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1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro 

Poniższa tabela przedstawia wybrane skonsolidowane dane finansowe za okresy trzech i 
dziewięciu miesięcy zakończone 30 września 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 3,9166 zł za 1,00 euro (kurs 
średni NBP z dnia 30 września 2005 r.). Czytelnik nie powinien traktować wartości 
przeliczonych na euro jako realnej wartości kwot wyrażonych w złotych. Dokonanie transakcji 
wymiany walutowej po wyżej wymienionym kursie może być niemożliwe. Wszystkie wartości 
przedstawione w poniższej tabeli podane są w tysiącach, z wyjątkiem danych o liczbie akcji, 
jeżeli nie zaznaczono inaczej.  

 
  

Trzy miesiące zakończone 30 września Dziewięć miesięcy zakończone 30 września

 2004* 2005 2004 2005 2004* 2005 2004 2005
 PLN PLN € € PLN PLN € €
Skonsolidowany rachunek 
zysków i strat 

        

Przychody ze sprzedaży netto 139.376  173.334 35.586 44.256 500.882  585.329  127.887 149.448 
Zysk z działalności operacjnej 15.936  27.727 4.069 7.079 121.696  164.630  31.072 42.034 
Zysk brutto 28.858  43.954 7.368 11.222 129.774  176.438  33.134 45.049 
Zysk netto przypadający 
akcjonariuszom TVN SA 

 
23.006  

 
35.952 

 
5.874 

 
9.179 

 
103.634  

 
141.674  

 
26.460 

 
36.173 

    
Skonsolidowany rachunek 
przepływów pieniężnych 

   

Przepływy pieniężne z 
działalności operacyjnej 

 
23.783  

 
25.698 

 
6.072 

 
6.561 

 
141.556  

 
142.055 

 
36.143 

 
36.270 

Przepływy pieniężne z 
działalności inwestycyjnej 

 
(19.033)  

 
44.093 

 
(4.860) 

 
11.258 

 
(60.001)  

 
(41.160)  

 
(15.320) 

 
(10.509) 

Przepływy pieniężne z 
działalności finansowej 

 
(330)  

 
(56.452) 

 
(84) 

 
(14.414) 

 
(68.013)  

 
(109.276)  

 
(17.365) 

 
(27.901) 

Zmiana stanu środków 
pieniężnych  

 
4.420  

 
13.339 

 
1.128 

 
3.405 

 
13.542  

 
(8.381)  

 
3.458 

 
(2.140) 

Średnia ważona liczba akcji * 65.800.000  64.814.390 n/a n/a 65.800.000  65.470.256  n/a n/a
Podstawowy i rozwodniony zysk 
na jedną akcję 

 
0,35  

 
0,55 

 
0,09 

 
0,14 

 
1,57  

 
2,16  

 
0,40 

 
0,55 

Zadeklarowana lub wypłacona 
dywidenda 

 
- 

 
-

 
-

 
-

 
- 

 
- 

 
-

 
-

    
Skonsolidowane inne dane    
EBITDA** 23.577  38.691 6.020 9.878 145.253  196.317  37.087 50.124 
Marża EBITDA  16,9% 22,3% n/a n/a 29,0% 33,5% n/a n/a
Marża operacyjna 11,4% 16,0% n/a n/a 24,3% 28,1% n/a n/a
    

 Na dzień 31 
grudnia 

2004

Na dzień  30 
września 

2005 
 

Na dzień 
31 

grudnia 
2004

Na dzień  
30 

września 
2005 

 

Na dzień 31 
grudnia 

2004

Na dzień  30 
września 

2005 
 

Na dzień 
31 grudnia 

2004

Na dzień  
30 

września 
2005 

 
 PLN PLN € € PLN PLN € €
Skonsolidowany bilans    
Aktywa 1.389.314 1.406.780 354.725 359.184 1.389.314 1.406.780 354.725 359.184 
Zobowiązania długoterminowe 914.077 897.608 233.386 229.180 914.077 897.608  233.386 229.180 
Zobowiązania krótkoterminowe 170.982 182.410 43.656 46.574 170.982 182.410  43.656 46.574 
Kapitał własny 304.255 326.762 77.683 83.430 304.255 326.762  77.683 83.430 
Kapitał zakładowy 65.800 65.800 16.800 16.800 65.800 65.800  16.800 16.800 
Akcje własne - (119.526) - (30.522) - (119.526) - (30.522)

* Dane porównawcze zostały w razie potrzeby skorygowane w celu uwzględnienia zmian prezentacyjnych wprowadzonych w 
bieżącym okresie. Żadna z wprowadzonych zmian nie wpłynęła na uprzednio prezentowane kwoty zysku ani kapitału własnego. 
** EBITDA zdefiniowana jest jako wynik finansowy netto ustalony zgodnie z MSSF, przed odliczeniem amortyzacji (poza 
amortyzacją licencji programowych), odpisów z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
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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. 
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. 
 

Podsumowanie wyników działalności Spółki 

Udział Grupy TVN w oglądalności w grupie docelowej w prime time wzrósł do 29,7% w 
trzecim kwartale 2005 r. z 27,4% w analogicznym okresie 2004 r. i wzrósł do 30,7% w ciągu 
dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2005 r. z 28,7% w analogicznym okresie 
2004 r.   

Przychody wygenerowane przez Grupę Kapitałową TVN S.A. wzrosły o 24,4% do poziomu 
173.334 zł w trzecim kwartale 2005 r. w porównaniu z trzecim kwartałem 2004 r. Zysk 
operacyjny wzrósł o 74,0% do 27.727 zł w trzecim kwartale 2005 r. Wzrost przychodów w 
porównaniu do analogicznego okresu 2004 r. w dużej mierze zawdzięczamy wzrostowi cen 
reklamy, który to wzrost osiągnął poziom 7% dla programu TVN, jak również 9% wzrostowi 
liczby sprzedanych GRP. Marża EBITDA wzrosła z 16,9% w trzecim kwartale 2004 r. do 
22,3% w trzecim kwartale 2005 r. Zysk netto wzrósł o 56,3% do 35.952 zł w trzecim kwartale 
2005 r.  

Przychody wygenerowane przez Grupę Kapitałową TVN S.A. wzrosły o 16,9% do poziomu 
585.329 zł w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2005 r. w porównaniu 
do analogicznego okresu 2004 r. Zysk operacyjny wzrósł o 35,3% do 164.630 zł w okresie 
dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2005 r. Wzrost przychodów w porównaniu do 
analogicznego okresu 2004 r. w dużej mierze zawdzięczamy wzrostowi cen reklamy, który to 
wzrost osiągnął poziom 9% dla programu TVN. Marża EBITDA wzrosła z 29,0% w okresie 
dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2004 r. do 33,5% w analogicznym okresie 
2005 r. Zysk netto wzrósł o 36,7% do 141.674 zł w okresie dziewięciu miesięcy 
zakończonym 30 września 2005 r.  

Zarząd TVN S.A. szacuje że rynek reklamy wzrósł o 13% zaś rynek reklamy telewizyjnej 
wzrósł o około 10% w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2005 r. w 
porównaniu do analogicznego okresu 2004 r.  

 

2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej TVN S.A.  

Poniżej przedstawiono opis organizacji Grupy Kapitałowej TVN S.A. na dzień 30 września 
2005 r. wraz ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji: 
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Nazwa spółki   Metoda konsolidacji 

TVN Finance Corporation plc 

One London Wall 

London EC2Y 5EB 

Wielka Brytania 

 Spółka konsolidowana metodą pełną 

Polish Television Finance Corporation B.V. 

De Boelelaan 7 

NL-1083 Amsterdam 

Holandia 

Spółka konsolidowana metodą pełną 

El-Trade Sp. z o.o.    

ul. Cicha 7    

02-981 Warszawa 

Spółka konsolidowana metodą pełną 

ProCable Sp. z o.o. 

ul. Powsińska 4 

02-920 Warszawa 

Spółka konsolidowana metodą pełną 

TVN 24 Sp. z o.o. („TVN 24”) 

ul. Wiertnicza 166 

02-952 Warszawa 

Spółka konsolidowana metodą pełną 

TVN Turbo Sp. z o.o. 

ul. Wiertnicza 166 

02-952 Warszawa 

Spółka konsolidowana metodą pełną 

Newsroom Sp. z o.o.  

ul. Wiertnicza 166    

02-952 Warszawa 

Spółka konsolidowana metodą pełną 

 
3. Skutki zmian w strukturze Grupy Kapitałowej TVN S.A. 

W trzecim kwartale 2005 r. nie było żadnych zmian w strukturze Grupy Kapitałowej TVN S.A. 
W dniu 1 października 2005 r. TVN S.A. nabyła od TVN 24 Sp. z o.o., swojej jednostki 
zależnej (w której posiada 100% udziałów), 100% udziałów spółki Newsroom Sp. z o.o. 
jednostki będącej w 100% własnością TVN 24 Sp. z o.o. Transakcja ta nie ma wpływu na 
strukturę Grupy Kapitałowej TVN S.A. 
 

4. Stanowisko Zarządu TVN S.A. odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej 
publikowanych prognoz wyników finansowych 

Nie ma znaczących różnic pomiędzy opublikowanymi prognozami a aktualnymi wynikami. 
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5. 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 III kwartał 2005 roku byli:  

Nazwa Liczba akcji Ilość głosów Wartość akcji 
tys. zł 

Udział % w 
kapitale 

zakładowym 
     
N-Vision B.V. (*) 15.072.540 15.072.540 15.073 22,91 
Strateurop International B.V. (*) 19.463.086 19.463.086 19.463 29,58 
Bank Austria Creditanstalt AG (**) 5.293.396 5.293.396 5.293 8,04 
Fidelity International Limited 3.308.975 3.308.975 3.309 5,03 
Pozostali (***) 22.662.003 20.831.585 22.662 34,44 
 65.800.000 63.969.582 65.800 100,00 
(*) Jednostki znajdujące się pod kontrolą grupy ITI 

(**) ITI posiada prawa do korzyści ekonomicznych w stosunku do 4.343.540 akcji będących w posiadaniu Bank Austria 
Creditanstalt AG 

(***)TVN S.A. jest właścicielem 1.830.418 akcji własnych nabytych w programie zakupu akcji własnych zakończonym w sierpniu 
2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TVN S.A. mające miejsce 26 września 2005 r. podjęło uchwałę o 
umorzeniu akcji własnych będących w posiadaniu TVN S.A.  
 

Udział procentowy akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 
odpowiada udziałowi w kapitale zakładowym, z wyjątkiem akcji własnych, z których prawa 
głosu nie są wykonywane.  

Zmiany wśród akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% akcji TVN S.A. od daty publikacji 
raportu kwartalnego za II kw. 2005 r. (tj. 11 sierpnia 2005 r.) do dnia publikacji raportu 
kwartalnego za III kw. 2005 r. (tj. 10 listopada 2005 r.) wynikały z przeprowadzonego 
programu wykupu akcji własnych, który zakończony został w dniu 16 sierpnia 2005 r. 

W dniu 26 września 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TVN S.A. 
podjęło uchwałę o umorzeniu 1.830.418  akcji TVN S.A. nabytych w programie wykupu akcji 
własnych. Obniżenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy w 
dniu 31 października 2005 r.  

 

6. Akcje TVN S.A. posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę 

1. Pan Romano Fanconi, członek Rady Nadzorczej TVN S.A. zakupił 483 (nie w tysiącach) 
akcji TVN S.A. w transakcji sesyjnej zawartej na Warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych i rozliczonej 29 sierpnia 2005 r. Cena zakupu wynosiła PLN 48,40 zł za 
akcję. W wyniku tej transakcji Romano Fanconi posiada 6.000 akcji TVN S.A.      

2. Następujący członkowie Rady Nadzorczej Spółki, w ramach transakcji pakietowych 
zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i rozliczonych 2 września 
2005 r., sprzedali akcje TVN S.A.: 

(i) Pan Jan Wejchert, Przewodniczący Rady Nadzorczej TVN S.A. sprzedał 500.000  akcji 
TVN S.A., 

(ii) Pan Mariusz Walter, Członek Rady Nadzorczej TVN S.A., za pośrednictwem podmiotu 
powiązanego spoza Grupy ITI, sprzedał 70.000  akcji TVN S.A.,i 
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(iii) Pan Bruno Valsangiacomo, Członek Rady Nadzorczej TVN S.A., za pośrednictwem 
podmiotu powiązanego spoza Grupy ITI, sprzedał 70.000  akcji TVN S.A. 

Cena sprzedaży w wyżej wymienionych transakcjach wynosiła 49,20 zł za akcję. 

3. Panowie Mariusz Walter i Bruno Valsangiacomo, za pośrednictwem podmiotów 
powiązanych spoza Grupy ITI, sprzedali po 500.000 akcji TVN S.A. każdy, w ramach 
transakcji pakietowych zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i 
rozliczonych 7 września 2005 r. Cena sprzedaży w tych transakcjach wynosiła 51,50 zł za 
akcję. 

 

7. Informacje o istotnych postępowaniach dotyczących TVN S.A. lub spółek 
zależnych podlegających konsolidacji 

 
Na dzień 30 września 2005 r. 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. 

 

8. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostki zależne nietypowych 
transakcji z podmiotami powiązanymi 

W dniu 3 sierpnia 2005 r.  zostały podpisane umowy między TVN S.A., ITI Media Group 
N.V., Strateurop International B.V. and N-Vision B.V., akcjonariuszami TVN S.A. i 
podmiotami zależnymi od ITI Media Group N.V. Umowy zawarte zgodnie z ofertą zakupu 
akcji własnych TVN S.A. przewidują  zbycie przez Strateurop International B.V. 556.914 akcji 
TVN S.A. na rzecz TVN S.A. za łączną sumę 36.366 zł oraz zbycie przez N-Vision B.V. 
431.284  akcji TVN S.A. na rzecz TVN S.A. za łączną sumę 28.163 zł. Zważywszy, że  
Strateurop International B.V. i N-Vision B.V. przejęły część zadłużenia wynikającego z 
obligacji ITI Media Group N.V., strony umowy postanowiły, że kwoty należne Strateurop 
International B.V. i N-Vision B.V. od TVN S.A. jako zapłata za nabyte akcje zostaną  
potrącone z należnością z tytułu obligacji ITI Media Group N.V. , na zasadach określonych  
we  wspomnianej  umowie.  

 

9. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub spółki Grupy Kapitałowej TVN 
poręczeń kredytów lub pożyczek lub udzieleniu gwarancji w III 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 TVN S.A.  

 

10. Inne informacje, istotne dla oceny sytuacji Grupy TVN 

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 S.A. mieści się przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa, Polska. 
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TVN wraz z jednostkami zależnymi nadaje osiem programów telewizyjnych: TVN, TVN 7, 
TVN 24, TVN Meteo, TVN Turbo, ITVN, TVN Style i TVN Gra. Krajowa Rada Radiofonii i 
Telewizji przyznała TVN S.A. koncesję na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o 
charakterze uniwersalnym za pośrednictwem nadajników naziemnych oraz koncesje na 
rozpowszechnianie innych programów telewizyjnych drogą satelitarną.  

Wszystkie kwoty w euro, dolarach amerykańskich i złotych polskich wyrażone są w 
tysiącach, z wyjątkiem danych dotyczących liczby akcji, 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 
okresach trzech miesięcy i dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2005 r. emisje 
reklam były źródłem odpowiednio ok. 75% i 82% 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 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 okresach trzech miesięcy i 
dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2005 r. odpowiednio 84% i 85% przychodów 
z emisji reklam pochodziło ze sprzedaży pakietów punktów ratingowych (GRP). 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 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 
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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 97% czasu 
antenowego przeznaczonego na emisję reklam w porze prime time i ok. 90% poza prime 
time. Natomiast w miesiącach mniej atrakcyjnych dla reklamodawców wykorzystuje z reguły 
ok. 78% czasu antenowego przeznaczonego na emisję reklam w porze prime time oraz ok. 
73% 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 okresach 
trzech miesięcy i dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 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 okresy trzech miesięcy i dziewięciu miesięcy 
zakończonych w dniu 30 września 2005 r. odpowiednio ok. 6% i 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 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 okresy trzech miesięcy i dziewięciu miesięcy 
zakończonych w dniu 30 września 2005 r. stanowiły około 19% i 13% naszych 
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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 przebieg (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; oraz 

• Przychody ze sprzedaż praw do zawartości programowej. 

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 okresach trzech miesięcy i dziewięciu miesięcy zakończonych 
30 września 2005 r. odpowiednio 63% i 61% wyemitowanych programów w programie TVN 
stanowiły produkcje własne, a odpowiednio 37% i 39% 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 zakupione przez Grupę Kapitałową TVN S.A. Licencje te 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 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 
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dodatkowych do śródrocznego skonsolidowanego, sprawozdania finansowego 
sporządzonego na dzień 30 czerwca 2005 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 Autorów i 
Kompozytorów; 

• koszty amortyzacji sprzętu telewizyjnego i nadawczego; 

• koszty marketingu i badań; 

• koszty najmu i koszty eksploatacyjne z tytułu zajmowanej przez nas powierzchni 
biurowe;j  

• koszty doradztwa technicznego, finansowego i prawnego; oraz 

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

SYTUACJA FINANSOWA ORAZ WYNIKI DZIAŁALNOŚCI  

Sytuacja finansowa 

Wartość aktywów programowych Grupy Kapitałowej TVN S.A. wzrosła o 14.406 zł do 
226.074 zł na dzień 30 września 2005 r. z poziomu 211.668 zł na dzień 31 grudnia 2004 r. 
Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu kapitalizacji produkcji lokalnej o 9.449 oraz 
ze wzrostu wartości zakupionych licencji programowych o 72.843 zł częściowo 
zrównoważonego przez amortyzację licencji programowych, która wyniosła 67.592 zł. 

Kwota należności wzrosła do poziomu 111.580 zł na dzień 30 września 2005 r. z poziomu 
104.422 zł na dzień 31 grudnia 2004 r. Wzrost ten jest przede wszystkim spowodowany 
wzrostem sprzedaży we wrześniu 2005 r. w porównaniu do grudnia 2004 r., o 22.868 zł, 
częściowo zrównoważonym przez bardziej efektywną windykację należności.  

Saldo środków pieniężnych Grupy Kapitałowej TVN S.A. zmniejszyło się o 8.331 zł do 
poziomu 57.400 zł na dzień 30 września 2005 r. z poziomu 65.731 zł na dzień 31 grudnia 
2004 r., głównie na skutek wykupu akcji własnych w kwocie 54.997, częściowo 
zrównoważonego przez wyższe przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.  

Odsetki naliczone od obligacji wyemitowanej przez TVN Finance plc wzrosły o 21.709 zł do 
poziomu 25.503 zł na dzień 30 września 2005 r. z poziomu 3.794 zł na dzień 31 grudnia 
2004 r. Wzrost ten odzwierciedla fakt iż na dzień 30 września 2005 r. Grupa Kapitałowa TVN 
S.A. naliczyła odsetki należne za 3,5 miesiąca, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2004 r. 
tylko za pół miesiąca. Odsetki od obligacji wypłacane są 15 września i 15 grudnia każdego 
roku.  
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Wyniki działalności Grupy Kapitałowej TVN S.A.  

Okres trzech miesięcy zakończonym w dniu 30 września 2005 r. w porównaniu z 
okresem trzech miesięcy zakończonym w dniu 30 września 2004 r. 

Przychody netto ze sprzedaży. Przychody netto ze sprzedaży wzrosły o 24,4% do poziomu 
173.334 zł za trzeci kwartał 2005 r. z poziomu 139.376 zł za trzeci kwartał 2004 r.  

Przychody z emisji reklam wzrosły o 16,3% do poziomu 129.711 zł za trzeci kwartał 2005 r. z 
poziomu 111.525 zł za trzeci kwartał 2004 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze 
wzrostu przychodów reklamowych generowanych przez program TVN o 17.341 zł, na który 
to wzrost składał się 7% wzrost średniej ceny sprzedaży jednego punktu GRP i 9% wzrost 
liczby sprzedanych punktów GRP. Dodatkowo, programy zakupione bądź uruchomione w 
2004 r. wygenerowały o 1.907 zł więcej przychodów w trzecim kwartale 2005 r. niż w 
analogicznym okresie 2004 r.  

Pozostałe przychody za trzeci kwartał 2005 r. wzrosły o 56,6% do 43.623 zł w porównaniu do 
analogicznego okresu roku 2004, kiedy to wynosiły 27.851 zł. Wzrost wynikał głównie z 
62,9% wzrostu przychodów z tytułu świadczeń sponsorskich, wynikającego głównie ze 
sponsorowania festiwalu w Sopocie i meczy piłkarskich nadanych w trzecim kwartale, 
129,0% wzrostu przychodów z tytułu usług związanych z udziałem widzów w audycjach za 
pośrednictwem połączeń telefonicznych do poziomu 11.197 zł, wynikający 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, i z 31,6% wzrostu przychodów z udzielania licencji na emisję niektórych 
naszych programów operatorom sieci telewizji kablowych i satelitarnych platform cyfrowych 
do poziomu 11.174 zł z poziomu 8.492 zł w trzecim kwartale 2004 r.   

