na każdy okres. Element odsetkowy obciąża rachunek 
zysków i strat w okresie obowiązywania umowy leasingowej. Rzeczowe aktywa trwałe  



TVN S.A.   
Informacja dodatkowa  
do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego  
(w złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej) 
 

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego  
śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 

69 

 

2. PODSUMOWANIE ISTOTNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI (CD.)  

użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez okres leasingu 
lub okres ekonomicznej użyteczności, zależnie od tego, który z tych okresów jest krótszy. 
2.11. Należności z tytułu dostaw i usług 

Należności z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwotach pierwotnie zafakturowanych, 
pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpis z tytułu utraty wartości 
należności z tytułu dostaw i usług rozpoznaje się, gdy istnieją obiektywne dowody na to, że 
Spółka nie będzie w stanie otrzymać wszystkich należnych kwot wynikających z pierwotnych 
warunków należności. Kwotę odpisu stanowi różnica pomiędzy wartością bilansową a 
wartością możliwą do odzyskania wyliczoną jako wartość bieżącą przewidywanych 
przepływów pieniężnych. Kwotę odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat. 
 

2.12. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Na środki pieniężne i ich ekwiwalenty składają się środki pieniężne w kasie, depozyty 
bankowe płatne na żądanie oraz inwestycje o terminie zapadalności krótszym niż trzy 
miesiące od dnia zakupu. 
 
2.13. Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania stanowią kwoty złożone w 
instytucjach finansowych jako zabezpieczenia gwarancji udzielonych przez te instytucje 
finansowe na rzecz Spółki, oraz środki pieniężne na rachunkach bankowych Spółki, które 
mogą być wydatkowane przez Spółkę jedynie na ściśle określone cele. Środki pieniężne o 
ograniczonym prawie do dysponowania wykazuje się w aktywach trwałych i obrotowych 
zgodnie z warunkami umów dotyczącymi okresów zabezpieczenia. 
2.14. Pożyczki i kredyty 

Spółka ujmuje swoje pożyczki i kredyty (na które składają się kredyty bankowe, pożyczka od 
jednostki powiązanej) początkowo według środków pozyskanych z ich emisji lub 
zaciągnięcia, po pomniejszeniu o poniesione koszty transakcyjne. Po początkowym ujęciu, 
kredyty i pożyczki są wykazywane według wartości początkowej skorygowanej o koszty 
finansowe oraz pomniejszonej o kwoty spłacone. Koszty finansowe, na które składają się 
koszty odsetek, koszty transakcyjne i wszelkie różnice między środkami z emisji lub 
zaciągnięcia (pomniejszonymi o koszty transakcyjne) a wartością wykupu, są rozkładane w 
czasie przez okres trwania pożyczki lub kredytu,, tak aby uzyskać stałą stopę 
oprocentowania w odniesieniu do wartości bilansowej (efektywna stopa procentowa). 

2.15. Pochodne instrumenty finansowe i działalność zabezpieczająca 

Spółka ujmuje instrumenty finansowe zgodnie z MSR 39, „Instrumenty finansowe: ujmowanie 
i wycena” oraz MSR 32, „Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja”, przyjętymi do 
stosowania w Unii Europejskiej. 
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W odniesieniu do pochodnych instrumentów finansowych i działalności zabezpieczającej 
Spółka stosuje następujące zasady: 
 
Pochodne instrumenty finansowe są początkowo ujmowane w bilansie według ceny nabycia, 
a następnie aktualizuje się ich wycenę do poziomu aktualnej wartości godziwej. Metoda 
ujmowania powstających przy tym zysków lub strat zależy od charakteru pozycji 
zabezpieczanej. Spółka uznaje określone instrumenty pochodne za (1) zabezpieczenie 
wartości godziwej ujętego składnika aktywów lub zobowiązań (zabezpieczenie wartości 
godziwej), (2) zabezpieczenie planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego 
zobowiązania (zabezpieczenie przepływów pieniężnych) lub (3) zabezpieczenie inwestycji 
netto w jednostce prowadzącej działalności za granicą w dniu zawarcia kontraktu 
pochodnego. 
 

Zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych wyznaczonych jako zabezpieczenia 
wartości godziwej, które spełniają wymagane kryteria i są wysoce skuteczne, ujmuje się w 
rachunku zysków i strat wraz ze wszelkimi zmianami wartości godziwej zabezpieczanego 
składnika aktywów lub zobowiązania, które można przypisać ryzyku objętemu 
zabezpieczeniem. 
 
Zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych wyznaczonych jako zabezpieczenia 
przepływów pieniężnych, które spełniają wymagane kryteria i są wysoce skuteczne, ujmuje 
się w kapitale własnym. Jeżeli planowana transakcja lub uprawdopodobnione zobowiązanie 
spowoduje ujęcie składnika aktywów (na przykład składnika rzeczowych aktywów trwałych) 
lub zobowiązania, zyski i straty uprzednio ujęte w kapitale własnym wyłącza się z kapitału 
własnego i uwzględnia w początkowej wycenie danego składnika aktywów lub zobowiązania. 
W przeciwnym razie kwoty ujęte w kapitale własnym przenosi się do rachunku zysków i strat 
i klasyfikuje jako przychody lub koszty w tych samych okresach, w których zabezpieczane 
uprawdopodobnione zobowiązanie lub planowana transakcja wywierają wpływ na rachunek 
zysków i strat (na przykład, kiedy nastąpi planowana sprzedaż). 
 