Koszty produkcji i nadawania programów telewizyjnych. Koszty produkcji i nadawania 
programów telewizyjnych Grupy Kapitałowej TVN S.A. wzrosły o 13,2% do poziomu 121.736 
zł za trzeci kwartał 2005 r. z poziomu 107.566 zł za trzeci kwartał 2004 r. Koszty produkcji i 
nadawania programów telewizyjnych wzrosły częściowo na skutek wzrostu kosztów 
produkcji lokalnej i kosztów osobowych w związku ze wzrostem liczby produkowanych seriali 
w jesiennej ramówce. Dodatkowo, jesienna ramówka została rozpoczęta trzydniowym 
festiwalem muzycznym w Sopocie, który został wyprodukowany przez Grupę Kapitałową 
TVN S.A. i nadany w programie TVN, a koszt którego wyniósł 10.483 zł.  

Stosunek kosztów produkcji i nadawania programów telewizyjnych do przychodów netto ze 
sprzedaży spadł do 70,2% w trzecim kwartale 2005 r. z 77,2% w trzecim kwartale 2004 r.  

Koszty sprzedaży. Koszty sprzedaży Grupy Kapitałowej TVN S.A. wzrosły o 27,6% do 
poziomu 10.533 zł w trzecim kwartale 2005 r. z poziomu 8.256 zł w trzecim kwartale 2004 r. 
Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu kosztów marketingu i badań, które wzrosły 
o 3.175 zł do poziomu 5.197 zł w trzecim kwartale 2005 r. z poziomu 2.022 zł w trzecim 
kwartale 2004 r., co było związane przede wszystkim promocją festiwalu w Sopocie, jak 
również ze zwiększonymi nakładami na promocję ramówki jesiennej 2005 r. w porównaniu z 
2004 r.  

Stosunek kosztów sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży wzrósł do 6,1% w trzecim 
kwartale 2005 r. z 5,9% w trzecim kwartale 2004 r.  

Koszty ogólnego zarządu. Koszty ogólnego zarządu Grupy Kapitałowej TVN S.A. wzrosły o 
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72,9% do poziomu 13.373 zł w trzecim kwartale 2005 r. w porównaniu do 7.735 zł w trzecim 
kwartale 2004 r. W lipcu 2004 r. została odwrócona rezerwa na usługi doradcze na kwotę 
2.365 zł. Po uwzględnieniu tego odwrócenia, koszty ogólnego zarządu wzrosły o 32,4%, co 
spowodowane było głównie zwiększeniem o 2.512 zł kosztów zatrudnienia i związanych z 
tym kosztów osobowych. Wzrost kosztów osobowych i zatrudnienia wynikał ze wzrostu 
zatrudnienia w działach finansowym, informatyki i administracji, co z kolei było spowodowane 
stałym rozwojem Grupy Kapitałowej TVN, włączając w to nowe programy telewizyjne i 
produkcję lokalną.  

Stosunek kosztów ogólnego zarządu do przychodów netto ze sprzedaży wzrósł do 7,7% w 
trzecim kwartale 2005 r. z 5,5% w trzecim kwartale 2004 r.  

Zysk z działalności operacyjnej. Zysk z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej TVN S.A. 
wzrósł o 74,0% do poziomu 27.727 zł w trzecim kwartale 2005 r. z poziomu 15.936 zł w 
trzecim kwartale 2004 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu przychodów ze 
sprzedaży. 

W trzecim kwartale 2005 r. marża operacyjna wyniosła 16,0% podczas gdy marża 
operacyjna za analogiczny okres 2004 r. wynosiła 11,4%. 

Przychody finansowe netto. W trzecim kwartale 2005 r. Grupa Kapitałowa TVN S.A. uzyskała 
przychody finansowe netto w kwocie 16.227 zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2004 r. 
uzyskane przychody finansowe netto wyniosły 12.922 zł. 

Koszty netto z tytułu odsetek w trzecim kwartale 2005 r. wyniosły 8.700 zł, podczas gdy za 
analogiczny okres 2004 r. 9.428 zł. Spadek ten spowodowany jest przede wszystkim 
wzmocnieniem się kursu złotego w stosunku do euro na dzień 30 września 2005 r. w 
porównaniu z 30 września 2004 r.  

Zyski z aktualizacji wyceny opcji wbudowanych w obligacje wynoszące 21.427 zł, w 
porównaniu do 11.976 zł w trzecim kwartale 2004 r. 

W trzecim kwartale 2005 r. Grupa Kapitałowa TVN S.A. rozpoznała dodatnie różnice 
kursowe netto w kwocie 13.258 zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2004 dodatnie 
różnice kursowe, netto wyniosły 13.870 zł. Dodatnie różnice kursowe przypisujemy 
znacznemu umocnieniu się złotego do euro i do dolara amerykańskiego w trzecim kwartale 
2004 r. i 2005 r.  

Przychody te zostały częściowo pomniejszone zostały o koszty wystawionych przez Grupę 
ITI gwarancji na rzecz dostawców licencji programowych, w kwocie 1.651 zł i straty na 
zabezpieczeniach wartości godziwej w kwocie 3.882 zł oraz straty z wyceny instrumentów 
zabezpieczających przepływy pieniężne w kwocie 4.225 zł. W trzecim kwartale 2004 r. 
koszty wystawionych przez Grupę ITI gwarancji wynosiły 1.901 zł. 

Zysk brutto. Zysk brutto Grupy Kapitałowej TVN S.A. wzrósł o 52,3% do poziomu 43.954 zł w 
trzecim kwartale 2005 r. z poziomu 28.858 zł w trzecim kwartale 2004 r., z przyczyn 
omówionych powyżej.  

Podatek dochodowy. W trzecim kwartale 2005 r. obowiązkowe zmniejszenie zysku z tytułu 
podatku dochodowego wyniosło 8.002 zł, podczas gdy w trzecim kwartale 2004 r. wyniosło 
5.852 zł. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu podatku bieżącego o 2.296 zł z 
poziomu 1.246 zł w trzecim kwartale 2004 r. do 3.542 zł w trzecim kwartale 2005 r.  

Zysk netto. Zysk netto Grupy Kapitałowej TVN S.A. wzrósł o 56,3% do poziomu 35.952 zł w 
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trzecim kwartale 2005 r. z poziomu 23.006 zł w trzecim kwartale 2004 r., z przyczyn 
omówionych powyżej.  

Wyniki w rozbiciu na poszczególne programy telewizyjne  

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

 Trzy miesiące zakończone 30 września 

 2004 2005 

 Przychody EBITDA Marża EBITDA Przychody EBITDA Marża 
EBITDA 

TVN 115.303  24.862 21,6% 144.019 36.095  25,1% 

TVN 7 9.231  539 5,8% 9.567 (1.152)  n/a 

TVN 24 (włączając TVN Meteo) 19.153  51 0,3% 25.891 2.783  10,7% 

TVN Turbo 1.290  (628) n/a 2.109 149  7,0% 

ITVN 1.257  (1.415) n/a 2.352 16  0,7% 

TVN Style 114 (3.336) n/a 1.075 (1,127)  n/a 

Wpływ konsolidacji i korekt pro-
forma 

(6.972)  3.504 n/a (11.679) 1.927  n/a 

Ogółem 139.376  23.577 16,9% 173.334 38.691  22,3% 

(1) EBITDA zdefiniowana jest  jako wynik finansowy netto ustalony zgodnie z MSSF, przed odliczeniem amortyzacji (poza 
amortyzacją licencji programowych), odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, 
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. 
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.  

(2) Przychody poszczególnych programów telewizyjnych zawierają rozliczenia pomiędzy programami.  

(3) Wskaźniki EBITDA poszczególnych programów telewizyjnych zawierają marże na transakcjach pomiędzy tymi programami. 

(4) Konsolidacja i korekty pro-forma zawierają  korektę o transakcję dokonane przed zakupem programów telewizyjnych, 
eliminację niezrealizowanego zysku na transakcjach pomiędzy programami i eliminację marży na produkcji audycji nie 
informacyjnych wyeliminowanych w trakcie konsolidacji. 

 
W trzecim kwartale 2005 r. program TVN osiągnął udział w oglądalności w swojej grupie 
docelowej w prime time na poziomie 25,2%. W analogicznym okresie 2004 r. udział ten 
wynosił 22,7%. Grupa docelowa widzów tego programu jest zdefiniowana jako osoby w 
wieku od 16 do 49 roku życia, zamieszkujący tereny zurbanizowane liczące ponad 100.000 
mieszkańców. W trzecim kwartale 2005 r. marża EBITDA dla programu TVN wzrosła do 
poziomu 25,1% z poziomu 21,6% w trzecim kwartale 2004 r. Wzrost ten wynika przede 
wszystkim z 7% wzrostu średniej ceny punktu GRP w tym okresie i 9% wzrostu liczby 
sprzedanych punktów GRP.  

W trzecim kwartale 2005 r. udział w oglądalności w swojej grupie docelowej w prime time dla 
programu TVN 7 spadł do poziomu 2,3% z poziomu 3,4% w analogicznym okresie 2004 r. W 
tym samym czasie marża EBITDA wykazała wartość ujemną. Spadek udziału w oglądalności 
wynika przede wszystkim ze zmiany raportowanej 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 o 2.729 zł.  
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Na dzień 30 września 2005 r. liczba abonentów programu TVN 24 wyniosła 3,5 miliona, co 
stanowiło ponad 95% abonentów płacących za dostęp do programów rozprowadzanych 
przez operatorów telewizji kablowej lub operatorów platform satelitarnych w Polsce. W 
trzecim kwartale 2005 r. marża EBITDA wzrosła do 10,7% w porównaniu do 0,3% w trzecim 
kwartale 2004 r. Wzrost przychodów o 33,5% wynikał przede wszystkim ze wzrostu 
przychodów z reklamy o 1.752 zł jak również odzwierciedla przychody z produkcji audycji 
Fakty oraz audycji dla programu TVN Style, które wyniosły 3.329 zł w trzecim kwartale  
2005 r.  

Na dzień 30 września 2005 r. liczba abonentów programu TVN Turbo wyniosła 3,5 miliona, 
co stanowiło ponad 95% abonentów płacących za telewizję kablową lub dostęp do platform 
satelitarnych w Polsce.  

Program ITVN, który jest dostępny w USA, Australii i Niemczech, pozyskał 42 tysięcy 
abonentów na dzień 30 września 2005 r. Na dzień 30 września 2005 r. liczba abonentów 
programu TVN Style wynosiła 3,1 miliona, co stanowiło ponad 84% abonentów płacących za 
telewizję kablową lub dostęp do platform satelitarnych w Polsce.   

 

Okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2005 r. w porównaniu z 
okresem dziewięciu miesięcy zakończonym w dniu 30 września 2004 r. 

W marcu 2004 r. TVN S.A. zawarła transakcję zakupu udziałów TVN 24 Sp. z o.o. od Grupy 
Kapitałowej ITI. W wyniku tej transakcji wyniki za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 
września 2005 r. nie są w pełni porównywalne z wynikami za analogiczny okres roku 2004. 
Wyniki dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2004 r. zawierały wyniki TVN 24 Sp. 
z o.o. tylko za okres od marca do września, podczas gdy wyniki za analogiczny okres 2005 r. 
zawierały wyniki TVN 24 Sp. z o.o. za okres pełnych dziewięciu miesięcy od stycznia do 
września. 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 16,9% do poziomu 585.329 zł za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 
września 2005 r. z poziomu 500.882 zł za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 
września 2004 r. Przychody netto ze sprzedaży związane z konsolidacją TVN 24 Sp. z o.o. 
wyniosły, za okres dwóch miesięcy zakończony 28 lutego 2005 r., 9.224 zł. Wyłączając 
powyższą kwotę przychody wzrosły o 15,0%.  

Przychody z emisji reklam wzrosły o 11,9% do poziomu 480.840 zł za okres dziewięciu 
miesięcy zakończony 30 września 2005 r. z poziomu 429.699 zł za okres dziewięciu 
miesięcy zakończony 30 września 2004 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu 
przychodów generowanych przez program TVN o 40.995 zł, na który to wzrost składał się 
9% wzrost średniej ceny sprzedaży jednego punktu GRP i 1% wzrost liczby sprzedanych 
GRP. Program TVN 24 zwiększył swoje przychody z reklamy o 4.740 zł zaś programy TVN 
Turbo, TVN Style i ITVN zwiększyły swoje przychody z reklamy o 4.050 zł za okres 
dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2005 r. w porównaniu do analogicznego okresu 
2004 r.  

Pozostałe przychody za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2005 r. wzrosły 
o 46,8% do 104.489 zł porównaniu do 71.183 zł w analogicznym okresie roku 2004 r. Wzrost 
pozostałych przychodów wynika z 63,6% wzrostu przychodów z tytułu udzielania licencji na 
emisję niektórych naszych programów operatorom sieci telewizji kablowych i satelitarnych 
platform cyfrowych, które wzrosły z 19.286 zł za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 
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września 2004 r. do poziomu 31.553 zł za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 
września 2005 r. Wzrost ten wynikał przede wszystki ze wzrostu liczby abonentów 
programów tematycznych oraz z wprowadzenia opłaty abonamentowej za TVN Turbo (w 
grudniu 2004 r.) i TVN Style (w sierpniu 2005 r.)Przychody z tytułu usług związanych z 
udziałem widzów w audycjach za pośrednictwem połączeń telefonicznych wzrosły o 11.493 
zł do poziomu 26.918 zł za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2005 r. z 
15.425 zł w analogicznym okresie 2004 r. 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 10,9% do poziomu 348.276 
zł za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2005 r. z poziomu 314.095 zł za 
okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 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 konsolidacją TVN 24 Sp. z o.o., koszty produkcji i nadawania programów 
telewizyjnych wzrosły o 8,0%, głównie na skutek wzrostu kosztów produkcji programów 
telewizyjnych programów TVN i TVN 7 o 39.850 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. oraz kwiecień – maj 2005 r.  w 
porównaniu z analogicznymi okresami 2004 r. Jest też częściowo skutkiem inwestycji, jakie 
Grupa Kapitałowa TVN S.A. poniosła w okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 
2005 r. w access prime time, nadając takie audycje jak W-11 Wydział Śledczy i 
popołudniowe wydanie audycji Uwaga jak również w sobotnio-niedzielne audycje poranne. 
Grupa Kapitałowa TVN S.A. nie inwestowała w te przedziały czasowe w analogicznym 
okresie 2004 r. Dodatkowo koszt za godzinę audycji zakupionych wzrósł do 26 zł w okresie 
dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2005 r. z 23 zł w analogicznym okresie 2004 
r. Wzrost kosztu za godzinę audycji zakupionej wynikał częściowo z faktu iż w okresie 
dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2004 r. Grupa Kapitałowa TVN S.A. 
nadawała seriale gorszej jakości niż te nadawane w analogicznym okresie 2005 r., zaś 
częściowo z faktu iż tańsze audycje zakupione w ramach starych umów z dostawcami 
stanowiły większy odsetek ramówki programu TVN w okresie dziewięciu miesięcy 
zakończonym 30 września 2004 r. niż to miało miejsce w analogicznym okresie 2005 r. 
Dodatkowo w skutek uruchomienia nowego programu telewizyjnego, TVN Style 
(uruchomiony 1 sierpnia 2004 r.), którego to koszty produkcji i nadawania programów 
telewizyjnych wyniosły 3.742 zł w okresie styczeń-lipiec 2005 r. 

Stosunek kosztów produkcji i nadawania programów telewizyjnych do przychodów netto ze 
sprzedaży spadł do 59,5% w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2005 r. 
z 62,7% w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2004 r. Po uwzględnieniu  
wpływu konsolidacji TVN 24 Sp. z o.o. stosunek kosztów produkcji i nadawania programów 
telewizyjnych do przychodów netto ze sprzedaży wyniósł 58,9%. 

Koszty sprzedaży. Koszty sprzedaży Grupy Kapitałowej TVN S.A. wzrosły o 28,2% do 
poziomu 32.883 zł w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2005 r. z 
poziomu 25.642 zł w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 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 wzrosły o 21,3% zł. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu 
kosztów marketingu i badań o 7.417 zł do poziomu 16.142 zł w okresie dziewięciu miesięcy 
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zakończonym 30 września 2005 r. z 8.725 zł w analogicznym okresie 2004 r., głównie na 
skutek wzrostu kosztów promocji wiosennej i jesiennej ramówki jak również kosztów 
promocji związanych z festiwalem muzycznym w Sopocie.  

Stosunek kosztów sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży wzrósł do 5,6% w okresie 
dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2005 r. z 5,1% w okresie dziewięciu miesięcy 
zakończonym 30 września 2004 r. Stosunek kosztów sprzedaży do przychodów netto ze 
sprzedaży nie uwzględniając wpływu TVN 24 Sp. z o.o. wyniósł 5,4%. 

Koszty ogólnego zarządu. Koszty ogólnego zarządu Grupy Kapitałowej TVN S.A. wzrosły o 
5,8% i wyniosły 39.444 zł w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2005 r. w 
porównaniu do 37.272 zł w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 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 wzrosły 2,0% głownie na skutek wzrostu kosztów osobowych, 
częściowo zrównoważony przez niższe koszty obsługi prawnej i doradztwa w okresie 
dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2005 r. Grupa Kapitałowa TVN S.A. poniosła 
wyższe koszty obsługi prawnej w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 
2004 r. głównie na skutek kosztów obsługi prawnej związanych z transakcją zakupu TVN 24 
Sp. z o.o. 

Stosunek kosztów ogólnego zarządu do przychodów netto ze sprzedaży spadł do 6,7% w 
okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2005 r. z 7,4% w okresie dziewięciu 
miesięcy zakończonym 30 września 2004 r. Stosunek kosztów ogólnego zarządu do 
przychodów netto ze sprzedaży nie uwzględniając wpływu TVN 24 Sp. z o.o. wyniósł 6,5%. 

Zysk z działalności operacyjnej. Zysk z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej TVN S.A. 
wzrósł o 35,3% do poziomu 164.630 zł w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 
września 2005 r. z poziomu 121.696 zł w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 
września 2004 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu przychodów ze 
sprzedaży, częściowo pomniejszonego o wzrost kosztów operacyjnych. 

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2005 r. marża operacyjna 
wyniosła 28,1% podczas gdy marża operacyjna za analogiczny okres 2004 r. wynosiła 
24,3%. 

Przychody finansowe netto. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2005 
r. Grupa Kapitałowa TVN S.A. uzyskała przychody finansowe netto w kwocie 11.808 zł, 
podczas gdy w analogicznym okresie 2004 r. przychody finansowe netto wyniosły 8.078 zł. 

Koszty netto z tytułu odsetek w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2005 
r. wyniosły 23.787 podczas gdy za analogiczny okres 2004 r. wyniosły 28.962 zł. Spadek ten 
spowodowany jest przede wszystkim wzmocnieniem się kursu złotego w stosunku do euro 
na dzień 30 września 2005 r. w porównaniu z 30 września 2004 r.  

Zyski z aktualizacji wyceny opcji wbudowanych w obligacje wyniosły 47.232 zł, w porównaniu 
do 15.770 zł w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2004 r.  

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2005 r. Grupa Kapitałowa TVN 
S.A. rozpoznała dodatnie różnice kursowe netto w kwocie 7.812 zł, podczas gdy w 
analogicznym okresie 2004 r. Grupa Kapitałowa TVN S.A rozpoznała dodatnie różnice 
kursowe, netto w kwocie 35.172 zł. Zmiana spowodowana była przede wszystkim znacznym 
umocnieniem się złotego do euro i dolara amerykańskiego w okresie dziewięciu miesięcy 
zakończonym 30 września 2004 r. podczas gdy w analogicznym okresie 2005 r. złoty osłabił 
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się do dolara amerykańskiego i umocnił się w stosunku do euro.  

Zyski te zostały częściowo pomniejszone o koszty wystawionych przez Grupę Kapitałową ITI 
gwarancji na rzecz dostawców licencji programowych, w kwocie 4.918 zł i straty na 
zabezpieczeniach wartości godziwej w kwocie 5.313 zł oraz straty z wyceny instrumentów 
zabezpieczających przepływy pieniężne w kwocie 9.218 zł. W okresie dziewięciu miesięcy 
zakończonym 30 września 2004 r. koszty wystawionych przez Grupę Kapitałową ITI 
gwarancji wyniosły 6.129 zł. 

Zysk brutto. Zysk brutto Grupy Kapitałowej TVN S.A. wzrósł do poziomu 176.438 zł w 
okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2005 r. z poziomu 129.774 zł w 
okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2004 r., z przyczyn omówionych 
powyżej.  

Podatek dochodowy. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2005 r. 
obowiązkowe zmniejszenie zysku z tytułu podatku dochodowego wyniosło 34.764 zł, 
podczas gdy w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2004 r. wyniosło 
26.140 zł. Efektywna stopa podatku wyniosła 19,7% w okresie dziewięciu miesięcy 
zakończonym 30 września 2005 r. w porównaniu do 20.1% w okresie dziewięciu miesięcy 
zakończonym 30 września 2004 r.  

Zysk netto. Zysk netto Grupy Kapitałowej TVN S.A. wzrósł o 36,7% do poziomu 141.674 zł w 
okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2005 r. z poziomu 103.634 zł w 
okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2004 r., z przyczyn omówionych 
powyżej.  

Wyniki w rozbiciu na poszczególne programy telewizyjne  

Poniższa tabela przedstawia wyniki finansowe Grupy Kapitałowej TVN S.A., w okresie 
dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2005 r. i 2004 r. w rozbiciu na poszczególne 
programy telewizyjne.  