Niektóre transakcje pochodne, chociaż stanowią skuteczne pod względem ekonomicznym 
zabezpieczenia zgodnie z polityką zarządzania ryzykiem Spółki, nie kwalifikują się do 
stosowania rachunkowości zabezpieczeń zgodnie z określonymi wymogami MSR 39. 
Zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych, które nie kwalifikują się do stosowania 
rachunkowości zabezpieczeń zgodnie z MSR 39, ujmuje się bezpośrednio w rachunku 
zysków i strat. 
 
Kiedy instrument zabezpieczający wygaśnie lub zostanie sprzedany lub kiedy 
zabezpieczenie nie spełnia już kryteriów rachunkowości zabezpieczeń zgodnie z MSR 39, 
wszelkie skumulowane zyski lub straty nagromadzone w kapitale własnym do tego dnia 
pozostają w nim i zostają ujęte, kiedy uprawdopodobniona lub planowana transakcja 
zostanie ostatecznie ujęta w rachunku zysków i strat. Kiedy nie przewiduje się już 
wystąpienia uprawdopodobnionej lub planowanej transakcji, skumulowany zysk lub strata, 
które zostały wykazane w kapitale własnym, zostają bezpośrednio przeniesione do rachunku 
zysków i strat. 
 
W momencie zawarcia transakcji Spółka dokumentuje relację pomiędzy instrumentami 
zabezpieczającymi a pozycjami zabezpieczanymi oraz swoje cele w zakresie zarządzania 
ryzykiem i strategię zawierania różnych transakcji zabezpieczających. Proces ten obejmuje 
łączenie wszystkich instrumentów pochodnych oznaczonych jako zabezpieczenia z  
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konkretnymi aktywami i zobowiązaniami lub z konkretnymi uprawdopodobnionymi 
zobowiązaniami lub planowanymi transakcjami. Zarówno w momencie rozpoczęcia 
zabezpieczenia, jak i na bieżąco, Spółka dokumentuje także swoją ocenę tego, czy 
instrumenty pochodne stosowane w transakcjach zabezpieczających są wysoce skuteczne w 
kompensowaniu zmian wartości godziwej lub przepływów pieniężnych pozycji 
zabezpieczanych. 
 
Spółka wyodrębnia wbudowane instrumenty pochodne z umów zasadniczych i wykazuje te 
instrumenty pochodne zgodnie z MSR 39 (zmienionym), jeżeli cechy ekonomiczne i ryzyko 
wbudowanego instrumentu pochodnego i umowy zasadniczej nie są ze sobą ściśle 
powiązane i odrębny instrument, którego charakterystyka odpowiada cechom wbudowanego 
instrumentu pochodnego, spełniałby definicję instrumentu pochodnego. 
 

2.16. Rezerwy 

Rezerwy są ujmowane, gdy Spółka ma obecny prawny lub zwyczajowo oczekiwany 
obowiązek wynikający z przeszłych zdarzeń, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
wymagany będzie wypływ zasobów związanych z określonych korzyściami ekonomicznymi 
w celu wywiązania się z tego obowiązku i gdy jego wielkość można wiarygodnie oszacować. 
 

2.17. Odroczony podatek dochodowy  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest wyliczana metodą zobowiązań, 
dla wszystkich przejściowych różnic pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań a 
ich wartością bilansową dla potrzeb sprawozdawczości finansowej. Odroczony podatek 
dochodowy ustala się przy zastosowaniu obowiązującej prawnie stawki podatkowej. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ujmowane w zakresie w jakim 
istnieje prawdopodobieństwo, że w przyszłości zostanie osiągnięty dochód do 
opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie różnic przejściowych. 

2.18. Ujmowanie przychodów 

Przychody pochodzą głównie z emisji reklam i są ujmowane w okresie, w którym następuje 
ta emisja. Przychody są pomniejszane o udzielone rabaty. Pozostałe przychody są 
ujmowane w momencie wykonania usługi, po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług 
oraz udzielone rabaty. 
 
2.19. Transakcje barterowe 

Przychody z transakcji barterowych (emisja reklam w zamian za towary i usługi) ujmowane 
są w momencie emisji reklam. Otrzymane licencje programowe, towary lub usługi są 
ujmowane w kosztach lub kapitalizowane w momencie ich otrzymania lub zużycia. Spółka 
ujmuje transakcje barterowe na podstawie szacowanej wartości godziwej otrzymanych 
licencji programowych, towarów lub usług. Jeżeli towary lub usługi otrzymane są przed 
emisją reklamy, ujmowane jest zobowiązanie z tego tytułu. Podobnie, jeżeli reklama 
telewizyjna została wyemitowana przed otrzymaniem towarów lub usług, ujmowana jest 
należność z tego tytułu. 
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2.20. Koszty reklamy 

Spółka księguje wydatki na reklamę jako koszty w momencie pierwszej emisji lub publikacji.  
 
2.21. Koszty świadczeń emerytalnych 

Spółka wpłaca składki na państwowe programy emerytalne o zdefiniowanych składkach. 
Składki na programy emerytalne o zdefiniowanych składkach obciążają rachunek zysków i 
strat w okresie, do którego się odnoszą. 
 
2.22. Zarządzanie ryzykiem finansowym 

Ryzyko kredytowe 
Aktywa finansowe powodujące dla Spółki potencjalną koncentrację ryzyka kredytowego 
obejmują głównie inwestycje, należności z tytułu dostaw i usług oraz należności od jednostek 
powiązanych. Spółka lokuje swoje środki pieniężne oraz środki pieniężne o ograniczonej 
możliowści dysponowania w instytucjach finansowych uznawanych przez nią za wiarygodne. 
Spółka nie uważa, że koncentracja ryzyka kredytowego jest znacząca, z wyjątkiem inwestycji 
w obligację ITI Media, którą opisano szczegółowo w Nocie 13 (iii). Spółka przeprowadza 
bieżące oceny zdolności kredytowej swoich odbiorców handlowych i generalnie nie wymaga 
żadnych zabezpieczeń. Spółka wycenia należności z tytułu dostaw i usług według 
zamortyzowanego kosztu, z uwzględnieniem odpisu na utratę ich wartości wynikającą z 
należności nieściągalnych i spłacanych z opóźnieniem. 
 
Ryzyko stopy procentowej 
Narażenie Spółki na ryzyko zmian stopy procentowej powstaje w związku z 
oprocentowanymi aktywami i zobowiązaniami. Z uwagi na fakt, że główne pozycje 
oprocentowane (obligacja ITI Media i pożyczka od jednostki powiązanej) mają 
oprocentowanie stałe, Spółka jest narażona na ryzyko zmiany wartości godziwej w wyniku 
zmiany stóp procentowych. Spółka nie stosuje instrumentów finansowych lub innych metod 
służących zabezpieczeniu się przed ryzykiem zmian stopy procentowej ze względu na ich 
niską, w ocenie Zarządu, efektywność. 
 
Ryzyko kursowe 

Przychody ze sprzedaży Spółki są wyrażone głównie w złotych polskich. Zobowiązania 
wobec dostawców zagranicznych licencji programowych oraz z tytułu najmu zagranicznych 
satelitów są wyrażone w dolarach amerykańskich lub w euro.  

Pozostałe koszty są wyrażone głównie w złotych polskich. Zobowiązania Spółki z tytułu 
pożyczki od jednostki powiązanej i należności z tytułu obligacji ITI Media są wyrażone w 
euro. Spółka stosuje politykę zabezpieczeń mającą na celu efektywne pokrycie znanych 
rodzajów ryzyka, bez podejmowania obrotu instrumentami finansowymi. W wyniku oceny 
zagrożenia ryzykiem kursowym, Spółka nabywa pochodne instrumenty finansowe w celu 
odpowiedniego zarządzania tym ryzykiem. Pod uwagę brane są opcje, kontrakty swap i 
kontrakty terminowe mające zabezpieczać przed transakcyjnym ryzykiem kursowym. 
Regularna i systematyczna sprawozdawczość na rzecz Zarządu jest wymagana w 
odniesieniu do wszystkich transakcji i elementów ryzyka. 
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Ryzyko płynności 

Spółka utrzymuje wystarczające dla zaspokojenia wymagalnych zobowiązań zasoby 
środków pieniężnych oraz zapewnia sobie możliwość finansowania dzięki przyznanym liniom 
kredytowym. 
 

2.23. Ważne oszacowania i osądy księgowe 

Oszacowania i osądy podlegają regularnej ocenie i wynikają z dotychczasowych 
doświadczeń oraz innych czynników, w tym przewidywań co do przyszłych zdarzeń, które w 
danej sytuacji wydają się zasadne. 
 
Ważne oszacowania i założenia 

Spółka dokonuje oszacowań i przyjmuje założenia dotyczące przyszłości. Uzyskane w ten 
sposób oszacowania księgowe z definicji rzadko pokrywać się będą z faktycznymi 
rezultatami. Oszacowania i założenia, które niosą ze sobą znaczące ryzyko konieczności 
wprowadzenia istotnej korekty wartości bilansowej aktywów i zobowiązań w trakcie kolejnego 
okresu sprawozdawczego, zostały omówione poniżej. 
 
a. Szacowana utrata wartości inwestycji w jednostki zależne 

Spółka co roku przeprowadza test pod kątem utraty wartości inwestycji w jednostki zależne, 
zgodnie z zasadą rachunkowości opisaną w Nocie 2.7. Wartości odzyskiwalne w stosunku 
do tych jednostek zależnych zostały ustalone na podstawie wyliczeń wartości użytkowej. 
Wyliczenia te wymagają zastosowania oszacowań związanych z prognozowanymi 
przepływami pieniężnymi, w oparciu o biznesplany finansowe zatwierdzone przez Zarząd, 
obejmujące okres pięciu lat. Przepływy pieniężne w okresie dłuższym niż pięć lat są 
ekstrapolowane w przypadku TVN 24 przy zastosowaniu szacunkowej stopy wzrostu 5%. 
Inne kluczowe założenia zastosowane dla wyliczeń wartości użytkowej dla TVN 24 obejmują 
stopę dyskonta w wysokości 14,2% oraz założenia dotyczące rozwoju działalności, a także 
stopy wzrostu rynku reklamowego i rynku telewizji kablowej. W ciągu roku Spółka monitoruje 
swoje jednostki zależne pod kątem utraty wartości prowadząc analizy zrealizowanych 
wyników finansowych. 
 

Ważne osądy przy stosowaniu zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę  

a.  Należność od jednostki powiązanej z tytułu obligacji  

Spółka ujmuje swoją należność z tytułu obligacji od jednostki powiązanej według 
zamortyzowanego kosztu, stosując efektywną stopę procentową. Przeprowadzając analizę 
pod kątem przesłanek co do możliwości wystąpienia utraty wartości obligacji należnej od 
jednostki powiązanej, Zarząd bierze głównie pod uwagę wiarygodność finansową emitenta 
obligacji oraz wartość i przepływy pieniężne związane z jego aktywami, które obejmują 
inwestycje w Spółkę oraz w inne spółki notowane i nienotowane, a także wartość godziwą 
obligacji. 
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2.24. Uzgodnienia wymagane przez MSSF 1 

Zgodnie z MSSF 1, Spółka powinna przedstawić wystarczająco szczegółowe informacje, by 
umożliwić czytelnikom jej sprawozdania finansowego zrozumienie istotnych różnic w kapitale 
własnym, wyniku finansowym i przepływach pieniężnych w stosunku do wielkości 
prezentowanych w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z polskimi 
zasadami rachunkowości. 