 Dziewięć miesięcy zakończone 30 września 

 2004 2005 

 Przychody EBITDA Marża EBITDA Przychody** EBITDA*** Marża 
EBITDA 

TVN 433.060  139.322 32,2% 490.317 184.011  37,5% 

TVN 7 33.910  5.862 17,3% 34.830 129  0,4% 

TVN 24 (włączając TVN 
Meteo) 

50.721  3.501 6,9% 78.169 8.318  9,6% 

TVN Turbo 2.492  (4.276) n/a 6.896 251  3,6% 

ITVN 1.370  (4.615) n/a 6.288 (432)  n/a 

TVN Style 114  (3.336) n/a 3.432 (4.052)  n/a 

Wpływ konsolidacji i korekt 
pro-forma**** 

(20.785)  8.795 n/a (34.603) 8.092  n/a 

Ogółem  500.882  145.253 29,0% 585.329 196.317  33,5% 

* EBITDA zdefiniowana jest  jako wynik finansowy netto ustalony zgodnie z MSSF, przed odliczeniem amortyzacji (poza 
amortyzacją licencji programowych), odpisów z tytułu trwałej 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 trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych. 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 
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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.  

** Przychody poszczególnych programów telewizyjnych zawierają rozliczenia pomiędzy programami.  

*** Wskaźniki EBITDA poszczególnych programów telewizyjnych zawierają marże na transakcjach pomiędzy tymi programami. 

****  Konsolidacja i korekty pro-forma zawierają  korektę o transakcję dokonane przed zakupem programów telewizyjnych, 
eliminację niezrealizowanego zysku na transakcjach pomiędzy programami i eliminację marży na produkcji audycji nie 
informacyjnych wyeliminowanych w trakcie konsolidacji. 

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 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 23,9%. Grupa docelowa widzów tego 
programu jest zdefiniowana jako osoby w wieku od 16 do 49 roku życia, zamieszkujący 
tereny zurbanizowane liczące ponad 100.000 mieszkańców. W okresie dziewieciu miesięcy 
zakończonym 30 września 2005 r. marża EBITDA dla programu TVN wzrosła do poziomu 
37,5 % z poziomu 32,2% w okresie dziewieciu miesięcy zakończonym 30 września 2004 r. 
Wzrost ten wynika przede wszystkim z 9% wzrostu średniej ceny punktu GRP w tym okresie 
i 1% wzrostu liczby sprzedanych punktów GRP. Spółka TVN S.A. zapłaciła 8.243 zł za 
rozwiązanie umowy na dostawę audycji telewizyjnych z JHH Exploitatie Maatschappij B.V., 
JHH, i FFMP Financial Holding B.V., FFMP. Wyłączając tę opłatę, marża EBITDA w okresie 
dziewieciu miesięcy zakończonym 30 września 2004 r. wynosiła 34,1%. 

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2005 r. udział w oglądalności w 
swojej grupie docelowej w prime time dla programu TVN 7 spadł do poziomu 2,6% z 
poziomu 3,6% w analogicznym okresie 2004 r. W tym samym czasie marża EBITDA spadła 
do 0,4% z 17,3% w analogicznym okresie 2004 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 wynikał głównie ze wzrostu kosztów programowych alokowanych do tego programu. 

Na dzień 30 września 2005 r. liczba abonentów programu TVN 24 wyniosła 3,5 miliona, co 
stanowiło ponad 95% abonentów płacących za dostęp do programów rozprowadzanych 
przez operatorów telewizji kablowej lub operatorów platform satelitarnych w Polsce. W 
okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2005 r. marża EBITDA wzrosła do 
9,6% w porównaniu do 6,9% w analogicznym okresie 2004 r. Wzrost ten wynikał przede 
wszystkim ze wzrostu przychodów.  

Na dzień 30 września 2005 r. liczba abonentów programu TVN Turbo wyniosła 3,5 miliona, 
co stanowiło ponad 95% abonentów płacących za telewizję kablową lub dostęp do platform 
satelitarnych w Polsce.  

Program ITVN, który jest dostępny w USA i Niemczech, pozyskał 42 tysięcy abonentów na 
dzień 30 września 2005 r. Na dzień 30 września 2005 r. liczba abonentów programu TVN 
Style wynosiła 3,1 milionów, co stanowiło ponad 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 dziewięciu 
miesięcy zakończone w dniu 30 września 2005 r. i 2004 r.  
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 Dziewięć miesięcy zakończone w dniu 30 września 

 2004 2005 2005 

                   zł                   zł                euro* 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 163.625 155.730 39.762
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 141.556 142.055 36.270
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (60.001) (41.160) (10.509)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (68.013) (109.276) (27.901)
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu środków pieniężnych 13.542 (8.381) (2.140)
* Dla ułatwienia, wyrażone w złotych kwoty za okres dziewięciu miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2005 r. przeliczone 

zostały na euro po kursie 3,9166 zł za 1,00 euro (kurs ustalony przez Prezesa NBP na dzień 30 września 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 7.895 zł, do poziomu 
155.730 zł za okres dziewięciu miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2005 r. z 
poziomu 163.625 zł za analogiczny okres 2004 r. 

Spadek wynikał głównie ze wzrostu płatności za nabycie praw do audycji telewizyjnych o 
46.470 zł w okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2005 r. Wzrost ten 
wynikał z niskiego poziomu płatności w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 
września 2004 r. kiedy to zostały odroczone płatności należne dostawcom w pierwszym 
półroczu 2004 r., w związku ze zmianą kontraktów na zakup biblioteki programowej z JHH i 
FFMP na Grupę Kapitałową TVN S.A. Wzrost ten był częściowo pomniejszony o wzrost 
zysku operacyjnego o 42.934 zł do poziomu 164.630 zł w okresie dziewięciu miesięcy 
zakończonych 30 września 2005 r. z poziomu 121.696 zł w analogicznym okresie 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 za okres dziewięciu miesięcy 
zakończonych w dniu 30 września 2005 r. wyniosły 142.055 zł, w porównaniu z 141.556 zł za 
analogiczny okres roku 2004. Wzrost ten wynika ze spadku zapłaconego podatku 
dochodowego o 8.394 zł, który to spadek wynikał z zapłaty podatku za rok 2003 dokonanej w 
2004 r. w kwocie 9.642 zł, i zmniejszenia środków pieniężnych z działalności operacyjnej o 
7.895 zł. 

Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej wyniosły 41.160 zł za 
okres dziewięciu miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2005 r., w porównaniu z 60.001 
zł za okres dziewięciu miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2004 r. Spadek środków 
pieniężnych netto wykorzystanych w działalności inwestycyjnej wynika częściowo ze spadku 
wydatków na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, które spadły o 9.234 zł za okres 
dziewięciu miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2005 r. w porównaniu do 
analogicznego okresu 2004 r., co wynika z zapłaty za licencję na nadawanie programów 
telewizyjnych drogą naziemną dla programu TVN w kwietniu 2004 r. Spadły również wydatki 
za zakup środków trwałych o 26.790 zł za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 
września 2005 r. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2004 r. 
TVN S.A. dokonała zakupu TVN 24 Sp. z o.o. za kwotę 168.053 zł, wykorzystując 
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zarezerwowane na ten cel środki pieniężne, jak również zainwestowała w nowe studio dla 
TVN 24. 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej w okresie dziewięciu 
miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2005 r. wyniosły 109.276 zł. Składały się na nie 
głównie wykup akcji własnych w kwocie 54.997 zł oraz kwoty zapłaconych odsetek, które 
wyniosły 49.800 zł. 

Na dzień 30 września 2005 r. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Grupy Kapitałowej 
TVN S.A., w postaci depozytów bankowych oraz w formie bonów skarbowych w złotych, 
euro i dolarach amerykańskich, wyniosły 57.400 zł. Dodatkowo, na dzień 30 września 2005 r. 
Grupa Kapitałowa TVN S.A. posiadała środki pieniężne o ograniczonym prawie do 
dysponowania w kwocie 13.158 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 umowy o linię kredytową, zasoby pieniężne oraz środki pieniężne 
uzyskiwane z działalności operacyjnej będą wystarczające do sfinansowania powyższych 
potrzeb. 

Dnia 30 czerwca 2005 r. TVN S.A. zawarła umowę o linię kredytową z Bankiem BPH S.A. na 
kwotę 17.000 dolarów amerykańskich lub jej równowartość w innych walutach. Linia 
kredytowa może być wykorzystana na bieżące potrzeby spółki związane z jej działalnością. 
Oprocentowanie linii kredytowej oparte jest o WIBOR, LIBOR lub EURIBOR. Prawne 
zabezpieczenie linii kredytowej stanowią: cesja wierzytelności z tytułu należności 
handlowych, zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw oraz cesja praw z umów 
ubezpieczenia. Umowa kredytowa nakłada na TVN S.A., między innymi, ograniczenia w 
zakresie zaciągania zadłużenia. Na dzień 30 września 2005 r. linia kredytowa nie była 
wykorzystana.  

Zobowiązania długoterminowe Grupy Kapitałowej TVN S.A. na dzień 30 września 2005 r. 
wynosiły 897.608 zł w porównaniu do zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 
2004 r. w kwocie 914.077. Spadek ten jest spowodowany spadkiem wartości księgowej 
obligacji wyemitowanej w 2003 r., który związany był z umocnieniem się złotego do euro, 
częściowo zrównoważony przez wzrost zobowiązania z tytułu podatku odroczonego w 
okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2005 r. Zobowiązania 
krótkoterminowe Grupy Kapitałowej TVN S.A. na dzień 30 września 2005 r. wynosiły 182.410 
zł w porównaniu do zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2004 r. w kwocie 
170.982 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 
2,5 na dzień 30 września 2005 r. w porównaniu do 2,7 na dzień 31 grudnia 2004 r.  

Kwota zadłużenia na dzień 30 września 2005 r. wynosiła 855.308, na co składały się 
wyemitowane obligacje długoterminowe, wyłączając odsetki naliczone.  
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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 30 września 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 trzech 
miesięcy 

kończący się 
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  2.791 16.202 - - - - - 18.993
Wynajem pozostałych urządzeń 
technicznych 1.650 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 14.850 49.500
Pozostały wynajem  4.648 18.668 12.642 10.332 10.499 9.529 10.108 76.426
Zobowiązania umowne dotyczące 
zakupu programów/aktywów 
programowych 
   25.077 103.540 58.145 12.630 1.606 81 - 201.079
Łączne zobowiązania pieniężne 34.166 145.010 77.387 29.562 18.705 16.210 24.958 345.998
Zobowiązania barterowe (1)   1.098 - - - - - - 1.098
Pozostałe zobowiązania 4.201 - - - - - - 4.201
Łączne pozostałe zobowiązania 
umowne i gwarancje 5.299 - - - - - - 5.299
Zobowiązania razem 39.465 145.010 77.387 29.562 18.705 16.210 24.958 351.297
 (1) Na dzień 30 września 2005 r., na podstawie obowiązujących umów barterowych, posiadaliśmy zobowiązania umowne na 
kwotę 1.089 zł, z których wywiążemy się poprzez emisję reklam na warunkach i po cenach rynkowych 
 

INFORMACJE O TRENDACH 

Głównym znanym Zarządowi TVN S.A. 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 wzmocnił 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 1,3%. 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.  
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OSTATNIE WYDARZENIA 

Zakup udziałów w NTL-Ted Sp. z o.o. 

W dniu 4 października 2005 r. TVN S.A. podpisała umowę na zakup 12% udziałów NTL-Ted 
Sp. z o.o. Na podstawie tej umowy posiada również opcję na zakup pozostałych 88% 
udziałów do dnia 30 kwietnia 2006 r. NTL-Ted Sp. z o.o. jest regionalnym nadawcą 
telewizyjnym, który ma licencję na nadawanie programu telewizyjnego droga naziemną na 
terenie trzech województw.  

Uruchomienie programu telewizyjnego TVN Gra 

W dniu 21 lipca 2005 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) podjęła uchwałę o 
przyznaniu TVN S.A. koncesji na nadawanie programu telewizyjnego TVN Gra., który to 
program został rozpoczął nadawanie w dniu 3 października 2005 r. Program ten jest 
dystrybuowany w sieciach kablowych i przez operatorów telewizji satelitarnej.  Program ten 
nadaje audycje rozrywkowe, zaś jego przychody będą w głównej mierze pochodziły z udziału 
widzów za pośrednictwem połączeń telefonicznych w audycjach nadawanych w ramach tego 
programu.  

Podniesienie oceny wiarygodności kredytowej przez Standard & Poors Rating Services 

W dniu 6 września 2005 roku agencja ratingowa Standard & Poor's Ratings Services 
podwyższyła ocenę długoterminowego ryzyka korporacyjnego TVN S.A. do „B+” z „B”. 
Jednocześnie Standard & Poor's Ratings Services podwyższyła ocenę ryzyka zadłużenia 
niezabezpieczonego Grupy TVN do „B” z „B -”. 

Podwyższenie ocen odzwierciedla dobrą sytuację finansową i dobre wyniki działalności 
operacyjnej TVN w ciągu ostatnich dwóch lat. 

Koncesja na nadawanie programu telewizyjnego TVN Med 

W dniu 25 sierpnia 2005 r. Krajowa Rady Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę o przyznaniu 
TVN S.A. koncesji na nadawanie kanału tematyczny TVN MED.  

Bezpłatny kanał TVN MED będzie kanałem przeznaczonym wyłącznie dla lekarzy i lekarzy 
dentystów. Tworzony jest we współpracy z Naczelną Izbą Lekarską, a powołani przez nią 
eksperci sprawować będą nadzór nad emitowanymi w tym kanale materiałami edukacyjnymi. 
Materiały te ułatwiać będą lekarzom „dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego”, 
nałożonego na nich przez Ustawę o zawodzie lekarza.  

Program telewizyjny TVN Med jest nadal w fazie projektowej. 

Wykup akcji własnych 

26 września 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TVN S.A. podjęło 
uchwałę o umorzeniu 1.830.418  akcji TVN S.A. nabytych w programie wykupu akcji 
własnych. W dniu 31 października Sad Rejestrowy zarejestrował obniżenie kapitału 
zakładowego TVN S.A. W wyniku umorzenia akcji wartość kapitału zakładowego w 
wysokości 65.800 zł została obniżona do 63.970 zł a liczba akcji została zmniejszona o 
1.830.418. Po zarejestrowaniu przez sąd obniżenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy 
składa się z 63.969.582  akcji, każda o wartości nominalnej 1 zł (nie w tysiącach). Kapitał 
rezerwowy został obniżony o 119.526 zł. 
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Ustawa o kinematografii 

W dniu 20 sierpnia 2005 r. ustawa o kinematografii weszła w życie. Główny wpływ na 
działalność gospodarczą Grupy Kapitałowej TVN S.A. mają przepisy o powstaniu Instytutu 
Sztuki Filmowej, , którego głównym zadaniem będzie wspieranie produkcji polskich filmów 
kinowych, finansowanych poprzez opłaty między innymi od nadawców telewizyjnych. 
Nadawcy telewizyjni są zobowiązani do przeznaczania na ten cel 1,5% swoich przychodów z 
reklam, z audycji sponsorowanych i z telesprzedaży. Obowiązek ponoszenia opłat wystąpi 
od dnia 1 stycznia 2006 r. i od 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 
2005 r., zysk netto Grupy Kapitałowej TVN S.A. za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 
września 2005 r. byłby niższy o 6.661 zł. 

Ład korporacyjny 

W dniu 26 września 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło 
uchwałę o zmniejszeniu liczby członków Rady Nadzorczej do dziewięciu. 

Naziemna telewizja cyfrowa 

W dniu 3 października 2005 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała dokument 
zatytułowany „Projekt harmonogramu i trybu postępowania Krajowej Rady Radiofonii i 
Telewizji przy wprowadzaniu telewizji i radiofonii cyfrowej w standardzie kompresji sygnału 
telewizyjnego MPEG-4”. Dokument ten był przedmiotem konsultacji społecznych do dnia 30 
października 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. (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 30 września 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 
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 
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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 2.9 do śródrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za sześć miesięcy zakończonych 30 września 
2005 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 były 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. obejmowały 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  

TVN S.A. 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. 

 

INFORMACJE 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 
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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 13 informacji dodatkowej do śródrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 
30 września 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. 

Ryzyko rynkowe związane z obligacjami wyemitowanymi przez Grupę Kapitałowa TVN S.A. 
Cena rynkowa wyemitowanych przez Grupę Kapitałową TVN S.A. obligacji zależy od jej 
wiarygodności kredytowej oraz od ogólnego trendu na rynku obligacji. Grupa Kapitałowa 
TVN S.A. rozpoznaje aktywo wcześniejszego wykupu obligacji celem ich umorzenia, które w 
dużej mierze zależy od ceny rynkowej obligacji. Tym samym Grupa Kapitałowa TVN S.A. 
narażona jest na ryzyko spadku ceny rynkowej obligacji. Na dzień 30 września 2005 r. 
wartość opcji wbudowanych w obligacje wyemitowane przez Grupę Kapitałową TVN S.A. 
wynosi 92.330 zł. 

 

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 
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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.  

Rachunkowość opcji wbudowanych w instrumenty finansowe 

Grupa Kapitałowa TVN S.A. wyodrębnia wbudowane instrumenty pochodne z umów 
zasadniczych i wykazuje je zgodnie z MSSF 39 (zmienionym): Instrumenty finansowe: 
ujmowanie i wycena, jeżeli cechy ekonomiczne i ryzyko wbudowanego instrumentu 
pochodnego i umowy zasadniczej nie są ze sobą ściśle powiązane, a odrębny instrument, 
którego charakterystyka odpowiadałaby cechom wbudowanego instrumentu pochodnego, 
spełniałby definicję instrumentu pochodnego. Wyodrębniamy i rozpoznajemy opcję 
wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych w grudniu 2003 r., jej wartość godziwa na 
dzień 30 września 2005 r. wynosiła 92.330 zł (na dzień 30 września 2004 r.: 19.593 zł). 

Zasady U.S. GAAP nie zezwalają na wyodrębnienie opcji wbudowanej w obligacje 
wyemitowane przez Grupę Kapitałową TVN S.A. 

 

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  

Opublikowane zostały nowe zasady rachunkowości i interpretacje KIMSF, które są 
obowiązkowe dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2006 r. i 
po tej dacie. Poniżej przedstawiono ocenę Grupy Kapitałowej TVN S.A. dotyczącą wpływu 
tych nowych standardów i interpretacji. 

a. KIMSF 4 „Ustalanie, czy umowa zawiera elementy leasingu” 

KIMSF 4 ma zastosowanie po raz pierwszy do okresów rocznych rozpoczynających się od 
dnia 1 stycznia 2006 r. Interpretacja zawiera wskazówki w ustalaniu czy umowy nie mające 
formalnie charakteru umów leasingu nie powinny być ujmowane przy zastosowaniu MSR 17. 
Grupa nie podjęła decyzji o wcześniejszym zastosowaniu KIMSF 4. Zastosuje tę 
interpretację oraz jej postanowienia przejściowe w swoim sprawozdaniu finansowym za rok 
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2006. Oznacza to, że Grupa Kapitałowe TVN S.A. zastosuje KIMSF 4 na podstawie faktów i 
okoliczności występujących na dzień 1 stycznia 2005 r. Nie przewiduje się, aby 
uwzględnienie KIMSF 4 miało zmienić ujęcie księgowe jakichkolwiek z bieżących umów 
zawartych przez Grupę Kapitałową TVN S.A. 

b. Zmiany w MSR 39, „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”. Opcja wartości 
godziwej. 

Zmiany umożliwiają zastosowanie opcji wartości godziwej w odniesieniu do umów 
zawierających instrumenty pochodne tam, gdzie pozwala ona znacznie ograniczyć 
niespójności w zakresie wyceny lub ujmowania aktywów i pasywów. Podmiotom 
przygotowującym do tej pory sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF zmiany umożliwiają 
wyznaczenie dowolnej wcześniej wykazywanej pozycji aktywów lub pasywów do wyceny 
według wartości godziwej nie później niż do 1 września 2005. Grupa Kapitałowa TVN S.A. 
nie zdecydowała się na zastosowanie opcji wartości godziwej w odniesieniu do aktywów i 
pasywów finansowych.  

c. Zmiany w MSR 39, „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena; rachunkowość 
zabezpieczeń przepływów pieniężnych w stosunku do prognozowanych transakcji 
wewnątrzgrupowych". 