Spółka nie opublikowała ani pełnej, ani skróconej wersji swojego sprawozdania finansowego 
za trzy miesiące zakończone 31 marca 2004 r. sporządzonego zgodnie z polskimi zasadami 
rachunkowości. 

Nie występują różnice między kapitałem własnym i zyskiem netto na dzień 1 stycznia  
2004 r., 31 marca 2004 r. i 31 grudnia 2004 r. oraz za okresy zakończone 31 marca 2004 r. i 
31 grudnia 2004 r. przedstawionymi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości a tymi 
pozycjami przedstawionymi zgodnie z MSSF. Spółka uważa, że jedyną istotną różnicą w 
zmianach stanu środków pieniężnych między polskimi zasadami rachunkowości a MSSF jest 
wyłączenie zmian stanu środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania z 
rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego zgodnie z MSSF. Zarząd jest zdania, że 
uzgodnienie kapitału własnego i wyniku finansowego przedstawione poniżej jest 
wystarczające, by zrozumieć skutki przyjęcia przez Spółkę MSSF. 
 
a. Uzgodnienie kapitału własnego 
 
  1 stycznia 2004 r.  31 marca 2004 r.  31 grudnia 2004 r. 
Stan według polskich 
zasad rachunkowości 

 133.380  149.035  300.027 

       

Stan według MSSF  133.380  149.035  300.027 
 
 
b. Uzgodnienie wyniku finansowego 

 
   Trzy miesiące 

zakończone 
31 marca 2004 r. 

 Rok zakończony 
31 grudnia 2004 r. 

Zysk netto według 
polskich zasad 
rachunkowości 

 
  15.655  171.356 

       
Zysk netto według 
MSSF 

   15.655  171.356 

 
 
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 31 marca 2005 r., tj. 65.800.000 akcji (2004 r.: 
65.800.000 akcji po przekształceniu). W okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 
2005 r. i 31 marca 2004 r. nie występowały instrumenty rozwadniające. Zob. również Notę 
15. 
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4. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  

  Trzy miesiące 
zakończone 

31 marca 2004 r. 

 Trzy miesiące 
zakończone 

31 marca 2005 r. 
     

Amortyzacja licencji programowych  19.306  27.419 

Koszty produkcji lokalnej  31.029  42.014 

Koszty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników  14.619  14.090 

Koszty nadawania programów telewizyjnych  7.372  12.478 

Amortyzacja  5.300  5.433 

Koszty marketingu i badań  3.369  4.384 

Koszty wynajmu  3.041  3.134 

Opłaty z tytułu praw autorskich   4.330  6.065 

Odpisy aktualizujące wartość należności   846  225 

Pozostałe   6.749  7.425 

  95.961  122.667 
 

Powyższe koszty działalności operacyjnej obejmują koszty z tytułu leasingu operacyjnego za 
okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2005 r. w wysokości 14.061 (3 miesiące 
zakończone 31 marca 2004 r.: 11.459). 
 
5. KOSZTY FINANSOWE, NETTO 

 

 

Trzy miesiące 
zakończone 

31 marca 2004 r. 

 Trzy miesiące 
zakończone 

31 marca 2005 r. 
     
Odsetki od pożyczki od jednostki powiązanej (zob. Nota 
13 (iv))   

(28.448) 
  

(23.901) 
Przychody z tytułu odsetek naliczonych od obligacji 
wyemitowanej przez jednostkę powiązaną (zob. Nota 
13 (iii)) 

  
16.073  

 
14.879 

Przychody z tytułu pożyczek udzielonych jednostkom 
powiązanym   

-   
414 

Aktualizacja wartości finansowych instrumentów 
pochodnych   

(3.070)   
1.692 

Odsetki karne, netto  739  383 

Przychód z tytułu odsetek od lokat bankowych, netto po 
pomniejszeniu o opłaty bankowe   

1.426   
877 

Ujemne różnice kursowe, netto  (1.406)  (4.262) 

Opłaty z tytułu gwarancji na rzecz jednostki powiązanej 
(zob. Nota 13 (viii))   

(2.243)  (1.654)

  (16.929)  (11.572) 
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6. AKTYWA PROGRAMOWE 

  31 grudnia 2004 r.  31 marca 2005 r. 
     
Nabyte licencje programowe   158.283  175.083 

Koprodukcje  2.587  2.533 

Produkcja lokalna  37.904  40.627 

  198.774  218.243 
Minus krótkoterminowa część aktywów programowych  (142.924)  (159.379) 

Długoterminowa część aktywów programowych  55.850  58.864 
 
 
Zmiana stanu nabytych licencji programowych 
 
  Trzy miesiące 

zakończone 31 
marca 2004 r. 

 Trzy miesiące 
zakończone 31 

marca 2005 r. 
     
Wartość netto na dzień 1 stycznia  129.333  158.283 

Zwiększenia   31.466  44.164 

Amortyzacja  (22.333)  (27.364) 

Wartość netto na dzień 31 marca  138.466  175.083 
 
 
7. INWESTYCJE W JEDNOSTKI ZALEŻNE 

  31 grudnia 2004 r.  31 marca 2005 r. 
     
TVN 24 Sp. z o.o.  209.525  209.525 

Polish Television Finance Corporation BV  83  83 

TVN Finance Corporation  plc  6.572  6.572 

El-Trade Sp. z o.o.  110  110 

ProCable Sp. z o.o.  421  421 

Razem  216.711  216.711 
 

8. INWESTYCJE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY 

  31 grudnia 2004 r.  31 marca 2005 r. 
     
Polskie Media S.A.  14.239  14.239 
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9. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (NIE W TYSIĄCACH) 
Łączna liczba akcji zwykłych wynosi 65.800.000 (nie w tysiącach). Wartość nominalna jednej 
akcji wynosi 1 zł.  Wszystkie wyemitowane akcje są w pełni opłacone. Przedstawiona poniżej 
struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31 marca 2005 r. została sporządzona w oparciu o 
raporty bieżące wydane przez Spółkę: 
Akcjonariusz 

 

 Rodzaj 
posiadanych 
akcji 

 Liczba 
akcji 

 % 
kapitału 

akcyjneg
o 

 Liczba 
głosów 

 % 
głosów 

N-Vision B.V. (1)  Seria A (akcje 
imienne) 

 12.900.000  19,60%  12.900.000  19,60% 

N-Vision B.V. (1)  Seria A (akcje 
na okaziciela) 

 2.413.727  3,67%  2.413.727  3,67% 

Strateurop 
International B.V. (1) 

 Seria A (akcje 
imienne) 

 

 
20.020.000  30,43%  20.020.000  30,43% 

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

 Seria B (akcje 
imienne) * 

 5.922.000  9,00%  5.922.000  9,00% 

BRE BANK S.A.  Seria A (akcje 
na okaziciela) 

 3.297.423  5,01%  3.297.423  5,01% 

Fidelity International 
Limited 

 Seria A (akcje 
na okaziciela) 

 3.308.975  5,03%  3.308.975  5,03% 

Quercusmedia Holding 
N.V. (3) 

 Seria A (akcje 
na okaziciela) 

 2.998.939  4,56%  2.998.939  4,56% 

Akcje w posiadaniu 
innych akcjonariuszy 

 Seria A (akcje 
na okaziciela) 

 14.938.936  22,70%  14.938.936  22,70% 

Razem    65.800.000  100,00%  65.800.000  100,00% 
 

(1) Jednostki znajdujące się pod kontrolą Grupy Kapitałowej ITI. 
(2) TV-Tech Investment 1 Sp. z o.o. jest jednostką powiązaną z BRE Bank S.A. 
(3) Jednostka powiązana z Janem Wejchertem, Mariuszem Walterem i Bruno Valsangiacomo, akcjonariuszami ITI 
Holdings S.A. 
 
*Na dzień 31 marca 2005 r. trwał proces wymiany 5.264.000 akcji imiennych na akcje na okaziciela. Wymiana 
została zakończona 1 kwietnia 2005 r., a akcje zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie z dniem 15 kwietnia 2005 r. 
 
W dniu 21 lutego 2005 r. N-Vision B.V., spółka znajdująca się pod kontrolą Grupy 
Kapitałowej ITI, zrealizowała opcję nabycia 1% akcji TVN będących w posiadaniu TV-Tech 
Investment 1 Sp. z o.o. Cena nabycia wyniosła 27,9 zł za jedną akcję. 
 
W dniu 1 marca 2005 r. Grupa Kapitałowa ITI ogłosiła zwolnienie z umów dotyczących 
blokady zbycia 2.335.709 akcji Spółki będących w posiadaniu ponad 25 indywidualnych 
akcjonariuszy mniejszościowych. Ponadto, BRE Bank S.A. została zwolniona z umowy 
blokady zbycia dotyczącej 276.976 akcji. Pozostałe blokady dotyczące 47.275.113 akcji 
wygasają 7 czerwca 2005 r. 
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10. PODATEK DOCHODOWY 

  Trzy miesiące 
zakończone 

31 marca 2004 r. 

 Trzy miesiące 
zakończone 

31 marca 2005 r. 
     
Podatek bieżący  (10.249)  (10.127) 
Podatek odroczony, zmiana netto  5.138  1.178 

  (5.111)  (8.949) 
 
Uzgodnienie zysku księgowego do podatku 
dochodowego za okres 

    
     
Zysk brutto  20.766  45.228 
     
Podatek dochodowy według ustawowej stawki 19%   (3.946)  (8.593) 
Wpływ na podatek kosztów niestanowiących kosztów 
uzyskania przychodów oraz przychodów 
niepodlegających opodatkowaniu, netto 

 (1.165) 
 

(356) 

Podatek za okres  (5.111)  (8.949) 
 
Zarząd jest przekonany, że jest prawdopodobne, że w przyszłości zostanie osiągnięty 
odpowiedni dochód do opodatkowania, umożliwiający odliczenie ujemnych różnic 
przejściowych i w związku z tym na dzień 31 marca 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 31 marca 
2005 r. 
 
Aktywa i rezerwa z tytułu podatku odroczonego, które Spółka spodziewa się rozliczyć: 
 

 31 grudnia 2004 r.  31 marca 2005 r. 
    

Aktywa/(rezerwa) z tytułu podatku odroczonego, netto    
- Aktywa/(rezerwa) z tytułu podatku odroczonego, netto do 
rozliczenia powyżej 12 miesięcy (35.296)  (37.820) 
- Aktywa/(rezerwa) z tytułu podatku odroczonego, netto do 
rozliczenia w ciągu 12 miesięcy 10.036  13.995 

 (25.260)  (23.825) 
 
Zmiana stanu 
(rezerwy)/aktywa z tytułu 
podatku odroczonego 

 Trzy miesiące 
zakończone 31 

marca 2004 r. 

 Trzy miesiące 
zakończone 31 

marca 2005 r. 
     