Zmianę należy stosować za okresy roczne zaczynające się dnia 1 stycznia 2006 r. lub po tej 
dacie. Umożliwia ona zakwalifikowanie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
ryzyka walutowego dotyczącego prognozowanych transakcji wewnątrzgrupowych jako 
pozycji zabezpieczanej. Jest to zgodne z przepisem MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany 
walut obcych”. Interpretacja ta nie powinna zmienić ujęcia księgowego żadnej z bieżących 
umów zawartych przez Grupę Kapitałową TVN S.A. 

d. Zmiany w MSR 39, „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” i MSSF 4, „Umowy 
ubezpieczeniowe. Umowy gwarancji finansowej” 

Zmiany dotyczą umów gwarancji finansowych i wymagają, aby podmioty zawierające umowy 
gwarancji finansowych ujmowały w bilansie zobowiązania wynikające z takich umów. 
Postanowienia tego standardu nie wpłyną na sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej 
TVN S.A. 

e. KIMSF 6, „Zobowiązania powstałe w wyniku udziału w szczególnym rynku – złomowany 
sprzęt elektryczny i elektroniczny” 

KIMSF 6 zawiera wskazówki dotyczące ujmowania zobowiązań z tytułu zagospodarowania 
odpadów wyjaśnia, kiedy określeni producenci artykułów elektrycznych będą musieli 
wykazywać zobowiązania z tytułu kosztów zagospodarowania odpadów związanych z 
wycofaniem zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych dostarczanych do 
prywatnych gospodarstw domowych. Postanowienia tej interpretacji nie wpłyną na 
sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej TVN S.A. 

f. MSSF 7 „Instrumenty finansowe: Wymogi w zakresie ujawniania informacji 

Standard MSSF 7 został opublikowany 18 sierpnia 2005 r. wraz z uzupełniającą zmianą do 
MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – Informacje do ujawnienia na temat pozycji 
kapitałowych. MSSF 7 jest obowiązujący dla rocznych okresów rozpoczynających się 1 
stycznia 2007 r. lub później. Wprowadza on nowe wymogi związane z prezentacją w 
sprawozdaniu finansowym informacji na temat instrumentów finansowych, jakiej są 
podawane w sprawozdaniu finansowym jednostki. Zastępuje on MSR 30 „Ujawnianie 
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informacji w sprawozdaniach finansowych banków i podobnych instytucji finansowych” oraz 
niektóre wymogi MSR 32 „Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja”. Grupa 
Kapitałowa TVN S.A. będzie stosowała nowe wymogi w zakresie ujawniania informacji. 

g. Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”. Informacje do ujawnienia na 
temat pozycji kapitałowych 

Zastosowanie zmiany jest obowiązkowe dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 
stycznia 2007 r. i po tej dacie. Stanowi ona uzupełnienie opublikowanego standardu MSSF 7 
„Instrumenty finansowe: Wymogi w zakresie ujawniania informacji” oraz wprowadza wymóg 
ujawniania przez wszystkie jednostki: 

- celów jednostki, zasad i procesów zarządzania kapitałem; 

- danych ilościowych o tym, co jednostka uważa za kapitał; 

- czy jednostka dostosowała się do jakichkolwiek wymogów kapitałowych; oraz 

- jeżeli nie dostosowała się do nich – należy podać konsekwencje tego faktu. 

Grupa Kapitałowa TVN S.A. będzie stosowała nowe wymogi w zakresie ujawniania 
informacji. 

                                                       

11. 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 
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 dziewięciu miesięcy zakończonych w dniu 30 września 
2005 r. stanowiły ok. 42% 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 
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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 i dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2005 r. liczba 
osób oglądających telewizję (w wieku 16-49 lat, cały dzień) wyniosła odpowiednio 14,7% i 
16,7%,  podczas gdy w analogicznych okresach 2004 r. wynosiła 16,9%. 

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 i dziewięciu miesięcy 
zakończonych w dniu 30 września 2005 r. Grupa Kapitałowa TVN S.A. osiągnęła średni 
udział w oglądalności całodobowej w skali ogólnopolskiej na poziomie odpowiednio 17,6% i 
17,9, i odpowiednio udział w oglądalności ogólnopolskiej w czasie prime time na poziomie 
19,6% i 20,0%. W opinii Zarządu Emitenta, wysoki udział w oglądalności na polskim rynku 
wynika z atrakcyjnej oferty 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. zawarta 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 

31 
 



Grupa Kapitałowa TVN S.A. 
Raport za trzeci kwartał 2005 r. 
(wszystkie kwoty w tysiącach, chyba, że zaznaczono inaczej) 
 
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 30 września 2005 r. Grupa Kapitałowa TVN S.A. 
kontynuowała inwestycje w kanały tematyczne, które uruchomiła bądź zakupiła w trakcie 
2004 r. Dodatkowo w dniu 3 października 2005 r. uruchomiła program telewizyjny TVN Gra. 

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 dziewięciu miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2005 r. o 25.957  zł. W trakcie 
drugiego kwartału 2005 r. TVN S.A. zawarła zabezpieczające transakcje terminowe w celu 
zabezpieczenia pozycji walutowej w euro. Wartość nominalna zawartych transkacji to 90.000 
euro, termin zapadalności przypada w dniu 2 stycznia 2006 r., a korytarz jest pomiędzy 3,80 
a 4,35 PLN/euro.  

 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. 

Aktualizacja wyceny wbudowanej opcji. Grupa Kapitałowa TVN S.A. może odkupić celem 
umorzenia cześć lub całość swoich obligacji w dniu 15 grudnia 2008 r. albo po tej dacie po 
cenie od 104,75% do 100% wartości nominalnej obligacji. Grupa Kapitałowa TVN S.A. 
wycenia opcję wcześniejszego wykupu obligacji i rozpoznaje ją jako aktywo. Wycena 
dokonywana jest za pomocą modelu Brace-Gątarek-Musiela zaś wynik wyceny w dużej 
mierze zależy od ceny rynkowej obligacji. Grupa Kapitałowa TVN S.A. szacuje że 5% spadek 
ceny obligacji mógłby zmniejszyć zysk przed opodatkowaniem o 50.643 zł za okres 
dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2005 r.  
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Raport niezależnego biegłego rewidenta 
z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego  za okres trzech i dziewięciu miesięcy do 30 września 2005 r. 
 

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej TVN S.A. 
 
  
 
 Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego skróconego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TVN S.A. (zwanej dalej „Grupą”) w której 
jednostką dominującą jest TVN S.A. („Jednostka dominująca”) z siedzibą w Warszawie przy 
ulicy Wiertniczej 166, obejmującego:  
 
(a) śródroczny skrócony skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 września 2005 

r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.406.780 tys. zł; 
 
(b) śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 lipca do 30 

września 2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 35.952 tys. zł i za okres od 1 
stycznia do 30 września 2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 141.674 tys. zł; 

 
(c) śródroczne skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 

od 1 stycznia do 30 września 2005 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 
kwotę 22.507 tys. zł; 

 
(d) śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 

stycznia do 30 września 2005 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 8.381 
tys. zł; 

 
(e) informację dodatkową do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego. 
 

 
 Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami śródrocznego skróconego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Jednostki 
dominującej. Naszym zadaniem było 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 skrócone 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przeglądu 
dokonaliśmy drogą analizy wyżej wymienionego skróconego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz z wykorzystaniem informacji 
uzyskanych od Zarządu Jednostki dominującej i pracowników Grupy. 

  



 

Raport niezależnego biegłego rewidenta 
z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego  za okres trzech i dziewięciu miesięcy do 30 września 2005 r. 
 

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej TVN S.A. (c.d.) 
 
 
 
 
Zakres wykonanych prac był znacząco mniejszy od zakresu badania skonsolidowanego 
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 śródrocznego skróconego 
skonsolidowanego 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). 
 
Dokonany przez nas przegląd nie wykazał potrzeby dokonania istotnych zmian w 
załączonym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym tak, aby 
było ono zgodne zgodnie z dotyczącymi sprawozdawczości śródrocznej 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, 7 listopada 2005 r. 
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Informacje o TVN 
 
1. Działalność podstawowa 
 
TVN S.A. („Spółka”) i jej jednostki zależne („Grupa TVN”, „Grupa”) są nadawcami ośmiu 
kanałów telewizyjnych w Polsce: TVN, TVN 7, TVN 24, TVN Meteo, TVN Turbo, ITVN, TVN 
Style i TVN Gra. Kanały należące do Grupy emitują wiadomości, programy informacyjne i 
rozrywkowe oraz seriale i filmy fabularne. 
 
2. Siedziba 

 
TVN S.A. 
ul. Wiertnicza 166 
02-952 Warszawa  

 
3. Rada Nadzorcza 

 
• Jan Wejchert – Przewodniczący 

• Paweł Gricuk - Wiceprzewodniczący 

• Arnold Bahlmann  

• Romano Fanconi  

• Wojciech Kostrzewa  

• Bruno Valsangiacomo 

• Mariusz Walter 

• Jan Zieliński  

• Maciej Żak  
 

 
4. Zarząd 

 
• Piotr Walter – Prezes 

• Karen Burgess - Wiceprezes 

• Edward Miszczak – Wiceprezes 

• Tomasz Berezowski 

• Waldemar Ostrowski 

• Jarosław Potasz 

• Piotr Tyborowicz 
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5. Biegły rewident 
 
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 
Al. Armii Ludowej 14 
00-638 Warszawa 
 
6. Główna kancelaria prawna 
 
CMS Cameron McKenna 
ul. Emilii Plater 53 
00-113 Warszawa 
 
7. Główny bank 
  
Bank BPH S.A. („BPH”) 
Al. Pokoju 1 
31-548 Kraków 
 
8. Spółki zależne 
 
• TVN Finance Corporation plc 

One London Wall 

London EC2Y 5EB 

Wielka Brytania 

• TVN 24 Sp. z o.o. („TVN 24”) 

ul. Wiertnicza 166 

02-952 Warszawa  

• Polish Television Finance Corporation 
B.V. 

De Boelelaan 7 

NL-1083 Amsterdam 

Holandia 

• TVN Turbo Sp. z o.o. 

ul. Wiertnicza 166 

02-952 Warszawa 

• El-Trade Sp. z o.o.    

ul. 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 

 

 

 
 

 



TVN S.A.   
Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat 
(w złotych; wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej) 
 

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego  
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

  

Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych  

Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych 

  
Trzy miesiące 

zakończone 

  
Trzy miesiące 

zakończone 

  
30 września 

2005 r. 
30 września 

2004 r. 
 30 września 

2005 r. 
 30 września 

2004 r. 
 Nota       
        
Przychody ze sprzedaży, 
netto  585.329 500.882  173.334  139.376 
Koszty produkcji 
i nadawania programów 
telewizyjnych 4 (348.276) (314.095) (121.736)  (107.566)
Koszty sprzedaży 4 (32.883) (25.642) (10.533)  (8.256)
Koszty ogólnego  
zarządu 4 (39.444) (37.272) (13.373)  (7.735)
Pozostałe 
przychody/(koszty) 
operacyjne, netto   (96) (2.177) 35  117
Zysk z działalności 
operacyjnej  164.630 121.696  27.727  15.936
Przychody finansowe, netto 5 11.808 8.078  16.227  12.922
Zysk brutto  176.438 129.774  43.954  28.858
Podatek dochodowy, netto  (34.764) (26.140) (8.002)  (5.852)
Zysk netto przypadający 
akcjonariuszom TVN SA   141.674 103.634  35.952  23.006
        
Podstawowy  
i rozwodniony zysk na 
jedną akcję (nie w 
tysiącach) 3 2,16 1,57  0,55  0,35 

 
 
 

 
 
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  
   Członek Zarządu   

     
Warszawa, 7 listopada 2005 r. 
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TVN S.A.  
Śródroczny skrócony skonsolidowany bilans 
(w złotych; wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej) 
 

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego  
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 
 

   Na dzień  Na dzień 
   30 września 2005 r.  31 grudnia 2004 r.  

 Nota     

AKTYWA      

Aktywa trwałe      

Rzeczowe aktywa trwałe   135.416  128.273 
Wartości niematerialne   20.769  22.372 
Wartość firmy   144.127  144.127 
Długoterminowe aktywa programowe   73.783  70.117 
Inwestycje dostępne do sprzedaży 6  10.737  14.339 
Należności od jednostki powiązanej z tytułu obligacji 13  555.817  597.791 
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania   -  5.339 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   12.806  13.652 
Pozostałe aktywa trwałe   2.202  444 

   955.657  996.454 
Aktywa obrotowe      
Krótkoterminowe aktywa programowe   152.291  141.551 
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania   13.158  2.645 
Należności z tytułu dostaw i usług   111.580  104.422 
Należności od jednostek powiązanych 13  3.752  12.658 
Finansowe instrumenty pochodne 14  92.330  45.098 
Rozliczenia międzyokresowe i inne aktywa obrotowe   17.258  17.113 
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych   3.354  3.642 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   57.400  65.731 

   451.123  392.860 
AKTYWA RAZEM   1.406.780  1.389.314 

PASYWA      
Kapitał własny 7     
Kapitał zakładowy   65.800  65.800 
Akcje własne   (119.526)  - 
Kapitał z wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży   (179)  2.739 
Kapitał z wyceny instrumentów zabezpieczających   (2.743)  (7.448) 
Kapitał zapasowy (8%)  13.708  - 
Skumulowany zysk  369.702  243.164 

   326.762  304.255 
Zobowiązania długoterminowe      
Obligacje oprocentowane 9,5% o terminie wykupu w 2013 r. 9  855.308  890.201 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   42.288  23.850 
Pozostałe zobowiązania długoterminowe   12  26 

   897.608  914.077 
Zobowiązania krótkoterminowe      
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   66.133  75.460 
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 13  2.408  441 
Odsetki naliczone od obligacji oprocentowanych 9,5%, o 
terminie wykupu w 2013 r. 9 

 
25.503 

 
3.794 

Zobowiązania z tytułu finansowych instrumentów pochodnych 15  10.384  9.194 
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych   1.311  - 
Pozostałe zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe   76.671  82.093 

   182.410  170.982 
PASYWA RAZEM   1.406.780  1.389.314 
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TVN S.A.                          
Śródroczne skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 
(w złotych; wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej) 
 

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego  

 

Liczba akcji 
(*) 

(nie w 
tysiącach) 

 Kapitał 
zakładowy 

 Akcje 
własne

 Kapitał z 
wyceny 

inwestycji 
dostęp-
nych do 

sprzedaży 

 Kapitał z 
wyceny 

instrumen-
tów 

zabezpiecza-
jących 

 Kapitał 
zapasowy 

(8%) (**) 

 Skumulowany 
zysk (***) 

 Kapitał 
własny 

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

Efekt podziału akcji 65.142.000  -  -  -  -  -  -  - 
Aktualizacja wyceny inwestycji 
dostępnych do sprzedaży -  -  -  3.369  -  -  -  3.369 
Podatek odroczony z tytułu 
aktualizacji wyceny inwestycji 
dostępnych do sprzedaży -  -  -  (630)  -  -  -  (630) 
Straty na wycenie w wartości 
godziwej instrumentów 
zabezpieczających przepływy 
pieniężne -  -  -  -  (2.771)  -  -  (2.771) 
Podatek odroczony z tytułu strat 
na wycenie w wartości godziwej 
instrumentów zabezpieczających 
przepływy pieniężne -  -  -  -  526  -  -  526 
Korekta z tytułu różnic kursowych 
na wycenie jednostki zależnej -  -  -  -  -  -  (379)  (379) 

Przychody/(koszty) netto ujęte 
bezpośrednio w kapitale 
własnym -  -  -  2.739  (2.245)  -  (379)  115 

Zysk netto -  -  -  -  -  -  103.634  103.634 

Suma przychodów /(kosztów) 
ujętych w okresie obrotowym -  -  -  2.739  (2.245)  -  103.255  103.749 

Stan na 30 września 2004 r. 65.800.000  65.800  -  2.739  (2.245)  -  150.115  216.409 

                

Stan na 1 stycznia 2005 r. 65.800.000  65.800  -  2.739  (7.448)  -  243.164  304.255 

Aktualizacja wyceny inwestycji 
dostępnych do sprzedaży -  -  -  (3.602)  -  -  -  (3.602) 
Podatek odroczony z tytułu 
aktualizacji wyceny inwestycji 
dostępnych do sprzedaży -  -  -  684  -  -  -  684 
Zysk na rozliczeniu obligacji ITI 
Media (zob. Nota 13 (iii)) -  -  -  -  -  -  44  44 
Strata na wycenie wartości 
godziwej instrumentów 
zabezpieczających przepływy 
pieniężne, netto -  -  -  -  5.808  -  -  5.808 
Podatek odroczony z tytułu straty 
na wycenie w wartości godziwej 
instrumentów zabezpieczających 
przepływy pieniężne, netto -  -  -  -  (1.103)  -  -  (1.103) 

Przychody/(koszty) netto ujęte 
bezpośrednio w kapitale 
własnym -  -  -  (2.918)  4.705  -  44  1.831 

Zysk netto -  -  -  -  -  -  141.674  141.674 

Suma przychodów/(kosztów) 
ujętych w okresie obrotowym -  -  -  (2.918)  4.705  -  141.718  143.505 

Koszt wykupu akcji  
(zob. Nota 8) -  -  -  -  -  -  (1.472)  (1.472) 

Wykup akcji (zob. Nota 8) -  -  (119.526)  -  -  -  -  (119.526) 

Podział zysku za rok 2004 – 
odpis na kapitał zapasowy (8%) -  -  -  -  -  13.708  (13.708)  - 

Stan na 30 września 2005 r. 65.800.000  65.800  (119.526)  (179)  (2.743)  13.708  369.702  326.762 

 
* W dniu 2 lipca 2004 roku Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło decyzję o przekształceniu TVN Sp. 
z o.o. o kapitale zakładowym 65.800 tys. zł (składającym się z 658.000 udziałów o wartości nominalnej 
100 zł każdy) w Spółkę Akcyjną o kapitale akcyjnym 65.800 tys. zł (składającym się z 65.800 tys. akcji o 

śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
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TVN S.A.                          
Śródroczne skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 
(w złotych; wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej) 
 

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego  

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. 
 
** Kapitał zapasowy utworzony zgodnie z kodeksem spółek handlowych, który wymaga od spółek 
akcyjnych przeznaczania co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy na kapitał zapasowy do chwili 
osiągnięcia co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. 
 
*** Na dzień 30 września 2005 r., skumulowany zysk, obejmuje kwotę 104.273 kapitału rezerwowego, 
który zostanie wykorzystany do wykupu akcji własnych w przyszłych latach. Zob. Nota 8. 
 

śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
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TVN S.A.    
Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 
(w złotych; wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej) 
 

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego  
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

   Dziewięć miesięcy 
zakończonych 

 Dziewięć miesięcy 
zakończonych 

  
 30 września 2005 r.  30 września 2004 r. 

 
 Nota     

      
Działalność operacyjna      
Wpływy środków pieniężnych z 
działalności operacyjnej 10 

 
155.730 

 
163.625 

Podatek zapłacony  (13.675)  (22.069)
Przepływy pieniężne netto 
z działalności operacyjnej  

 
142.055 

 
141.556 

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

 
(164.431)

Wypływy z tytułu nabycia rzeczowych 
aktywów trwałych  (36.482) 

 
(63.272)

Wypływy z tytułu nabycia opcji  -  (7.248)
(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu 
środków pieniężnych o ograniczonej 
możliwości dysponowania  (5.174) 

 

183.502
Wypływy z tytułu nabycia wartości 
niematerialnych  (3.429) 

 
(12.663)

Odsetki otrzymane   3.925  4.111 
Przepływy pieniężne netto 
z działalności inwestycyjnej  (41.160) 

 
(60.001)

      

Działalność finansowa      

Wykup akcji własnych 8  (54.997)  -
Zapłacone koszty z tytułu wykupu 
akcji własnych 8 

 
(1.424) 

 
-

Wypływy z tytułu nabycia opcji   (3.055)  -

Koszty emisji obligacji   -  (13.079)
Odsetki zapłacone  (49.800)  (54.934)
Przepływy pieniężne netto 
z działalności finansowej  (109.276) 

 
(68.013)

(Zmniejszenie)/zwiększenie stanu 
środków pieniężnych  

 
(8.381) 

 
13.542 

Zmiana stanu środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów  

 
 

 
 

Stan na początek okresu   65.731  103.964 

Skutki zmian kursów walutowych  50  (243) 

Stan na koniec okresu   57.400  117.263 

   (8.381)  13.542 
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TVN S.A.   
Dodatkowe informacje i objaśnienia 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. 

 

1.  TVN 

W dniu 7 listopada 2005 r. niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
zostało zatwierdzone przez Zarząd i Radę Nadzorczą TVN S.A. 
 
TVN S.A. (do 29 lipca 2004 r. TVN Sp. z o.o.) została utworzona w maju 1995 r. i jest 
publiczną spółką prawa polskiego notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie, zajmującą się rozpowszechnianiem programów telewizyjnych. W dniu 15 
kwietnia 2004 r. Spółka otrzymała na okres 10 lat koncesję na rozpowszechnianie programu 
telewizyjnego o charakterze uniwersalnym w systemie naziemnym. Koncesja zastępuje 
poprzednie koncesje regionalne Spółki i jej jednostki zależnej, której jest jedynym 
właścicielem. Koncesja wygasa 14 kwietnia 2014 r.  
 
Spółka należy do grupy podmiotów kontrolowanych przez International Trading and 
Investments Holdings S.A. z siedzibą w Luksemburgu („ITI Holdings”) i jej jednostki zależne 
(„Grupę Kapitałową ITI”). Grupa Kapitałowa ITI działa w Polsce od 1984 r. i jest jedną z 
największych grup w sektorze medialno-rozrywkowym w Polsce. ITI Holdings jest spółką 
notowaną na giełdzie w Luksemburgu.  
 
Skład Grupy TVN przedstawiono w Nocie 12.   
 
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. 
 
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.  
 
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  

2.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

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), począwszy od 1 stycznia 2005 r. 
TVN, jako spółka, której akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, sporządza 
skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi 
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Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego  

śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

2. PODSUMOWANIE ISTOTNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI (C.D.) 
Standardami Rachunkowości („MSR”), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej („MSSF”) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłaszanymi w formie 
rozporządzeń Komisji Europejskiej (łącznie zwanymi „zasadami rachunkowości przyjętymi do 
stosowania w UE”). Na dzień 30 września 2005 r. między tymi standardami, a MSSF 
ogłoszonymi przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (ang. IASB) 
nie występują żadne różnice, które miałyby wpływ na Grupę TVN. 
 
Grupa nie stosuje po raz pierwszy MSSF w odniesieniu do swojego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego w rozumieniu MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”. 
 
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało 
sporządzone zgodnie ze standardami rachunkowości przyjętymi do stosowania w UE, 
wydanymi i obowiązującymi na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, 
oraz zgodnie z MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”. Zasady rachunkowości 
zastosowane przy sporządzaniu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2005 r. są zgodne z zasadami 
zastosowanymi przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
na dzień 31 grudnia 2004 r. z wyjątkiem nowych zasad rachunkowości opisanych poniżej. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2004 r., 
sporządzone zgodnie z MSSF, dostępne jest w Internecie, na stronie http://inwestor.tvn.pl. 
 

2.2. Akcje własne 

Jeśli którakolwiek ze spółek należących do Grupy nabędzie akcje Spółki (akcje własne), 
zapłacone wynagrodzenie obciąża kapitał własny Spółki, do momentu, w którym akcje 
zostaną umorzone, wyemitowane ponownie lub zbyte. Jeśli akcje te zostaną następnie 
sprzedane lub ponownie wyemitowane, otrzymane wynagrodzenie po odliczeniu wszelkich 
możliwych do bezpośredniego przypisania kosztów transakcji oraz związanych z nimi 
skutków podatkowych, zostanie wliczone do kapitału własnego Spółki. 
 

2.3. Koszty transakcji kapitałowych 

Koszty transakcyjne dotyczące transakcji kapitałowych pomniejszają kapitał własny (po 
pomniejszeniu o ewentualne korzyści podatkowe) w stopniu, w jakim są bezpośrednio 
związane z daną transakcją kapitałową i w razie jej nieprzeprowadzenia byłoby możliwe ich 
uniknięcie. Koszty transakcji kapitałowych obejmują koszty usług prawnych, finansowych i 
publikacji.  
 

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

Opublikowane zostały nowe zasady rachunkowości i interpretacje KIMSF, które są 
obowiązkowe dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2006 r. i 
po tej dacie. Poniżej przedstawiono ocenę Grupy dotyczącą wpływu tych nowych 
standardów i interpretacji. 
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2. PODSUMOWANIE ISTOTNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI (C.D.) 

h. MSSF 6 „Poszukiwanie i ocena złóż mineralnych” 

Grupa nie posiada żadnych aktywów związanych z poszukiwaniami i oceną zasobów 
mineralnych. Postanowienia tego standardu nie wpłyną na sprawozdanie finansowe Grupy. 
 

i. Zmiany w MSSF 1 (Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej po raz pierwszy) i MSSF 6 (Poszukiwanie i ocena złóż mineralnych) 

Zmiany do MSSF 1 i MSSF 6 opublikowano w celu wyjaśnienia zamiarów IASB dotyczących 
wyłączenia udostępnionego spółkom stosującym MSSF po raz pierwszy, które zdecydują się 
na wcześniejsze zastosowanie MSSF 6. Zmiany te nie będą miały wpływu na sprawozdanie 
finansowe Grupy. 
 

j. KIMSF 4 „Ustalanie, czy umowa zawiera elementy leasingu” 

KIMSF 4 ma zastosowanie po raz pierwszy do okresów rocznych rozpoczynających się od 
dnia 1 stycznia 2006 r. Interpretacja zawiera wskazówki do ustalania czy umowy nie mające 
formalnie charakteru umów leasingu nie powinny być ujmowane przy zastosowaniu MSR 17 
Leasing. Grupa nie podjęła decyzji o wcześniejszym zastosowaniu KIMSF 4. Zastosuje tę 
interpretację oraz jej postanowienia przejściowe w swoim sprawozdaniu finansowym za rok 
2006. Oznacza to, że Grupa zastosuje KIMSF 4 na podstawie faktów i okoliczności 
występujących na dzień 1 stycznia 2005 r. Nie przewiduje się, aby uwzględnienie KIMSF 4 
miało zmienić ujęcie księgowe jakichkolwiek z bieżących umów zawartych przez Grupę. 

k. KIMSF 5 „Prawa do udziałów w funduszach tworzonych w celu finansowania 
wycofywania z użytkowania, rekultywacji terenu i przywracania poprzedniego stanu 
środowiska naturalnego” 

Grupa nie posiada udziałów w funduszach tworzonych w celu finansowania wycofywania z 
użytkowania, rekultywacji terenu i przywracania poprzedniego stanu środowiska naturalnego. 
Interpretacja ta nie wpłynie na sprawozdanie finansowe Grupy. 

 

l. Zmiany w MSR 39, „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”. Opcja wartości 
godziwej. 

Zmiany umożliwiają zastosowanie opcji wartości godziwej w odniesieniu do umów 
zawierających instrumenty pochodne tam, gdzie pozwala ona znacznie ograniczyć 
niespójności w zakresie wyceny lub ujmowania aktywów i pasywów. Podmiotom 
przygotowującym do tej pory sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF zmiany umożliwiają 
wyznaczenie dowolnej wcześniej wykazywanej pozycji aktywów lub pasywów do wyceny 
według wartości godziwej nie później niż do 1 września 2005. Grupa nie zdecydowała się na 
zastosowanie opcji wartości godziwej w odniesieniu do aktywów i pasywów finansowych.  
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2. PODSUMOWANIE ISTOTNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI (C.D.) 

m. Zmiany w MSR 39, „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena; rachunkowość 
zabezpieczeń przepływów pieniężnych w stosunku do prognozowanych transakcji 
wewnątrzgrupowych". 

Zmianę należy stosować za okresy roczne zaczynające się dnia 1 stycznia 2006 r. lub po tej 
dacie. Umożliwia ona zakwalifikowanie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
ryzyka walutowego dotyczącego prognozowanych transakcji wewnątrzgrupowych jako 
pozycji zabezpieczanej. Jest to zgodne z przepisem MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany 
walut obcych”. Interpretacja ta nie powinna zmienić ujęcia księgowego żadnej z bieżących 
umów zawartych przez Grupę. 
 
n. Zmiany w MSR 39, „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” i MSSF 4, „Umowy 

ubezpieczeniowe. Umowy gwarancji finansowej” 

Zmiany dotyczą umów gwarancji finansowych i wymagają, aby podmioty zawierające umowy 
gwarancji finansowych ujmowały w bilansie zobowiązania wynikające z takich umów. 
Postanowienia tego standardu nie wpłyną na sprawozdanie finansowe Grupy. 
 
o. KIMSF 6, „Zobowiązania powstałe w wyniku udziału w szczególnym rynku – złomowany 

sprzęt elektryczny i elektroniczny” 

KIMSF 6 zawiera wskazówki dotyczące ujmowania zobowiązań z tytułu zagospodarowania 
odpadów wyjaśnia, kiedy określeni producenci artykułów elektrycznych będą musieli 
wykazywać zobowiązania z tytułu kosztów zagospodarowania odpadów związanych z 
wycofaniem zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych dostarczanych do 
prywatnych gospodarstw domowych. Postanowienia tej interpretacji nie wpłyną na 
sprawozdanie finansowe Grupy. 
 
p. MSSF 7 „Instrumenty finansowe: Wymogi w zakresie ujawniania informacji 

Standard MSSF 7 został opublikowany 18 sierpnia 2005 r. wraz z uzupełniającą zmianą do 
MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – Informacje do ujawnienia na temat pozycji 
kapitałowych. MSSF 7 jest obowiązujący dla rocznych okresów rozpoczynających się 1 
stycznia 2007 r. lub później. Wprowadza on nowe wymogi związane z prezentacją w 
sprawozdaniu finansowym informacji na temat instrumentów finansowych, jakiej są 
podawane w sprawozdaniu finansowym jednostki. Zastępuje on MSR 30 „Ujawnianie 
informacji w sprawozdaniach finansowych banków i podobnych instytucji finansowych” oraz 
niektóre wymogi MSR 32 „Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja”. Grupa będzie 
stosowała nowe wymogi w zakresie ujawniania informacji. 

q. Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”. Informacje do ujawnienia na 
temat pozycji kapitałowych 

Zastosowanie zmiany jest obowiązkowe dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 
stycznia 2007 r. i po tej dacie. Stanowi ona uzupełnienie opublikowanego standardu MSSF 7 
„Instrumenty finansowe: Wymogi w zakresie ujawniania informacji” oraz wprowadza wymóg 
ujawniania przez wszystkie jednostki: 
- celów jednostki, zasad i procesów zarządzania kapitałem; 
- danych ilościowych o tym, co jednostka uważa za kapitał; 
- czy jednostka dostosowała się do jakichkolwiek wymogów kapitałowych; oraz 
- jeżeli nie dostosowała się do nich – należy podać konsekwencje tego faktu. 
Grupa będzie stosowała nowe wymogi w zakresie ujawniania informacji. 
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śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

3. PODSTAWOWY I ROZWODNIONY ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ (NIE W TYSIĄCACH) 

Zysk na jedną akcję wylicza się jako stosunek zysku netto przypadającego akcjonariuszom i 
średniej ważonej liczby posiadanych przez nich akcji zwykłych w ciągu dziewięciu miesięcy 
zakończonych 30 września 2005 r., tj. 65.470.256 akcji (2004 r.: 65.800.000 akcji po 
korekcie). Średnia ważona liczba posiadanych przez akcjonariuszy akcji zwykłych za trzy 
miesiące zakończone 30 września 2005 wyniosła 64.814.390 akcje (2004: 65.800.000 akcji 
po korekcie). Liczba posiadanych przez akcjonariuszy akcji do 12 sierpnia 2005 r. wynosiła 
65.800.000, zaś od 13 sierpnia 2005 r. do 30 września 2005 r. liczba akcji przypadających 
akcjonariuszom wynosiła 63.969.582. 
 
4. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
 Dziewięć 

miesięcy 
zakończonych 

30 września 
2005 r. 

Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych 
30 września 

2004 r. 

Trzy miesiące 
zakończone 
30 września 

2005 r. 

 
Trzy miesiące 

zakończone 
30 września 

2004 r. 
      

Amortyzacja licencji 
programowych 67.846 62.210 19.792  18.323 

Koszty produkcji lokalnej 113.784 101.141 46.592  39.923 

Koszty wynagrodzeń i 
świadczeń dla pracowników 91.666 77.437 30.689  25.729 

Koszty nadawania programów 
telewizyjnych 37.152 37.519 12.552  12.355 

Amortyzacja 31.687 21.557 10.964  7.641 

Koszty marketingu i badań 16.142 9.109 5.197  2.267 

Koszty wynajmu 14.563 12.337 4.861  3.632 

Opłaty z tytułu praw autorskich 17.762 16.297 5.091  4.869 

Odpisy aktualizujące wartość 
należności 1.119 1.857 175  235 

Pozostałe 28.882 37.545 9.729  8.583 
 420.603 377.009 145.642  123.557 
 

Powyższe koszty działalności operacyjnej obejmują koszty z tytułu leasingu operacyjnego za 
okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2005 r. w wysokości 48.092 (za okres 
dziewięciu miesięcy 2004 r.: 46.435) oraz za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2005 
r. w wysokości 16.481 (okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2004 r.: 12.088). 
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5. PRZYCHODY FINANSOWE, NETTO 
 
 Dziewięć 

miesięcy 
zakończonych 

30 września 
2005 r. 

Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych 
30 września 

2004 r. 

Trzy miesiące 
zakończone 
30 września 

2005 r. 

 
Trzy miesiące 

zakończone 
30 września 

2004 r. 
      
Przychody z tytułu odsetek 
od lokat bankowych, 
pomniejszone o opłaty 
bankowe 2.137 3.650 -  415 

Odsetki od obligacji 
oprocentowanych 9,5% o 
terminie wykupu w 2013 r. (71.263) (80.247) (23.415)  (25.358)

Przychody z tytułu odsetek 
od obligacji zakupionej od 
jednostki powiązanej (zob. 
Nota 13(iii)) 45.339 47.635 14.715  15.515 

Opłaty za gwarancje na 
rzecz jednostki powiązanej 
(zob. Nota 13(vi)) (4.918) (6.129) (1.651)  (1.901)

Aktualizacja wyceny 
wbudowanej opcji (zob. 
Nota 14) 47.232 15.770 21.427  11.976 

Strata na 
zabezpieczeniach wartości 
godziwej (zob. Nota 15) (5.313) - (3.882)  - 

Zabezpieczenia 
przepływów pieniężnych – 
przeniesienie z kapitału 
własnego (zob. Nota 15) (9.218) - (4.225)  - 

Strata na instrumentach 
pochodnych 
przeznaczonych do obrotu - (7.773) -  (1.595) 

Dodatnie różnice kursowe, 
netto 7.812 35.172 13.258  13.870

 11.808 8.078 16.227  12.922 
 
6. INWESTYCJE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY 
Saldo obejmuje inwestycję Grupy w Polskie Media SA, w której to spółce Grupa nie posiada 
znaczącego wpływu na politykę finansową i operacyjną. Grupa dokonała aktualizacji wyceny 
tej inwestycji do wartości godziwej na 30 września 2005 r. w wysokości 10.737. Zmiana 
wyceny odzwierciedla zmniejszenie udziału Grupy w spółce Polskie Media SA. Zmianę 
wyceny w kwocie (1.640) (z uwzględnieniem podatku odroczonego) ujęto w kapitale w 
okresie 3 miesięcy zakończonych 30 września 2005 r. (bez zmian w okresie 3 miesięcy 
zakończonych 30 września 2004 r.). W okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2005 
r. zmianę wyceny w kwocie (2.918) (z uwzględnieniem podatku odroczonego) ujęto w 
kapitale (zwiększenie o 2.739 w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2004 r.). 
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śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

7. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (NIE W TYSIĄCACH) 

Łączna liczba akcji zwykłych w ramach kapitału docelowego wynosi 80.800.000. Wartość 
nominalna jednej akcji wynosi 1 zł. 

Na dzień 30 września 2005 r. łączna liczba wyemitowanych akcji zwykłych wynosiła 
65.800.000. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł. Wszystkie wyemitowane akcje 
zostały w pełni opłacone. Przedstawiona poniżej struktura akcjonariatu na dzień 30 września 
2005 r. została sporządzona w oparciu o raporty bieżące wydane przez Spółkę: 

Akcjonariusz 

 

 Liczba 
akcji  % kapitału 

akcyjnego  Liczba 
głosów  % głosów 

N-Vision B.V. (1)  15.072.540  22,91%  15.072.540  23,56% 

Strateurop 
International B.V. (1)

 
19.463.086  29,58%  19.463.086  30,43% 

Bank Austria 
Creditanstalt AG (2)

 
5.293.396  8,04%  5.293.396  8,27% 

Fidelity International 
Limitem 

 
3.308.975  5,03%  3.308.975  5,17% 

Akcje należące do 
innych akcjonariuszy 

 
20.831.585  31,66%  20.831.585  32,57% 

Akcje własne  1.830.418  2,78%  -  - 

Razem  65.800.000  100,00%  63.969.582  100,00% 

 

(1) Jednostki znajdujące się pod kontrolą Grupy Kapitałowej ITI. 
(2) Grupa Kapitałowa ITI wykonuje prawa i obowiązki wynikające z 4.343.540 akcji będących 
własnością Bank Austria Creditanstalt AG. 
 
W wyniku procesu wykupu akcji Spółka nabyła 936.914 akcji imiennych i 893.504 akcji na 
okaziciela (zob. też Nota 8). W dniu 26 września 2005 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
zatwierdziło umorzenie akcji własnych.  
 
Akcje własne nie posiadają praw głosu. Nie występuje różnica w prawach akcjonariuszy 
posiadających akcje imienne i na okaziciela. 
 
Sąd rejestrowy dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w dniu 31 października 
2005 r. 
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8. WYKUP I UMORZENIE AKCJI 

W dniu 10 maja 2005 r. Akcjonariusze Spółki zatwierdzili przeznaczenie kapitału 
rezerwowego w wysokości 225.227 na nabycie i dobrowolne umorzenie akcji Spółki. Kwota 
ta obejmuje kwotę 119.526 wykorzystaną na wykup akcji przeprowadzony w 2005 roku (za 
który dokonano zapłaty w formie rozliczenia pieniężnego i w drodze kompensaty należności) 
oraz na zakup akcji własnych planowany w następnych latach.  
 
W okresie składania ofert akcjonariusze mniejszościowi zaoferowali do sprzedaży 
25.270.645 (nie w tysiącach) akcji. Spółka nabyła 842.220 (nie w tysiącach) akcji własnych 
od akcjonariuszy mniejszościowych za łączną kwotę 54.997. Rozliczenia tej transakcji 
dokonano 12 sierpnia 2005 r. Spółka nabyła też 988.198 (nie w tysiącach) akcji własnych od 
akcjonariuszy Grupy ITI po tej samej cenie zakupu jaką zapłacono akcjonariuszom 
mniejszościowym i rozliczyła tę transakcję z akcjonariuszami Grupy ITI przez kompensatę 
należnej im z tego tytułu kwoty 64.529 z częścią należności Spółki z tytułu obligacji ITI 
Media.  
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 26 września 2005 r., 
podjęło decyzję o umorzeniu 1.830.418 (nie w tysiącach) akcji nabytych w ramach 
wspomnianego wyżej wykupu. W rezultacie planowanego umorzenia kapitał akcyjny zostanie 
pomniejszony do kwoty 63.970, a liczba akcji w obiegu zmniejszy się o 1.830.418 (nie w 
tysiącach) akcji. Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Spółki 
będzie składał się z 63.969.582 (nie w tysiącach) akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. 
Kapitał rezerwowy zostanie zmniejszony o 119.526 zł. 
 
Łączne koszty dotyczące transakcji wykupu akcji poniesione i zarachowane do 26 września 
2005 r. wyniosły 1.472 zł. 
 
Sąd rejestrowy dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w dniu 31 października 
2005 r. 
 
 
9. KREDYTY I POŻYCZKI 

  30 września 2005 r.  31 grudnia 2004 r.
     
Obligacje oprocentowane 9,5%, o terminie wykupu w 2013 r.  855.308  890.201
Odsetki naliczone od obligacji o terminie wykupu w 2013 r.  25.503  3.794
  880.811  893.995

 
W dniu 2 grudnia 2003 r., poprzez swoją jednostkę zależną TVN Finance Corporation plc, 
Grupa dokonała emisji obligacji o wartości 235.000 euro, oprocentowanych 9,5% rocznie. 
Obligacje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu. Odsetki są 
płatne w okresach półrocznych począwszy od 15 czerwca 2004 r. Termin wykupu obligacji to 
15 grudnia 2013 r. Obligacje te stanowią niezabezpieczone uprzywilejowane zobowiązania 
długoterminowe, przy czym warunki zadłużenia zawierają określone ograniczenia dotyczące 
w szczególności możliwości dalszego zadłużania, wypłaty dywidend, sprzedaży majątku oraz 
transakcji z jednostkami powiązanymi. Obligacje te są w pełni i bezwarunkowo 
gwarantowane przez Spółkę i jej główną jednostkę zależną, TVN 24. Obligacje wycenia się 
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9. KREDYTY I POŻYCZKI (C.D.) 
 
 według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej 10,88%. 
Wartość godziwą obligacji bez naliczonych odsetek szacuje się na dzień 30 września 2005 r. 
na 1.078.894 zł (275.467 euro), w oparciu o cenę z tego dnia podaną przez serwis Reuters. 
 
Grupa może dokonać wcześniejszej spłaty całości lub części obligacji począwszy od 
15 grudnia 2008 r., po cenie wykupu wynoszącej od 104,75% do 100% ich wartości 
nominalnej.  
 
Grupa ujęła wbudowany instrument finansowy wynikający z wyżej opisanej opcji. Wartość 
godziwa opcji na dzień 30 września 2005 r. wynosiła 92.330 (23.574 euro). Wartość godziwą 
wyliczono z wykorzystaniem modelu Brace-Gątarek-Musiela. 
 
Obligacje zawierają także opcję sprzedaży, która może zostać zrealizowana przez 
posiadaczy obligacji po cenie kupna wynoszącej 101% wartości nominalnej w przypadku, 
gdy nastąpi zmiana kontroli. Zmiana kontroli definiowana jest w następujący sposób: 
ii) osoba inna niż Dozwoleni Posiadacze stanie się właścicielem na własne dobro ponad 

35% głosów z akcji Spółki uprawnionych do głosowania oraz Dozwoleni Posiadacze 
będą posiadać mniejszy procent głosów niż ta osoba; 

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. 
 