Stan na początek okresu  

(1.407) 
 

(25.260) 
Podatek odroczony ujęty w  
kapitale własnym 

 
- 

 
257 

Uznanie wyniku za okres  
5.138 

 
1.178 

Stan na koniec okresu 
 

3.731 
 

(23.825) 
 



TVN S.A.   
Informacja dodatkowa  
do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego  
(w złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej) 
 

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego  
śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 

79 

 

11. UZGODNIENIE ZYSKU NETTO DO WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

 Nota  Trzy miesiące 
zakończone 

31 marca 2004 r.  

 Trzy miesiące 
zakończone 31 

marca 2005 r. 
      
Zysk netto   15.655  36.279 
Podatek   5.111  8.949 
Amortyzacja 4  5.300  5.433 
Amortyzacja licencji programowych i 
koprodukcji 4  19.306  27.419 
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
należności 4  846  225 
Koszty finansowe, netto 5  16.929  11.572 
Przychody z transakcji barterowych, netto   (2.893)  (493) 
Płatności za licencje programowe   (10.949)  (34.837) 
      
Zmiany w kapitale obrotowym:       

Należności z tytułu dostaw i usług   (9.651)  (17.226) 
Koszty produkcji lokalnej   591  (2.723) 
Rozliczenia międzyokresowe i inne 
aktywa   6.560  (5.236) 
Należności od jednostek powiązanych   (4.360)  7.318 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   (2.121)  1.139 
Zobowiązania wobec jednostek 
powiązanych   9.558  5.619 
Pozostałe zobowiązania 
krótkoterminowe i rozliczenia 
międzyokresowe   6.725  (1.635) 
Wpływy pieniężne z działalności 
operacyjnej  56.607 41.803 

 
 
Transakcje bezgotówkowe 

  Trzy miesiące 
zakończone 

31 marca 2004 r.  

 Trzy miesiące 
zakończone 

31 marca 2005 r. 

Przychody z tytułu transakcji barterowych, netto  2.893  493 
Licencje programowe nabyte w ramach transakcji 
barterowych  1.897  - 
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12. PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA  

Spółka jest stroną kilku umów leasingu operacyjnego oraz innych umów. Przyszłe 
zobowiązania wynikające z tych umów zostały przedstawione poniżej. 
 
(i) Przyszłe zobowiązania związane z nabyciem aktywów programowych 
 
Na dzień 31 marca 2005 r. Spółka posiadała przyszłe zobowiązania do płatności związane z 
nabyciem aktywów programowych. Harmonogram przyszłych płatności przedstawia się 
następująco: 
 
       
       
Wymagalne w 2005 r.      35.813 
Wymagalne w 2006 r.      101.227 
Wymagalne w 2007 r.      49.915 
Wymagalne w 2008 r.      9.113 
Wymagalne w 2009 r.      728 
      196.796 

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

31 marca 2005 r.: 
 

       
Jednostki 

powiązane 
       
Wymagalne w 2005 r.      7.628 
Wymagalne w 2006 r.      10.279 
Wymagalne w 2007 r.      4.911 
Wymagalne w 2008 r.      2.460 
Wymagalne w 2009 r.      2.460 
Wymagalne w 2010 r.      2.460 
Wymagalne w 2011 r. i później      7.176 
      37.374 

 
Umowy podpisane z podmiotami powiązanymi dotyczą wynajmu powierzchni biurowej i 
studiów telewizyjnych od ITI Poland i MBC. Opłaty z tytułu najmu są indeksowane o 
wskaźnik inflacji. Przyszłe zobowiązania wyrażone w walutach obcych zostały przeliczone na 
złote przy zastosowaniu kursu wymiany walut na dzień 31 marca 2005 r.  
 
Poza umowami leasingu opisanymi powyżej, Spółka jest także stroną umów wynajmu 
pojemności transponderów satelitarnych. Umowy te obowiązują przez cały okres 
operacyjnego działania odnośnych transponderów satelitarnych. Na mocy tych umów Spółka 
jest zobowiązana do uiszczania rocznych opłat za wynajem. Płatności z tytułu tych umów są 
zabezpieczone gwarancjami bankowymi na kwotę 2.797 euro (równowartość 11.420 zł). 
Przyszłe zobowiązania do płatności wynikające z tych umów zostały zaprezentowane w 
poniższym zestawieniu: 
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12. PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA (CD.) 

 
       
       
Wymagalne w 2005 r.      10.182 
Wymagalne w 2006 r.      7.637 
      17.819 

 
TVN jest stroną umów o obsługę i eksploatację nadajników telewizyjnych, za roczną opłatę 
wynoszącą 6.600. 
 
(iii) Przyszłe zobowiązania z tytułu umów barterowych  
 
Na dzień 31 marca 2005 r. Spółka posiada przyszłe zobowiązania do dostarczenia czasu 
antenowego dla emisji reklam na kwotę 1.159 w rozliczeniu za różnego typu zobowiązania 
(1.661 na dzień 31 grudnia 2004 r.). Usługa dostarczenia czasu antenowego dla emisji 
reklam będzie świadczona po cenach rynkowych zgodnie z warunkami umowy. 
 
(iv) Pozostałe przyszłe zobowiązania  
 
Na dzień 31 marca 2005 r. Spółka posiada przyszłe zobowiązania do nabycia środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych na kwotę 580 (2.628 na 31 grudnia 2004 r.). 
 
13. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI 

Przychody: 
 
  Trzy miesiące 

zakończone 
31 marca 2004 r.  

 Trzy miesiące 
zakończone 

31 marca 2005 r. 
     
Grupa TVN 24   1.136  2.308 
Telewizja Wisła Sp. z o.o.(*)  1.982  - 
TVN Finance Corporation plc  -  2 
Grupa Kapitałowa ITI   3.856  1.262 

  6.974  3.572 
 
*31 grudnia 2004 r. Grupa TVN 24 połączyła się z Telewizją Wisła Sp. z o.o. 
 