W dniu 30 czerwca 2005 r. Grupa podpisała umowę linii kredytowej z bankiem BPH na kwotę 
17.000 USD. Umowa linii kredytowej obejmuje wielowalutowy kredyt odnawialny 
oprocentowany według stopy WIBOR, EURIBOR lub LIBOR plus 1,6% albo kredyt w 
rachunku bieżącym wyrażony w złotych, euro lub dolarach amerykańskich oprocentowany 
według stopy WIBOR, EURIBOR lub LIBOR plus 1,6%. Linia kredytowa jest zabezpieczona 
przez cesję należności z tytułu dostaw i usług, zastaw na urządzeniach telewizyjnych i 
nadawczych oraz licencjach programowych o łącznej wartości netto wynoszącej na 30 
września 2005 r. 167.697. Warunki umowy określają szereg restrykcji, dotyczących w 
szczególności możliwości zaciągania dodatkowych kredytów i udzielania pożyczek. Na dzień 
30 września 2005 r. kredyt nie był wykorzystany. 
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10. UZGODNIENIE ZYSKU NETTO Z WPŁYWAMI PIENIĘŻNYMI Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

 Nota Dziewięć miesięcy 
zakończonych 30 
września 2005 r. 

 Dziewięć miesięcy 
zakończonych 30 
września 2004 r. 

     
Zysk netto  141.674  103.634
Podatek   34.764  26.140
Amortyzacja 4 31.687  21.557
Amortyzacja licencji programowych i 
koprodukcji 4 67.846  62.210
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
gruntów  -  2.000
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
należności 4 1.119  1.857
Przychody finansowe netto 5 (11.808)  (8.078)
Opłata za gwarancje na rzecz jednostki 
powiązanej  (6.654)  (8.456)
Przychody z transakcji barterowych, netto  (1.124)  (3.957)
Płatności za licencje programowe  (86.677)  (40.207)
     
Zmiany w kapitale obrotowym:      

Należności z tytułu dostaw i usług  (2.210)  (7.022)
Koszty produkcji lokalnej  (9.449)  (6.728)
Rozliczenia międzyokresowe i inne 
aktywa  (120)  1.139
Należności od jednostek powiązanych  8.904  6.670
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  (8.708)  (2.186)
Zobowiązania wobec jednostek 
powiązanych  1.967  (7.373)
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 
i rozliczenia międzyokresowe  (5.481)  22.425
Wpływy pieniężne z działalności 
operacyjnej  155.730 163.625

 
Transakcje bezgotówkowe 

  Dziewięć miesięcy 
zakończonych 30 
września 2005 r. 

 Dziewięć miesięcy 
zakończonych 30 
września 2004 r. 

Przychody z tytułu transakcji barterowych netto 1.124  3.957 
Licencje programowe nabyte w ramach transakcji 
barterowych 323  7.645 
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11. 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 30 września 2005 r. Grupa posiadała przyszłe zobowiązania do płatności związane 
z nabywaniem aktywów programowych. Harmonogram płatności został przedstawiony 
poniżej: 
 
       
       
Wymagalne w 2005 r.      25.077 
Wymagalne w 2006 r.      103.540 
Wymagalne w 2007 r.      58.145 
Wymagalne w 2008 r.      12.630 
Wymagalne w 2009 r.      1.606 
Wymagalne w 2010 r.      81 
      201.079 
 
(ii) Łączne przyszłe opłaty minimalne z tytułu umów leasingu operacyjnego na 

dzień 30 września 2005 r.: 
 

   
Jednostki 

powiązane  

Jednostki 
powiązane 

    Razem 
 
Wymagalne w 2005 r.  3.656  992  4.648 
Wymagalne w 2006 r.  14.845  3.823  18.668 
Wymagalne w 2007 r.  9.534  3.108  12.642 
Wymagalne w 2008 r.  7.182  3.150  10.332 
Wymagalne w 2009 r.  7.305  3.194  10.499 
Wymagalne w 2010 r.  6.290  3.239  9.529 
Wymagalne w 2011 r. i później  7.554  2.554  10.108 
  56.366  20.060  76.426 

Umowy podpisane z podmiotami powiązanymi dotyczą wynajmu powierzchni biurowej i 
studiów telewizyjnych od ITI Poland S.A. („ITI Poland”) i Media Business Centre Sp. z o.o. 
(„MBC”). Opłaty z tytułu najmu są indeksowane o wskaźnik inflacji. Przyszłe zobowiązania 
wyrażone w walutach obcych zostały przeliczone na złote przy zastosowaniu kursu wymiany 
walut obowiązującego na dzień 30 września 2005 r. 
 
Poza umowami leasingu opisanymi powyżej, Grupa jest także stroną umów wynajmu 
pojemności transponderów satelitarnych. Umowy te obowiązują przez cały okres 
operacyjnego działania wynajętych transponderów satelitarnych. Na mocy tych umów Grupa 
zobowiązana jest do uiszczania rocznych opłat za wynajem. Płatności z tytułu tych umów są 
zabezpieczone gwarancjami bankowymi na kwotę 2.720 EUR (równowartość 10.653 zł).  
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11. PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA (C.D.) 

Przyszłe zobowiązania do płatności wynikające z tych umów zostały przedstawione w 
poniższym zestawieniu: 
 
       
 
Wymagalne w 2005 r.      2.791 
Wymagalne w 2006 r.      16.202 
      18.993 
 
Grupa jest stroną umów o obsługę i eksploatację nadajników telewizyjnych za roczną opłatę 
wynoszącą 6.600. 
 
(iii) Przyszłe zobowiązania z tytułu umów barterowych 
 
Na dzień 30 września 2005 r. Grupa posiada przyszłe zobowiązania do dostarczenia czasu 
antenowego dla emisji reklam na kwotę 1.098 w rozliczeniu na różnego typu zobowiązania 
(1.661 na dzień 31 grudnia 2004 r.). Usługa dostarczenia czasu antenowego dla emisji 
reklam będzie świadczona po cenach rynkowych zgodnie z warunkami umów. 
 
(iv) Pozostałe przyszłe zobowiązania 
 
Na dzień 30 września 2005 r. Grupa posiada przyszłe zobowiązania do nabycia środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych na kwotę 4.201 (3.415 na 31 grudnia 2004 r.) 
 
 
12. SPÓŁKI GRUPY 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy na dzień 30 września 2005 r. obejmuje 
jednostkę dominującą i następujące jednostki zależne: 
 

 

Kraj, w którym 
została utworzona 

30 września 2005 r. 
Udział 

%  

31 grudnia 2004 r. 
Udział 

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

* jednostki będące całkowitą własnością TVN 24 Sp. z o.o. 
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13. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI 

(i) Przychody: 
 
 Dziewięć 

miesięcy 
zakończonych 

30 września 
2005 r. 

Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych 
30 września 

2004 r. 

Trzy miesiące 
zakończone 
30 września 

2005 r. 

 
Trzy miesiące 

zakończone 
30 września 

2004 r. 
      
Grupa Kapitałowa ITI 3.929 6.489 2.258  1.066 
ITI Poland S.A. („ITI 
Poland”) 14 - 14  - 

 3.943 6.489 2.272  1.066 
 
Przychody od Grupy Kapitałowej ITI obejmują przede wszystkim przychody z tytułu 
wykorzystania praw do emisji filmów, świadczenia usług produkcyjnych i usług emisji reklam, 
pomniejszone o prowizje i fakturowane na warunkach i według cen rynkowych.  
 
(ii) Koszty działalności operacyjnej: 
 
 Dziewięć 

miesięcy 
zakończonych 

30 września 
2005 r. 

Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych 
30 września 

2004 r. 

Trzy miesiące 
zakończone 
30 września 

2005 r. 

 
Trzy miesiące 

zakończone 
30 września 

2004 r. 
      
Grupa Kapitałowa ITI 18.519 14.924 6.324  7.282 

ITI Poland S.A.  4.072 3.948 1.365  1.345 
Media Business Centre 
Sp. z o.o. („MBC”) - 5.561 -  2.054 

 22.591 24.433 7.689  10.681 
 
Koszty działalności operacyjnej dotyczące Grupy Kapitałowej ITI obejmują koszty wynajmu 
powierzchni biurowej oraz świadczenie usług zarządczych, sprzedażowych, doradztwa 
finansowego i innych usług. 
 
Koszty działalności operacyjnej dotyczące ITI Poland obejmują koszty wynajmu powierzchni 
biurowej. ITI Poland jest kontrolowana przez niektórych akcjonariuszy i dyrektorów Grupy ITI. 
Koszty działalności operacyjnej dotyczące MBC obejmują koszty wynajmu powierzchni 
biurowej. Z dniem 1 stycznia 2005 r. Grupa Kapitałowa ITI przejęła MBC. 
 
(iii) Należności od jednostki powiązanej z tytułu obligacji 
 
W dniu pierwotnej emisji tego instrumentu finansowego, 2 grudnia 2003 r. Grupa nabyła 
obligację wyemitowaną przez ITI Media Group N.V. („Grupę ITI Media”) za łączną kwotę 
131.561 EUR (611.861 zł). Grupa ITI Media jest holdingiem skupiającym aktywa medialne 
Grupy Kapitałowej ITI, kontrolowanym przez ITI Holdings.  
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13. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI (C.D.) 

Umowa obligacji została zmieniona i przekształcona dnia 3 sierpnia 2005 r. w wyniku 
kompensaty zobowiązań z tytułu nabycia akcji własnych Spółki od Grupy ITI z należnościami 
z tytułu obligacji ITI Media. Łączna wartość godziwa kompensaty wyniosła 15.819 EUR 
(64.529 zł). Grupa ujęła w kapitale własnym zysk w wysokości 44 zł stanowiący różnicę 
między wartością godziwą kompensaty a odpowiadającą jej wartością bilansową. 
 
Grupa klasyfikuje obligację jako pożyczki i należności. Na każdy dzień bilansowy Grupa 
ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki wskazujące na utratę wartości tego składnika 
aktywów finansowych. Jeśli przesłanki takie istnieją, Grupa ustala szacowaną, możliwą do 
odzyskania wartość obligacji i, o ile to konieczne, dokonuje odpowiedniego odpisu 
aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością 
bilansową a wartością bieżącą zdyskontowanych oczekiwanych przyszłych przepływów 
pieniężnych. Na dzień 30 września 2005 r. Grupa nie stwierdziła istnienia przesłanek 
wskazujących na utratę wartości. Wartość godziwa obligacji, wraz z odsetkami wynosiła na 
dzień 30 września 2005 r. 141.974 EUR (556.055 zł). Wartość godziwą obligacji 
oszacowano, stosując model Brace-Gątarek-Musiela. 
 
Efektywna roczna stopa obligacji wynosi 10,02%, a jej termin wykupu wraz z naliczonymi 
odsetkami to 15 stycznia 2014 r. ITI Media Group ma prawo spłacić wcześniej część lub 
całość bieżącej łącznej narosłej wartości w dowolnym dniu roboczym bez konieczności 
zapłaty kary lub premii. 
 
Kwoty należne z tytułu obligacji będą narastać od dnia emisji zgodnie z poniższą tabelą. 
 
Data  Łączna narosła wartość 

2 grudnia 2003 r. (dzień emisji)  131.561,3€ 
2 grudnia 2004 r.   145.375,2€ 
2 grudnia 2005 r.    144.269,9€ 
2 grudnia 2006 r.    159.418,2€ 
2 grudnia 2007 r.    176.157,1€ 
2 grudnia 2008 r.    194.653,6€ 
2 grudnia 2009 r.    215.092,3€ 
2 grudnia 2010 r.    237.677,0€ 
2 grudnia 2011 r.    262.633,0€ 
2 grudnia 2012 r.    290.209,6€ 
2 grudnia 2013 r.    320.681,5€ 

15 stycznia 2014 r. (dzień wykupu)  324.703,4€ 
 
Przychody z tytułu naliczonych odsetek od obligacji za 9 miesięcy zakończonych 30 
września 2005 r. wyniosły 45.339 (11.168 EUR). Przychody z tytułu naliczonych odsetek od 
obligacji za 3 miesiące zakończone 30 września 2005 roku wyniosły 14.715 (3.664 EUR). 
 
Obligacja jest zabezpieczona na udziałach w Strateurop. Strateurop posiada 29,58% 
udziałów w kapitale zakładowym Spółki. 
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Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego 
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Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego  

śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

(iv) Salda należności/zobowiązań z tytułu sprzedaży/zakupu towarów i usług: 
  30 września 2005 r.  31 grudnia 2004 r.  
Należności:     

Grupa Kapitałowa ITI  3.750  12.656 

ITI Poland  2  2 

  3.752  12.658 
 
 30 września 2005 r.  31 grudnia 2004 r.  
Zobowiązania:    

Grupa Kapitałowa ITI 2.402  367 

ITI Poland 6  54 

MBC -  20 

 2.408  441 
 
(v) Zobowiązania leasingowe wobec jednostek powiązanych 
 
Szczegółowe informacje podane są w Nocie 11. 
 
(vi) Pozostałe 
 
W okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2005 r. Grupa ujęła przychody netto z 
tytułu odsetek od należności przeterminowanych od jednostek powiązanych w wysokości 86 
(w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2004 r. przychody netto wyniosły 577). 

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 i programów nabywanych i nadawanych przez Grupę. W okresie 9 miesięcy 
zakończonych 30 września 2005 r. Grupa ujęła koszty finansowe w wysokości 4.918 
dotyczące tych gwarancji (w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2004 r.: 6.129). 

Saldo aktywów programowych na dzień 30 września 2005 r. obejmuje kwotę 61 (163 na 
dzień 31 grudnia 2004 r.) dotyczącą produkcji nabytych od Grupy Kapitałowej ITI. 
 
(vii) Wykup akcji 
 
W wyniku wykupu akcji własnych Spółki przeprowadzonego w sierpniu 2005 r. (zob. Nota 8) 
Grupa dokonała następujących transakcji z jednostkami powiązanymi: 
 
  Liczba nabytych akcji 

(nie w tysiącach)  Wartość brutto 
nabytych akcji 

N-Vision (1)  431.284  28.163
Strateurop (1)  556.914  36.366
Supervisory Board Members (2)  137.753  8.995
Bank Austria Creditanstalt AG (3)  153.200  10.004
  1.279.151  83.528
 
(1) Jednostki znajdujące się pod kontrolą Grupy Kapitałowej ITI. 
(2) Obejmuje jednostki powiązane z Janem Wejchertem, Mariuszem Walterem i Bruno Valsangiacomo, akcjonariuszami ITI 
Holdings S.A.
(3) W zakresie, w jakim Grupa Kapitałowa ITI wykonuje prawa i obowiązki wynikające z akcji.  
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Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego  

śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

 
14. FINANSOWE INSTRUMENTY POCHODNE 
 
Finansowe instrumenty pochodne obejmują opcje wcześniejszej spłaty pożyczek 
zaciągniętych przez Grupę (zob. Nota 9). 
 
Wartość godziwa opcji wcześniejszej spłaty na 30 września 2005 r. została obliczona przy 
zastosowaniu modelu Brace-Gątarek-Musiela. Zmiana wartości godziwej pomiędzy 31 
grudnia 2004 r. a 30 września 2005 r. została ujęta w rachunku zysków i strat. 
 
 
15. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH 
 

30 września 2005 r.  31 grudnia 2004 r.  
    

Opcje typu collar dotyczące kursów walut – 
zabezpieczenia wartości godziwej 2.258  -

Terminowe kontrakty walutowe – zabezpieczenia 
przepływów pieniężnych 8.126  9.194

Razem 10.384  9.194
 
Wartość godziwa kontraktów typu collar wynosiła na dzień 30 września 2005 r. 2.258. Kwota 
ta wynikała z wycen przeprowadzonych przez banki świadczące usługi na rzecz Grupy. 
Kontrakty te posiadają wartość nominalną 90.000 EUR, obowiązują do 2 stycznia 2006 r., 
zaś przedział kursu PLN/EUR w jakim je zawarto to 3,80-4,35. Kontrakty zawarto w celu 
ograniczenia wpływu na wynik finansowy netto wahań kursu PLN/EUR w stosunku do salda 
zobowiązań z tytułu obligacji. Kontrakty te wyznaczono jako zabezpieczenia wartości 
godziwej. Premia zapłacona z ich tytułu wynosiła 3.055. Zmiana wartości godziwej pomiędzy 
dniem zawarcia kontraktów, kiedy wartość godziwa kontraktów była zaliczona do aktywów, a 
30 września 2005 r. wynosząca (5.313) została ujęta w rachunku zysków i strat w pozycji 
kosztów finansowych. 
 
Saldo odpowiada transakcji terminowej o teoretycznej wartości 11.163 EUR. Transakcja 
obowiązuje do 1 grudnia 2005 r. Zawarto ją w celu zabezpieczenia ryzyka kursowego 
związanego z płatnością odsetek od obligacji, przypadającą dnia 15 grudnia 2005 r. Wartość 
godziwa kontraktu wynosiła na dzień 30 września 2005 r. 8.126 i wynikała z wyceny 
przeprowadzonej przez banki świadczące usługi na rzecz Grupy. Transakcję terminową 
wyznaczono jako zabezpieczenie przepływów pieniężnych. Pod warunkiem, że do zmiany 
zabezpieczenie będzie efektywne, zyski i straty ujęte w kapitale własnym zostaną 
przeniesione do rachunku zysków i strat z chwilą ujęcia kosztów odsetek. 
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Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego  

śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

 
16. KURSY WALUT ORAZ INFLACJA 
    
 Kurs wymiany PLN  Kurs wymiany PLN   
 - dolar amerykański - euro  
30 września 2005 r. 3,2575 3,9166  
31 grudnia 2004 r.   2,9904 4,0790  
 
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres ośmiu miesięcy zakończony 31 
sierpnia 2005 r. wzrósł o 2,5% (4,4% za rok zakończony 31 grudnia 2004 r.). W dniu, w 
którym niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone, 
dane za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2005 r. nie były jeszcze 
dostępne. 
 
 
17. WYDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM 
 
W dniu 4 października 2005 r. TVN S.A. nabyła od pana Tadeusza Dąbrowskiego 12% 
udziałów w NTL-TED Sp. z o.o., lokalnym nadawcy telewizyjnym w Radomsku, za łączną 
kwotę 336. 
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Raport niezależnego biegłego rewidenta 
z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 

za okres trzech i dziewięciu miesięcy do 30 września 2005 r. 
 

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej TVN S.A.  
 
  
 
 Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego skróconego sprawozdania 

finansowego TVN S.A. (zwanej dalej „Spółką”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 
166, obejmującego:  
 
(f) śródroczny skrócony bilans sporządzony na dzień 30 września 2005 r., który po stronie 

aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.398.188 tys. zł; 
 
(g) śródroczny skrócony rachunek zysków i strat za okres od 1 lipca do 30 września 

2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 35.087 tys. zł i za okres od 1 stycznia do 30 
września 2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 139.593 tys. zł; 

 
(h) śródroczne skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 

30 września 2005 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.426 tys. zł; 
 
(i) śródroczny skrócony rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 

września 2005 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 11.800 tys. zł; 
 
(j) informację dodatkową do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. 

 
 Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami śródrocznego skróconego 

sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było 
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 skrócone 
sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przeglądu dokonaliśmy 
drogą analizy wyżej wymienionego sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe 
oraz z wykorzystaniem informacji uzyskanych od Zarządu Spółki i jej pracowników. 

 

 



 

 
 

Raport niezależnego biegłego rewidenta 
z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 

za okres trzech i dziewięciu miesięcy do 30 września 2005 r. 
 

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej TVN S.A.  (cd.) 
 
 
Zakres wykonanych prac był znacząco mniejszy od zakresu badania sprawozdania 
finansowego, ponieważ celem przeglądu nie było wyrażenie opinii o prawidłowości i 
rzetelności śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. Niniejszy raport nie 
stanowi opinii z badania śródrocznego skróconego 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). 
 
Dokonany przez nas przegląd nie wykazał potrzeby dokonania istotnych zmian w 
załączonym śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym tak, aby było ono zgodne z 
dotyczącymi sprawozdawczości śródrocznej Międzynarodowymi Standardami 
Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz 
związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej 
(zwanymi dalej „zasadami rachunkowości obowiązującymi w Unii Europejskiej”) oraz z 
Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość 
finansowa”.  

 
Nie zgłaszając zastrzeżeń do naszego raportu, zwracamy uwagę na notę 2.1 do 
śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego objaśniającą przejście Spółki na 
zasady rachunkowości obowiązujące w Unii Europejskiej oraz Międzynarodowe Standardy 
Sprawozdawczości Finansowej oraz fakt, że niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie 
finansowe zostało sporządzone zgodnie ze standardami wydanymi i obowiązującymi do 
czasu sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. 
Standardy i interpretacje, które będą obowiązywały, oraz te, które będzie można zastosować 
opcjonalnie na 31 grudnia 2005 r., tj. na dzień sporządzenia rocznego sprawozdania 
finansowego nie są znane z pewnością na dzień sporządzenia niniejszego śródrocznego 
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, 7 listopada 2005 r. 
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TVN S.A.                                                                                                                                                                                  
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe   
 
Informacje o TVN 
 
1. Podstawowa działalność 
 
TVN S.A. („Spółka”) i jej jednostki zależne („Grupa TVN”, „Grupa”) są nadawcami ośmiu 
kanałów telewizyjnych w Polsce: TVN, TVN 7, TVN 24, TVN Meteo, TVN Turbo, ITVN, TVN 
Style i TVN Gra. Kanały należące do Grupy emitują wiadomości, programy informacyjne i 
rozrywkowe oraz seriale i filmy fabularne. 
 
2. Siedziba 
 
TVN S.A. 
ul. Wiertnicza 166 
02-952 Warszawa  

 
3. Rada Nadzorcza 

 
• Jan Wejchert, Przewodniczący 

• Paweł Gricuk, Wiceprzewodniczący 

• Arnold Bahlmann  

• Romano Fanconi  

• Wojciech Kostrzewa  

• Bruno Valsangiacomo 

• Mariusz Walter 

• Jan Zieliński  

• Maciej Żak  

 
 
4. Zarząd 

 
• Piotr Walter, Prezes 

• Karen Burgess, Wiceprezes 

• Edward Miszczak, Wiceprezes 

• Tomasz Berezowski 

• Waldemar Ostrowski 

• Jarosław Potasz 

• Piotr Tyborowicz 
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5. Biegły rewident 
 
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 
Al. Armii Ludowej 14 
00-638 Warszawa 
 
6. Główna kancelaria prawna 
 
CMS Cameron McKenna 
ul. Emilii Plater 53 
00-113 Warszawa 
 
7. Główny bank 
  
Bank BPH S.A. („BPH”) 
Al. Pokoju 1 
31-548 Kraków 
 
8. Spółki zależne 
 

 
• TVN Finance Corporation plc 

One London Wall 

London EC2Y 5EB 

Wielka Brytania 

• TVN 24 Sp. z o.o. („TVN 24”) 

ul. Wiertnicza 166 

02-952 Warszawa  

• Polish Television Finance Corporation 
B.V. 

De Boelelaan 7 

NL-1083 Amsterdam 

Holandia 

• TVN Turbo Sp. z o.o. 

ul. Wiertnicza 166 

02-952 Warszawa  

• El-Trade Sp. z o.o.    

ul. 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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TVN S.A.   
Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat 
(w złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej) 
 

Załączona informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego  
śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. 

 

  

Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych 

Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych 

  
Trzy miesiące 

zakończone 

  
Trzy miesiące 

zakończone 

  
30 września 

2005 r. 
30 września 

2004 r. 
 30 września 

2005 r. 
 30 września 

2004 r. 
 Nota       
        
Przychody ze sprzedaży, 
netto  534.767 440.453  156.913  126.894 

Koszty produkcji i  
nadawania programów 
telewizyjnych 4 (315.927) (281.229) (110.099)  (100.679)

Koszty sprzedaży 4 (26.945) (21.876) (8.724)  (7.319)

Koszty ogólnego  
zarządu 4 (30.372) (28.971) (10.567)  (5.968)

Pozostałe przychody/  
(koszty) operacyjne, netto  (163) (2.256) (260)  49

Zysk z działalności 
operacyjnej  161.360 106.121  27.263  12.977

Przychody finansowe, 
netto 5 11.596 6.166  15.592  12.174

Zysk brutto  172.956 112.287  42.855  25.151

Podatek dochodowy, 
netto  (33.363) (22.112) (7.768)  (5.240)

Zysk netto 
przypadający 
akcjonariuszom TVN 
S.A.   139.593 90.175  35.087  19.911
        
Podstawowy 
i rozwodniony zysk na 
jedną akcję (nie w 
tysiącach) 3 2,13 1,37  0,54  0,30 

 
 
 
Piotr Walter  Edward Miszczak Karen Burgess 
Prezes Zarządu Wiceprezes Wiceprezes 
 
 
 
 

Piotr Tyborowicz Jarosław Potasz Waldemar Ostrowski 
Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 
 
 
 
 
 
   Tomasz Berezowski  
   Członek Zarządu   
Warszawa, 7 listopada 2005 r.
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TVN S.A. 
Śródroczny skrócony bilans 
(w złotych, wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej) 
 
 

Załączona informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego  

  Na dzień  Na dzień 
  30 września 2005 r.  31 grudnia 2004 r. 

 Nota    

AKTYWA     

Aktywa trwałe     

Rzeczowe aktywa trwałe  77.875  73.685 
Wartości niematerialne  18.277  19.997 
Długoterminowe aktywa programowe   59.516  55.850 
Inwestycje w jednostki zależne 6 216.757  216.711 
Inwestycje dostępne do sprzedaży 7 10.637  14.239 
Należności od jednostek powiązanych z tytułu obligacji  12 555.817  597.791 
Należności długoterminowe od jednostek powiązanych   12 28.962  28.887 
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania  -  5.339 
Inne aktywa długoterminowe  1.641  - 

  969.482  1.012.499 
Aktywa obrotowe     
Krótkoterminowe aktywa programowe  158.548  142.924 
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania  13.158  2.645 
Należności z tytułu dostaw i usług  98.355  92.320 
Należności od jednostek powiązanych 12 3.861  30.339 
Finansowe instrumenty pochodne 13 92.330  45.098 
Rozliczenia międzyokresowe i inne aktywa obrotowe  14.564  11.642 
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych  -  1.429 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  47.890  59.640 

  428.706  386.037 
AKTYWA RAZEM  1.398.188  1.398.536 

     
PASYWA     
Kapitał własny  8    
Kapitał zakładowy  65.800  65.800 
Akcje własne  (119.526)  - 
Kapitał z wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży   (179)  2.739 
Kapitał z wyceny instrumentów zabezpieczających  (2.743)  (7.448)
Kapitał zapasowy (8%)  13.708  - 
Skumulowany zysk  363.393  238.936 

  320.453  300.027 
Zobowiązania długoterminowe     
Pożyczka od jednostki powiązanej  12 860.791  895.884 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  43.076  25.260 

  903.867  921.144 
Zobowiązania krótkoterminowe     
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  62.203  71.850 
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  12 14.476  20.645 
Zobowiązania z tytułu finansowych instrumentów pochodnych 14 10.384  9.195 
Odsetki naliczone od pożyczki od jednostki powiązanej  12 26.060  3.877 
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych  1.107  - 
Pozostałe zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe  59.638  71.798 

  173.868  177.365 
PASYWA RAZEM  1.398.188  1.398.536 

śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. 
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Załączona informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego  

 
 

 

Liczba 
akcji (*) 

(nie w 
tysiącach) 

 Kapitał 
zakładowy 

 Akcje 
własne 

 Kapitał z 
wyceny 

inwestycji 
dostępnych 

do 
sprzedaży 

 Kapitał z 
wyceny 

instrumentów 
zabezpieczają-

cych 

 Kapitał 
zapaso-
wy (8%) 

(**) 

 Skumulo-
wany 

zysk (***) 

 Kapitał 
własny 

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

Efekt podziału akcji 65.142.000  -  -  -  -  -  -  - 
Aktualizacja wyceny 
inwestycji dostępnych do 
sprzedaży -  -  -  3.369  -  -  -  3.369 
Podatek odroczony z tytułu 
aktualizacji wyceny inwestycji 
dostępnych do sprzedaży -  -  -  (630)  -  -  -  (630) 
Strata na wycenie w wartości 
godziwej instrumentów 
zabezpieczających przepływy 
pieniężne -  -  -  -  (2.772)  -  -  (2.772) 
Podatek odroczony z tytułu 
straty na wycenie w wartości 
godziwej instrumentów 
zabezpieczających przepływy 
pieniężne -  -  -  -  526  -  -  526 

Przychody/(koszty) netto 
ujęte bezpośrednio w 
kapitale własnym -  -  -  2.739  (2.246)  -  -  493 
Zysk netto -  -  -  -  -  -  90.175  90.175 
Suma przychodów 
/(kosztów) ujętych w 
okresie obrotowym -  -  -  2.739  (2.246)  -  90.175  90.668 
Stan na 30 września 2004 r. 65.800.000  65.800  -  2.739  (2.246)  -  157.755  224.048 

                
Stan na 1 stycznia 2005 r. 65.800.000  65.800  -  2.739  (7.448)  -  238.936  300.027 
Aktualizacja wyceny 
inwestycji dostępnych do 
sprzedaży -  -  -  (3.602)  -  -  -  (3.602) 
Podatek odroczony z tytułu 
aktualizacji wyceny inwestycji 
dostępnych do sprzedaży -  -  -  684  -  -  -  684 
Zysk na rozliczeniu obligacji 
ITI Media (nota 12 (iii)) -  -  -  -  -  -  44  44 
Strata na wycenie w wartości 
godziwej instrumentów 
zabezpieczających przepływy 
pieniężne, netto -  -  -  -  5.808  -  -  5.808 
Podatek odroczony z tytułu 
straty na wycenie w wartości 
godziwej instrumentów 
zabezpieczających przepływy 
pieniężne, netto -  -  -  -  (1.103)  -  -  (1.103) 

Przychody/(koszty) netto 
ujęte bezpośrednio w 
kapitale własnym -  -  -  (2.918)  4.705  -  44  1.831 
Zysk netto -  -  -  -  -  -  139.593  139.593 
Suma przychodów 
/(kosztów) ujętych w 
okresie obrotowym -  -  -  (2.918)  4.705  -  139.637  141.424 
Koszty wykupu akcji (Nota 9) -  -  -  -  -  -  (1.472)  (1.472) 
Wykup akcji (zob. Nota 9) -  -  (119.526)  -  -  -  -  (119.526) 
Podział zysku za rok 2004 – 
odpis na kapitał zapasowy 
(8%) -  -  -  -  -  13.708  (13.708)  - 

Stan na 30 września 2005 r. 65.800.000  65.800  (119.526)  (179)  (2.743)  13.708  363.393  320.453 

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

śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. 
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Załączona informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego  

** Kapitał zapasowy utworzony zgodnie z kodeksem spółek handlowych, który wymaga od spółek akcyjnych przeznaczania co 
najmniej 8% zysku netto za dany rok obrotowy na kapitał zapasowy do chwili osiągnięcia co najmniej jednej trzeciej wysokości 
kapitału zakładowego. 
 
*** Na dzień 30 września 2005 r. skumulowany zysk obejmuje kwotę 104.273 kapitału rezerwowego, który zostanie wykorzystany 
do wykupu akcji własnych w przyszłych latach. Zobacz Nota 9. 

śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. 
 

SF- 6 - 



TVN S.A. 
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 Dziewięć miesięcy 

zakończonych 
 Dziewięć miesięcy 

zakończonych 

  
 30 września 2005 r.  30 września 2004 r. 

 
 Nota     

      
Działalność operacyjna      
Wpływy środków pieniężnych z 
działalności operacyjnej 10 

 
135.475 

 
129.319 

Podatek zapłacony  (13.133)  (19.063)
Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej  

 
122.342 

 
110.256

      
Działalność inwestycyjna      

Nabycie jednostki zależnej  -  (168.053)
Wypływy z tytułu nabycia rzeczowych 
aktywów trwałych   (20.253) 

 
(30.441)

Wypływy z tytułu nabycia opcji  -  (7.248)
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu 
środków pieniężnych o ograniczonej 
możliwości dysponowania  (5.174) 

 

183.502
Wypływy z tytułu nabycia wartości 
niematerialnych  (2.650) 

 
(11.708)

Odsetki otrzymane   5.282  3.736 
Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej  (22.795) 

 
(30.212)

      

Działalność finansowa      

Wykup akcji własnych 9  (54.997)  -
Zapłacone koszty z tytułu wykupu akcji 
własnych 9 

 (1.424)  -

Wypływy z tytułu nabycia opcji   (3.055)  -

Koszty emisji obligacji (nota 10 (iv))   -  (13.078)
Odsetki zapłacone  (51.871)  (57.208)
Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej  (111.347)  (70.286)

      
(Zmniejszenie)/zwiększenie stanu 
środków pieniężnych  

 
(11.800) 

 
9.758 

      
Zmiana stanu środków pieniężnych i 
ich ekwiwalentów   

 
 

 
 

Stan na początek okresu   59.640  103.370 

Skutki zmian kursów walutowych  50  (243) 

Stan na koniec okresu   47.890  112.885 

   (11.800)  9.758 
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śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. 

1. TVN 

W dniu 7 listopada 2005 r. niniejsze śródroczne sprawozdanie finansowe zostało 
zatwierdzone przez Zarząd i Radę Nadzorczą TVN S.A.  
 
TVN S.A. (do 29 lipca 2004 r. TVN Sp. z o.o.) została utworzona w maju 1995 r. i jest 
publiczną spółką prawa polskiego notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie, zajmującą się rozpowszechnianiem programów telewizyjnych. W dniu 15 
kwietnia 2004 r. Spółka otrzymała na okres 10 lat koncesję na rozpowszechnianie programu 
telewizyjnego o charakterze uniwersalnym w systemie naziemnym. Koncesja zastępuje 
poprzednie koncesje regionalne Spółki i jej jednostki zależnej, której Spółka jest jedynym 
właścicielem. Koncesja wygasa w dniu 14 kwietnia 2014 r.  
 
Spółka należy do grupy podmiotów kontrolowanych przez International Trading and 
Investments Holdings S.A. z siedzibą w Luksemburgu („ITI Holdings”) i jej jednostki zależne 
(„Grupa Kapitałowa ITI”). Grupa ITI działa w Polsce od 1984 r. i jest jedną z największych 
grup w sektorze medialno-rozrywkowym w Polsce. ITI Holdings jest spółką notowaną na 
giełdzie w Luksemburgu. 
 
Spółka jest wyłącznym wspólnikiem 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”). Za pośrednictwem TVN24 Sp. z o.o. Spółka posiada 
również 100% udziałów w TVN Turbo Sp. z o.o. i Newsroom Sp. z o.o. Bezpośrednio i za 
pośrednictwem swoich jednostek zależnych, Spółka posiada również łącznie 3,99% praw 
głosu i 5,76% kapitału akcyjnego spółki Polskie Media S.A. Inwestycje w jednostki zależne 
uznaje się za aktywa trwałe. Inwestycja w Polskie Media jest uznana za inwestycję dostępną 
do sprzedaży wykazywaną w aktywach trwałych. 
 
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. 
 
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. 
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2. PODSUMOWANIE ISTOTNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI 

2.5. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

W dniu 10 maja 2005 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło przyjęcie 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („MSR”) i Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w 
formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (łącznie zdefiniowanych jako „zasady 
rachunkowości przyjęte do stosowania w Unii Europejskiej”) do sporządzania 
sprawozdawczości finansowej TVN S.A. Na 30 września 2005 r. między tymi zasadami a 
MSSF ogłoszonymi przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (ang. 
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 sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, oraz z 
Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 („MSR 34”) „Śródroczna 
sprawozdawczość finansowa” 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.  
 
Śródroczne skrócone sprawozdania finansowe za kolejne okresy kwartalne oraz roczne 
sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. zostaną sporządzone 
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w 
UE, 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 pełnego jednostkowego sprawozdania 
finansowego zgodnie z MSSF. Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki za 
rok zakończony 31 grudnia 2004 r. sporządzone zgodnie z MSSF jest dostępne w Internecie 
pod adresem http://inwestor.tvn.pl. Spółka sporządziła i opublikowała śródroczne skrócone 
jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF na dzień i za okres zakończony 31 
marca 2005 r. Sprawozdanie to zawiera pełny opis zasad rachunkowości przyjętych przez 
Spółkę. Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w 
związku z wymaganiami sprawozdawczymi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Powinno być ono rozpatrywane łącznie ze śródrocznym skróconym skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okresy 
trzech i dziewięciu miesięcy zakończone 30 września 2005 r. przedstawiono w 
skonsolidowanym raporcie kwartalnym, który jest dostępny w Internecie pod adresem 
http://inwestor.tvn.pl. 
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2. PODSUMOWANIE ISTOTNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI (C.D.)  

MSR 34 wymaga ujawnienia minimum informacji przy założeniu, że czytelnicy śródrocznych 
sprawozdań finansowych 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.  
 

2.6. Akcje własne 

W przypadku nabycia akcji własnych Spółki zapłacone wynagrodzenie obciąża kapitał 
własny Spółki, do momentu, w którym akcje zostaną umorzone, wyemitowane ponownie lub 
zbyte. Jeśli akcje te zostaną następnie sprzedane lub ponownie wyemitowane, otrzymane 
wynagrodzenie po odliczeniu wszelkich możliwych do bezpośredniego przypisania kosztów 
transakcji oraz związanych z nimi skutków podatkowych, zostanie ujęte w kapitale własnym 
Spółki. 
 

2.7. Koszty transakcji kapitałowych 

Koszty transakcyjne dotyczące transakcji kapitałowych pomniejszają kapitał własny (po 
pomniejszeniu o ewentualne korzyści podatkowe), w stopniu, w jakim są bezpośrednio 
związane z daną transakcją kapitałową i w razie jej nieprzeprowadzenia byłoby możliwe ich 
uniknięcie. Koszty transakcji kapitałowych obejmują koszty usług prawnych, finansowych i 
publikacji.  

2.8. Zasady wyceny inwestycji w jednostki zależne 

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

2.9. Uzgodnienia wymagane przez MSSF 1 

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

Spółka opublikowała swoje sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z polskimi 
zasadami rachunkowości za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2004 r. w wersji 
skróconej w prospekcie emisyjnym, przygotowanym dla celów pierwszej emisji publicznej. 

Nie występują różnice pomiędzy kapitałem własnym i zyskiem netto na dzień 1 stycznia 
2004 r., 30 września 2004 r. i 31 grudnia 2004 r. oraz za okresy zakończone 30 września 
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 sporządzonych zgodnie z MSSF. Zarząd jest zdania, że 
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2. PODSUMOWANIE ISTOTNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI (C.D.)  

przedstawione poniżej uzgodnienie kapitału własnego i wyniku finansowego jest 
wystarczające, aby zrozumieć skutki przyjęcia przez Spółkę MSSF.  

Spółka sporządzała skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF w 
przeszłości. W związku z tym, w niniejszym śródrocznym skróconym sprawozdaniu 
finansowym, wszystkie aktywa i zobowiązania są wycenione w tych samych kwotach, co w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, z wyjątkiem korekt konsolidacyjnych. W 
związku z tym, Spółka nie zastosowała zwolnień dopuszczalnych przez MSSF 1. 

 
a. Uzgodnienie kapitału własnego 
 
  1 stycznia 2004 r. 30 września 2004 r.  31 grudnia 2004 r. 
Stan według polskich 
zasad rachunkowości 

 133.380 224.048  300.027 

      
Stan według MSSF  133.380 224.048  300.027 

 
b. Uzgodnienie wyniku finansowego 

 
  Dziewięć miesięcy 

zakończonych 
30 września 2004 r. 

 Rok zakończony 
31 grudnia 2004 r. 

Zysk netto według 
polskich zasad 
rachunkowości 

 
 90.175  171.356 

      
Zysk netto według 
MSSF 

  90.175  171.356 

 

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

Opublikowane zostały nowe zasady rachunkowości i interpretacje KIMSF, które są 
obowiązkowe dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2006 r. i 
po tej dacie. Poniżej przedstawiono ocenę Spółki dotyczącą wpływu tych nowych 
standardów i interpretacji. 
 

r.  MSSF 6 „Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych” 

Spółka nie posiada żadnych aktywów związanych z poszukiwaniami i oceną zasobów 
mineralnych. Postanowienia tego standardu nie wpłyną na sprawozdanie finansowe Spółki. 
 

s. Zmiany do MSSF 1 (Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej po raz pierwszy) oraz MSSF 6 (Poszukiwanie i ocena złóż mineralnych) 

Zmiany do MSSF 1 i MSSF 6 opublikowano w celu wyjaśnienia zamiarów IASB dotyczących 
wyłączenia udostępnionego spółkom stosującym MSSF po raz pierwszy, które zdecydują się 
na wcześniejsze zastosowanie MSSF 6. Zmiany te nie będą miały wpływu na sprawozdanie 
finansowe Spółki. 
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Załączona informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego  
śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. 

2. PODSUMOWANIE ISTOTNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI (C.D.)  

t. KIMSF 4 „Ustalenie, czy umowa zawiera w sobie elementy leasingu”  

KIMSF 4 ma zastosowanie po raz pierwszy do okresów rocznych rozpoczynających się od 
dnia 1 stycznia 2006 r. Interpretacja udziela wskazówek na temat określenia czy umowa, 
która od strony formalnej nie jest umową leasingu powinna być ujmowana zgodnie z MSF 17 
Leasing. Spółka nie podjęła decyzji o wcześniejszym zastosowaniu KIMSF 4. Zastosuje tę 
interpretację oraz jej postanowienia przejściowe w swoim sprawozdaniu finansowym za rok 
2006. Oznacza to, że Spółka zastosuje KIMSF 4 na podstawie faktów i okoliczności 
występujących na dzień 1 stycznia 2005 r. Nie przewiduje się, aby uwzględnienie KIMSF 4 
miało zmienić ujęcie księgowe jakichkolwiek z bieżących umów zawartych przez Spółkę. 
 

u. KIMSF 5 „Prawa do udziałów w funduszach tworzonych w celu finansowania 
wycofywania z użytkowania, rekultywacji terenu i przywracania poprzedniego stanu 
środowiska naturalnego” 

Spółka nie posiada udziałów w funduszach tworzonych w celu finansowania wycofywania z 
użytkowania, rekultywacji terenu i przywracania poprzedniego stanu środowiska naturalnego. 
Interpretacja ta nie wpłynie na sprawozdanie finansowe Spółki. 

v. Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe – ujmowanie i wycena”. Opcja wartości 
godziwej. 