Przychody od Grupy Kapitałowej ITI obejmują przede wszystkim przychody z tytułu 
wykorzystania praw do emisji filmów, świadczenia usług produkcyjnych i usług emisji reklam 
pomniejszonych o prowizje i fakturowanych na warunkach i według cen rynkowych.  
Przychody od Telewizji Wisła Sp. z o.o. obejmują przede wszystkim przychody z tytułu 
prowizji od sprzedaży czasu antenowego.  
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13. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI (CD.) 
 
Koszty działalności operacyjnej: 
 
  Trzy miesiące 

zakończone 
31 marca 2004 r.  

 Trzy miesiące 
zakończone 

31 marca 2005 r. 
     

     

Grupa TVN 24   1.604  27.322 

Telewizja Wisła Sp. z o.o.(*)  14.833  - 

Grupa Kapitałowa ITI   2.632  2.974 

ITI Poland S.A. („ITI Poland”)  1.279  1.286 

Media Business Centre Sp. z o.o. („MBC”)  1.393  1.165 

  21.741  32.747 
 
*31 grudnia 2004 r. Grupa TVN 24 połączyła się z Telewizją Wisła Sp. z o.o. 
 
Koszty działalności operacyjnej dotyczące ITI Poland i MBC obejmują koszty wynajmu 
powierzchni biurowej dzierżawionej przez Grupę od ITI Poland i MBC. MBC i ITI Poland są 
spółkami kontrolowanymi przez niektórych akcjonariuszy i dyrektorów Grupy 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. (Opis opłat z tytułu gwarancji 
otrzymywanych przez ITI Services AG znajduje się w Nocie 13 (viii) informacji dodatkowej). 
 
Koszty działalności operacyjnej dotyczące Telewizji Wisła Sp. z o.o. obejmują głównie koszty 
licencji dotyczących formatów programowych.  
 
Koszty działalności operacyjnej dotyczące Grupy TVN 24 obejmują głównie koszty produkcji 
programów telewizyjnych dla Spółki. 
 
Należności od jednostek powiązanych z tytułu obligacji   
 
W dniu 2 grudnia 2003 r. Spółka nabyła obligację wyemitowaną przez ITI Media Group N.V. 
(„ITI Media Group”) za łączną kwotę 131.561 euro (611.861 zł). ITI Media Group jest 
holdingiem skupiającym aktywa medialne Grupy Kapitałowej ITI, kontrolowanym przez ITI 
Holdings.  
 
Spółka klasyfikuje obligację jako pożyczki i należności. Na każdy dzień bilansowy Spółka 
ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki wskazujące na trwałą utratę wartości tego 
składnika aktywów finansowych. Jeśli przesłanki takie istnieją, Spółka ustala szacowaną 
wartość odzyskiwaną obligacji i dokonuje odpowiedniego odpisu aktualizującego z tytułu 
trwałej utraty wartości, o ile to konieczne, w kwocie równej różnicy między wartością 
bilansową i bieżącą wartością zdyskontowanych oczekiwanych przyszłych przepływów 
pieniężnych. Na dzień 31 marca 2005 r. Spółka nie stwierdziła istnienia przesłanek 
wskazujących na trwałą utratę wartości. Wartość godziwa obligacji, wraz z odsetkami, na 
dzień 31 marca 2005 r. wynosiła 150.352 euro (613.992 zł). Wartość godziwą obligacji 
oszacowano stosując model Brace-Gątarek-Musiela. 
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13. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI (CD.) 
 
Obligacja jest oprocentowana według efektywnej rocznej stopy procentowej 10,03%, a jej 
termin wykupu wraz z naliczonymi odsetkami to 15 stycznia 2014 r. 
 
Kwoty należne z tytułu obligacji będą narastać od dnia emisji zgodnie z tabelą poniżej. 
 
Data  Łączna narosła wartość 

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

2 grudnia 2004 r.  145.375,2 € 

2 grudnia 2005 r.  160.639,6 € 

2 grudnia 2006 r.  177.506,8 € 

2 grudnia 2007 r.  196.145,0 € 

2 grudnia 2008 r.  216.740,2 € 

2 grudnia 2009 r.  239.498,0 € 

2 grudnia 2010 r.  264.645,2 € 

2 grudnia 2011 r.  292.433.0 € 

2 grudnia 2012 r.  323.138,5 € 

2 grudnia 2013 r.  357.068,0 € 

15 stycznia 2014 r. (dzień wykupu)  361.546,2 € 
 
Przychody z tytułu naliczonych odsetek od obligacji za 3 miesiące zakończone 31 marca 
2005 r. wyniosły 14.879 (3.705 euro). 
 
Obligacja jest zabezpieczona na udziałach w Strateurop. Strateurop posiada 30.43% 
udziałów w kapitale zakładowym Spółki. 
 
Pożyczka od jednostki powiązanej 
 
  31 grudnia 2004 r.  31 marca 2005 r. 
     
Pożyczka od TVN Finance Corporation plc.   895.884  897.997 
Naliczone odsetki  3.877  27.172 
  899.761  925.169 

 
Pożyczka oprocentowana jest według stopy 9,65% rocznie, a termin jej spłaty przypada na 
15 grudnia 2013 r. Odsetki są płatne co pół roku. 
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13. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI (CD.) 
 
Salda należności/zobowiązań z tytułu sprzedaży/zakupu towarów i usług: 
 
  31 grudnia 2004 r.  31 marca 2005 r. 
Należności:     

Grupa TVN 24   17.917  17.074 

TVN Finance Corporation plc  -  32 

El-Trade Sp. z o.o.  24  24 

MBC Sp. z o.o.  16  - 

Grupa Kapitałowa ITI   12.382  5.440 

  30.339  22.570 
 
  31 grudnia 2004 r.  31 marca 2005 r. 
Zobowiązania:     

Grupa TVN 24   4.202  24.751 

Telewizja Wisła Sp. z o.o. (*)  16.224  - 

Grupa Kapitałowa ITI   166  1.513 

ITI Poland S.A.  53  98 

  20.645  26.362 
 
*31 grudnia 2004 r. Grupa TVN 24 połączyła się z Telewizją Wisła Sp. z o.o. 
 
Długoterminowe pożyczki udzielone jednostkom powiązanym 
 
  31 grudnia 2004 r.  31 marca 2005 r. 
Grupa TVN 24   28.575  29.023 

El-Trade Sp. z o.o.  77  - 

Polish Television Finance Corporation B.V.  88  92 

Polskie Media S.A.  -  223 

Pozostałe  147  - 

  28.887  29.338 
 
Pożyczki udzielone Grupie TVN 24 obejmują pożyczkę udzieloną TVN 24 Sp. z o.o. w 
kwocie 5.100 euro oraz pożyczkę udzieloną TVN Turbo Sp. z o.o. w kwocie 3.950 zł. 
Pożyczka udzielona TVN 24 Sp. z o.o. jest oprocentowana według stopy 5,80% rocznie i jest 
wymagalna 31 grudnia 2009 r. Pożyczka udzielona TVN Turbo Sp. z o.o. jest oprocentowana 
według stopy WIBOR 1M + 0,85% rocznie i jest wymagalna 31 grudnia 2009 r. 
  
Zobowiązania leasingowe wobec stron powiązanych 
 
Szczegółowe informacje podane są w Nocie 12 (ii). 
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13. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI (CD.) 
 
Pozostałe zobowiązania 
 
W okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2005 r. Spółka ujęła przychody netto z tytułu 
odsetek od należności przeterminowanych od jednostek powiązanych w wysokości 394 
(przychody netto w wysokości 445 w okresie zakończonym 31 marca 2004 r.). 
 
ITI Holdings udzieliła gwarancji na kwotę 65.000 USD na rzecz Warner Bros. International 
Television Distribution i na kwotę 8.000 USD na rzecz DreamWorks z tytułu licencji 
programowych nabywanych i nadawanych przez TVN. W okresie 3 miesięcy zakończonych 
31 marca 2005 r. Spółka ujęła koszty finansowe w wysokości 1.654 dotyczące tych gwarancji 
(2.243 w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2004 r.). 
 
Saldo aktywów programowych na dzień 31 marca 2005 r. obejmuje kwotę 88 (163 na dzień 
31 grudnia 2004 r.) dotyczącą produkcji nabytych od Grupy Kapitałowej ITI oraz kwotę 
21.604 dotyczącą produkcji nabytych od Grupy TVN 24. 
 
14. FINANSOWE INSTRUMENTY POCHODNE  

W dniu 2 grudnia 2003 r. TVN Finance Corporation plc, jednostka zależna Spółki, 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 uprzywilejowane zobowiązania długoterminowe, 
przy czym warunki zadłużenia zawierają określone restrykcje dotyczące między innymi 
możliwości dalszego zadłużania, wypłaty dywidend, sprzedaży majątku oraz transakcji z 
jednostkami powiązanymi. Obligacje te są w pełni i bezwarunkowo gwarantowane przez 
Spółkę i jej główną jednostkę zależną, TVN 24.  
 
TVN Finance Corporation plc 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, ale nie może skorzystać z tego prawa bez uprzedniego uzyskania 
pisemnej zgody ze strony Spółki.  
 
Spółka ujęła wbudowany instrument finansowy w postaci wyżej opisanych opcji. Wartość 
godziwa opcji na dzień 31 marca 2005 r. wynosiła 46.789 zł (11.458 tys. euro). Wartość 
godziwą wyliczono z zastosowaniem modelu Brace-Gątarek-Musiela. 
 
15. WYDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM 

10 maja 2005 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło przeznaczenie kapitału 
rezerwowego w kwocie 225.227 zł na nabycie i dobrowolne umorzenie akcji własnych TVN 
S.A. Zarząd zamierza przeznaczyć kapitał rezerwowy na program nabycia akcji własnych w 
roku 2005 i w latach następnych. Szczegółowe informacje dotyczące programu nabycia akcji 
własnych, między innymi ceny i okresu zapisów, zostaną ustalone przez Zarząd z 
uwzględnieniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Zarząd zamierza nabyć od 
akcjonariuszy znajdujących się pod kontrolą Grupy Kapitałowej ITI ilość akcji obliczoną 
proporcjonalnie do ilości akcji nabytych od akcjonariuszy mniejszościowych. Akcjonariusze 
mniejszościowi otrzymają środki pieniężne w zamian za akcje, a akcjonariusze znajdujący 
się pod kontrolą Grupy Kapitałowej ITI jako wynagrodzenie za swoje akcje otrzymają w 
rozliczeniu równoważną część należności Spółki z tytułu obligacji wyemitowanej przez ITI 
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Media. Maksymalna kwota środków pieniężnych przeznaczona na wykup akcji własnych od 
akcjonariuszy mniejszościowych to 55 milionów zł. Przy założeniu uczestnictwa 
akcjonariuszy mniejszościowych w ofercie wykupu zapewniającego wykorzystanie pełnej 
kwoty przeznaczonych środków pieniężnych, maksymalna kwota do rozliczenia wykupu z 
wykorzystaniem części należności z tytułu obligacji ITI Media wyniesie 64,4 milionów zł.



 

  

 