Zmiany umożliwiają zastosowanie opcji wartości godziwej w odniesieniu do umów 
zawierających instrumenty pochodne tam, gdzie pozwala ona znacznie ograniczyć 
niespójności w zakresie wyceny lub ujmowania aktywów i pasywów. Podmiotom 
przygotowującym do tej pory sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF zmiany umożliwiają 
wyznaczenie dowolnej wcześniej wykazywanej pozycji aktywów lub pasywów do wyceny 
według wartości godziwej nie później niż do 1 września 2005. Spółka nie zdecydowała się na 
zastosowanie opcji wartości godziwej w odniesieniu do aktywów i pasywów finansowych.  
 
w. Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe – ujmowanie i wycena”. Rachunkowość 

zabezpieczeń przepływów pieniężnych w stosunku do prognozowanych transakcji 
wewnątrzgrupowych. 

Zmianę należy stosować za okresy roczne zaczynające się dnia 1 stycznia 2006 r. lub po tej 
dacie. Umożliwia ona zakwalifikowanie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
ryzyka walutowego dotyczącego prognozowanych transakcji wewnątrzgrupowych jako 
pozycji zabezpieczanej. Jest to zgodne z przepisem MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany 
walut obcych”. Interpretacja ta nie powinna zmienić ujęcia księgowego żadnej z bieżących 
umów zawartych przez Spółkę. 
 
x. Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe – ujmowanie i wycena” oraz MSSF 4 

„Umowy ubezpieczeniowe. Umowy gwarancji finansowej”. 

Zmiany dotyczą umów gwarancji finansowych i wymagają, aby podmioty zawierające umowy 
gwarancji finansowych ujmowały w bilansie zobowiązania wynikające z takich umów. 
Postanowienia tego standardu nie wpłyną na sprawozdanie finansowe Spółki. 
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Załączona informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego  
śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. 

2. PODSUMOWANIE ISTOTNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI (C.D.)  

y. KIMSF 6 – Zobowiązania powstałe w wyniku udziału w szczególnym rynku – złomowany 
sprzęt elektryczny i elektroniczny 

KIMSF 6 zawiera wskazówki dotyczące ujmowania zobowiązań z tytułu zagospodarowania 
odpadów  wyjaśnia, kiedy określeni producenci artykułów elektrycznych będą musieli 
wykazywać zobowiązania z tytułu kosztów zagospodarowania odpadów związanych z 
wycofaniem zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych dostarczanych do 
prywatnych gospodarstw domowych. Postanowienia tej interpretacji nie wpłyną na 
sprawozdanie finansowe Spółki. 
 
z. MSSF 7 „Instrumenty finansowe: Wymogi w zakresie ujawniania informacji 

Standard MSSF 7 został opublikowany 18 sierpnia 2005 r. wraz z uzupełniającą zmianą do 
MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – Informacje do ujawnienia na temat pozycji 
kapitałowych. MSSF 7 jest obowiązujący dla rocznych okresów rozpoczynających się 1 
stycznia 2007 r. lub później. Wprowadza on nowe wymogi związane z ujawnianiem 
informacji na temat instrumentów finansowych. Zastępuje on MSR 30 „Ujawnianie informacji 
w sprawozdaniach finansowych banków i podobnych instytucji finansowych” oraz niektóre 
wymogi MSR 32 „Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja”. Spółka będzie 
przestrzegała nowych wymogów w zakresie ujawniania informacji. 

 
aa. Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”. Informacje do ujawnienia na 

temat pozycji kapitałowych 

Zastosowanie zmiany jest obowiązkowe dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 
stycznia 2007 r. i po tej dacie. Stanowi ona uzupełnienie opublikowanego standardu MSSF 7 
„Instrumenty finansowe: Wymogi w zakresie ujawniania informacji” oraz wprowadza wymóg 
ujawniania przez wszystkie jednostki: 
- celów jednostki, zasad i procesów zarządzania kapitałem; 
- danych ilościowych o tym, co jednostka uważa za kapitał 
- czy jednostka dostosowała się do jakichkolwiek wymogów kapitałowych; oraz 
- jeżeli nie dostosowała się do nich – należy podać konsekwencje tego faktu. 
Spółka będzie przestrzegała nowych wymogów w zakresie ujawniania informacji. 
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3. PODSTAWOWY I ROZWODNIONY ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ (NIE W TYSIĄCACH) 

Zysk na jedną akcję wylicza się jako stosunek zysku netto przypadającego akcjonariuszom i 
średniej ważonej liczby posiadanych przez nich akcji zwykłych w ciągu dziewięciu miesięcy 
zakończonych 30 września 2005 r., tj. 65.470.256 akcji (2004 r.: 65.800.000 akcji po 
korekcie). Średnia ważona liczba posiadanych przez akcjonariuszy akcji zwykłych za trzy 
miesiące zakończone 30 września 2005 wyniosła 64.814.390 akcje (2004: 65.800.000 akcji 
po korekcie). Liczba posiadanych przez akcjonariuszy akcji do 12 sierpnia 2005 r. wynosiła 
65.800.000, zaś od 13 sierpnia 2005 r. do 30 września 2005 r liczba akcji przypadających 
akcjonariuszom wynosiła 63.969.582.  
 
 
4. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  

 Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych 
30 września 

2005 r. 

Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych 
30 września 

2004 r. 

Trzy miesiące 
zakończone 
30 września 

2005 r. 

 
Trzy miesiące 

zakończone 
30 września 

2004 r. 
      

Amortyzacja licencji 
programowych 66.534 58.066 19.446  18.209 

Koszty produkcji lokalnej 142.393 123.751 54.854  48.833 

Koszty wynagrodzeń i świadczeń 
dla pracowników 46.284 43.702 16.244  15.022 

Koszty nadawania programów 
telewizyjnych 35.331 29.476 12.015  12.212 

Amortyzacja  18.298 14.368 6.573  5.294 

Koszty marketingu i badań 14.191 7.925 4.921  2.473 

Koszty wynajmu 9.590 9.459 3.197  3.150 

Opłaty z tytułu praw autorskich 17.465 15.019 4.992  4.720 

Odpisy aktualizujące wartość 
należności 358 957 (78)  1 

Pozostałe 22.800 29.353 7.226  4.052 
 373.244 332.076 129.390  113.966 
 

Powyższe koszty działalności operacyjnej obejmują koszty z tytułu leasingu operacyjnego za 
okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2005 r. w wysokości 41.452 (za okres 
dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2004 r.: 42.015) oraz za okres trzech 
miesięcy zakończonych 30 września 2005 r. w wysokości 17.546 (za okres trzech miesięcy 
zakończonych 30 września 2004 r.: 17.241). 
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5. PRZYCHODY FINANSOWE, NETTO 

 
 Dziewięć 

miesięcy 
zakończonych 

30 września 
2005 r. 

Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych 
30 września 

2004 r. 

Trzy miesiące 
zakończone 
30 września 

2005 r. 

 
Trzy miesiące 

zakończone 
30 września 

2004 r. 
      
Przychody z tytułu odsetek  
od lokat bankowych, netto 
pomniejszone o opłaty 
bankowe  2.684 3.888 (45)  650 

Koszty odsetek od 
pożyczki od jednostki 
powiązanej (Nota 12 (iv)) (72.733) (82.217) (23.904)  (26.176) 

Przychód z tytułu odsetek 
od obligacji nabytej od 
jednostki powiązanej (nota 
12 (iii)) 45.339 47.635 14.715  15.515 

Przychód z tytułu odsetek 
od pożyczek udzielonych 
jednostkom powiązanym 1.271 410 425  346 

Opłaty za gwarancje na 
rzecz jednostki powiązanej 
(nota 12 (ix)) (4.918) (6.129) (1.651)  (1.901) 

Aktualizacja wyceny 
wbudowanej opcji (nota 13) 47.232 15.770 21.427  11.976 

Strata na 
zabezpieczeniach wartości 
godziwej (nota 14) (5.313) - (3.882)  - 

Zabezpieczenia 
przepływów pieniężnych – 
przeniesienie z kapitału 
własnego (nota 14) (9.218) - (4.225)  - 

Strata na instrumentach 
pochodnych 
przeznaczonych do obrotu - (7.773) -  (1.595) 

Dodatnie różnice kursowe, 
netto  7.252 34.582 12.732  13.359 

 11.596 6.166 15.592  12.174 
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6. INWESTYCJE W JEDNOSTKI ZALEŻNE 

  30 września 2005 r.  31 grudnia 2004 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.  156  110 
ProCable Sp. z o.o.  421  421 
Razem  216.757  216.711 

 

7. INWESTYCJE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY 

Saldo zawiera inwestycję Spółki w Polskie Media S.A., w której Spółka nie posiada 
znaczącego wpływu na politykę finansową i operacyjną. Spółka dokonała aktualizacji wyceny 
inwestycji do wartości godziwej w wysokości 10.637 na dzień 30 września 2005 r. 
Aktualizacja wyceny odzwierciedla zmniejszenie udziału własności Spółki w spółce Polskie 
Media SA. W wyniku aktualizacji wyceny kwotę (1.640) (uwzględniająca wpływ podatku 
odroczonego) ujęto w kapitale własnym w okresie 3 miesięcy zakończonych 30 września 
2005 r (bez zmian w ciągu 3 miesięcy zakończonych 30 września 2005 r.). W czasie 9 
miesięcy zakończonych 30 września 2005 w wyniku aktualizacji wyceny kwotę (2,918) 
(uwzględniającą wpływ podatku odroczonego) ujęto w kapitale własnym (wzrost o 2,739 
zanotowany w ciągu 9 miesięcy 2004 r.). 
 
8. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (NIE W TYSIĄCACH) 

Łączna liczba akcji zwykłych w ramach kapitału docelowego Spółki wynosi 80.800.000. 
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł. 

Na dzień 30 września 2005 r. łączna liczba wyemitowanych akcji zwykłych wynosiła 
65.800.000. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł. Wszystkie wyemitowane akcje 
zostały w pełni opłacone. Przedstawiona poniżej struktura akcjonariatu na dzień 30 września 
2005 r. została sporządzona w oparciu o raporty bieżące wydane przez Spółkę: 
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8. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (C.D.) 
 
Akcjonariusz 

 

 Liczba 
akcji  % kapitału 

akcyjnego  Liczba 
głosów  % 

głosów 

N-Vision B.V. (1)  15.072.540  22,91%  15.072.540  23,56% 

Strateurop International B.V. (1)  19.463.086  29,58%  19.463.086  30,43% 

Bank Austria Creditanstalt AG (2)  5.293.396  8,04%  5.293.396  8,27% 

Fidelity International Limited  3.308.975  5,03%  3.308.975  5,17% 

Akcje należące do innych akcjonariuszy  20.831.585  31,66%  20.831.585  32,57% 

Akcje własne  1.830.418  2,78%  -  - 

Razem  65.800.000  100,00%  63.969.582  100,00% 

(1) Jednostki znajdujące się pod kontrolą Grupy Kapitałowej ITI. 
 (2) Grupa Kapitałowa ITI wykonuje prawa i obowiązki wynikające z 4.343.540 akcji będących 
własnością Bank Austria Creditanstalt AG. 
 
W wyniku procesu wykupu akcji Spółka nabyła 936.914 akcji imiennych oraz 893.504 akcji 
na okaziciela (patrz także Nota 9). W dniu 26 września 2005 r. Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy zatwierdziło umorzenie akcji własnych. Akcje własne nie posiadają praw 
głosu. Nie występuje różnica w prawach i obowiązkach akcjonariuszy posiadających akcje 
imienne i na okaziciela. 

Sąd rejestrowy dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w dniu 31 października 
2005 r. 
 

9. WYKUP I UMORZENIE AKCJI 

W dniu 10 maja 2005 r. Akcjonariusze Spółki zatwierdzili przeznaczenie kapitału 
rezerwowego w wysokości 225.227 na nabycie i dobrowolne umorzenie akcji Spółki. Kwota 
ta obejmuje kwotę 119.526 wykorzystaną na wykup akcji przeprowadzony w 2005 roku (za 
który dokonano zapłaty w formie rozliczenia pieniężnego i w drodze kompensaty należności) 
oraz na zakup akcji własnych planowany w następnych latach.  
 
W okresie składania ofert akcjonariusze mniejszościowi zaoferowali do sprzedaży 
25.270.645 (nie w tysiącach) akcji. Spółka wykupiła od akcjonariuszy mniejszościowych 
842.220 (nie w tysiącach) akcji własnych za łączną kwotę pieniężną 54.997 a rozliczenie tej 
transakcji zostało dokonane 12 sierpnia 2005. Spółka nabyła również 988.198 (nie w 
tysiącach) akcji własnych od akcjonariuszy z Grupy ITI po tej samej cenie zakupu jaką 
zapłacono akcjonariuszom mniejszościowym. Spółka rozliczyła transakcję z akcjonariuszami 
z Grupy ITI przez kompensatę należnej im z tego tytułu kwoty 64.529 z częścią należności 
Spółki z tytułu obligacji ITI Media.  
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 26 września 2005 r., 
podjęło decyzję o umorzeniu 1.830.418 (nie w tysiącach) akcji nabytych w ramach 
wspomnianego wyżej wykupu. W rezultacie planowanego umorzenia kapitał akcyjny zostanie  
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9. WYKUP I UMORZENIE AKCJI (C.D.) 
 
pomniejszony do kwoty 63.970, a liczba akcji w obiegu zmniejszy się o 1.830.418 (nie w 
tysiącach) akcji. Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Spółki 
będzie składał się z 63.969.582 (nie w tysiącach) akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. 
Kapitał rezerwowy zostanie zmniejszony o 119.526 zł. 
 
Łączne koszty dotyczące transakcji wykupu akcji, poniesione i zarachowane do dnia 26 
września 2005 r. wyniosły 1.472 zł. 
 
Sąd rejestrowy dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w dniu 31 października 
2005 r. 
 

10. UZGODNIENIE ZYSKU NETTO Z WPŁYWAMI PIENIĘŻNYMI Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

 Nota Dziewięć miesięcy 
zakończonych 

30 września 2005 r. 

 Dziewięć miesięcy 
zakończonych 

30 września 2004 r. 
     
Zysk netto  139.593  90.175
Podatek  33.363  22.112
Amortyzacja 4 18.298  14.368
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości gruntu  -  2.000
Amortyzacja licencji programowych i koprodukcji 4 66.534  58.066
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości należności 4 358  957
Przychody finansowe, netto 5 (11.596)  (6.166)
Opłaty za gwarancję  (6.654)  (8.456)
Przychody z transakcji barterowych, netto  (821)  (4.528)
Płatności za licencje programowe  (86.706)  (40.207)
     
Zmiany w kapitale obrotowym:      

Należności z tytułu dostaw i usług  (1.722)  (4.059)
Koszty produkcji lokalnej   (14.036)  (11.588)
Rozliczenia międzyokresowe i inne aktywa   (2.827)  2.181
Należności od jednostek powiązanych  26.403  (28.711)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  (6.334)  2.306
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych   (6.169)  20.482
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe i 
rozliczenia międzyokresowe  (12.209)  20.387
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej  135.475 129.319

 

Transakcje bezgotówkowe 

  Dziewięć miesięcy 
zakończonych 

30 września 2005 r.  

 Dziewięć miesięcy 
zakończonych 

30 września 2004 r. 
Przychody z tytułu transakcji barterowych, netto  821  4.528 
Licencje programowe nabyte w ramach transakcji barterowych  -  7.645 
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Załączona informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego  
śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. 

11. 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 30 września 2005 r. Spółka posiadała przyszłe zobowiązania do płatności związane 
z nabywaniem aktywów programowych. Harmonogram płatności został przedstawiony 
poniżej: 
 
Wymagalne w 2005 r.      25.039 
Wymagalne w 2006 r.       103.440 
Wymagalne w 2007 r.      58.145 
Wymagalne w 2008 r.      12.630 
Wymagalne w 2009 r.      1.606 
Wymagalne w 2010 r.      81 
      200.941 

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

30 września 2005 r. 

   
Jednostki 

powiązane 

Jednostki 
nie 

powiązane  Razem 
Wymagalne w 2005 r.  2.584 189  2.773 
Wymagalne w 2006 r.  10.442 756  11.198 
Wymagalne w 2007 r.   5.014 -  5.014 
Wymagalne w 2008 r.   2.543 -  2.543 
Wymagalne w 2009 r.  2.543 -  2.543 
Wymagalne w 2010 r.   2.543 -  2.543 
Wymagalne w 2011 r. i później  7.417 -  7.417 
  33.086 945  34.031 
 
 
Umowy podpisane z podmiotami powiązanymi dotyczą wynajmu powierzchni biurowej i 
studiów telewizyjnych od ITI Poland S.A. („ITI Poland”) i Media Business Centre Sp. z o.o. 
(„MBC”). Opłaty z tytułu najmu są indeksowane o wskaźnik inflacji. Przyszłe zobowiązania 
wyrażone w walutach obcych zostały przeliczone na złote przy zastosowaniu kursu wymiany 
walut obowiązującego na dzień 30 września 2005 r.  
 
Poza umowami leasingu opisanymi powyżej, Spółka jest także stroną umów wynajmu 
pojemności transponderów satelitarnych. Umowy te obowiązują przez cały okres 
operacyjnego działania wynajętych transponderów satelitarnych. Na mocy tych umów Spółka 
zobowiązana jest do uiszczania rocznych opłat za wynajem. Płatności z tytułu tych umów są 
zabezpieczone gwarancjami bankowymi na kwotę 2.720 EUR (równowartość 10.653 zł).  
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Załączona informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego  
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11. PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA (C.D.) 
 
Przyszłe zobowiązania do płatności wynikające z tych umów zostały przedstawione w 
poniższym zestawieniu: 
 
Wymagalne w 2005 r.      2.636 
Wymagalne w 2006 r.      16.202 
      18.838 
 
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 30 września 2005 r. Spółka posiadała przyszłe zobowiązania do dostarczenia 
czasu antenowego dla emisji reklam na kwotę 1.098 w rozliczeniu za różnego typu 
zobowiązania (1.661 na dzień 31 grudnia 2004 r.). Usługa dostarczenia czasu antenowego 
dla emisji reklam będzie świadczona po cenach rynkowych zgodnie z warunkami umów. 
 
(iv) Pozostałe przyszłe zobowiązania  
 
Na dzień 30 września 2005 r. Spółka posiada przyszłe zobowiązania do nabycia środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych na kwotę 3.310 (2.628 na dzień 31 grudnia 2004 r.). 
 
 
12. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI 

(i) Przychody: 
 
 Dziewięć 

miesięcy 
zakończonych 

30 września 
2005 r. 

Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych 
30 września 

2004 r. 

Trzy miesiące 
zakończone 
30 września 

2005 r. 

 
Trzy miesiące 

zakończone 
30 września 

2004 r. 
      
Grupa TVN 24 5.747 3.741 1.825  1.006 
Telewizja Wisła Sp. z o.o.(*) - 4.877 -  1.099 
TVN Finance Corporation plc 2 - -  - 
Grupa Kapitałowa ITI 3.540 4.598 2.115  897 
ITI Poland 14 - 8  - 
 9.303 13.216 3.948  3.002 

 
*Dnia 31 grudnia 2004 r. Telewizja Wisła Sp. z o.o. została włączona do Grupy TVN 24. 
 
Przychody od Grupy Kapitałowej ITI obejmują przede wszystkim przychody z tytułu 
wykorzystania praw do emisji filmów, świadczenia usług produkcyjnych i usług emisji reklam 
pomniejszone o prowizje i fakturowane na warunkach i według cen rynkowych.  
 
Przychody od Telewizji Wisła Sp. z o.o. obejmowały głównie prowizję od sprzedaży czasu 
antenowego. 
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12. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI (C.D.) 
 
Przychody od Grupy Kapitałowej TVN 24 obejmowały głównie opłaty za licencje programowe 
oraz sprzedaż usług technicznych.  
 
(ii) Koszty działalności operacyjnej: 
 
 Dziewięć 

miesięcy 
zakończonych 

30 września 
2005 r. 

Dziewięć 
miesięcy 

zakończonych 
30 września 

2004 r. 

Trzy miesiące 
zakończone 
30 września 

2005 r. 

 
Trzy miesiące 

zakończone 
30 września 

2004 r. 
      
      
Grupa TVN 24 86.555 8.844 29.028  5.752 
Telewizja Wisła Sp. z o.o.(*) - 56.654 -  22.659 
Grupa Kapitałowa ITI 14.736 9.577 5.059  2.980 
ITI Poland S.A. („ITI Poland”) 4.072 3.948 1.365  1.345 
Media Business Centre 
Sp.zo.o. („MBC”) - 4.163 -  1.356 

 105.363 83.186 35.452  34.092 
 
*Dnia 31 grudnia 2004 r. Telewizja Wisła Sp. z o.o. została włączona do Grupy TVN 24. 
 
Koszty działalności operacyjnej dotyczące Grupy Kapitałowej ITI obejmują koszty wynajmu 
powierzchni biurowej oraz świadczenie usług zarządczych, sprzedażowych, doradztwa 
finansowego i innych usług.  
 
Koszty działalności operacyjnej dotyczące ITI Poland obejmują koszty wynajmu powierzchni 
biurowej. ITI Poland jest kontrolowana przez niektórych akcjonariuszy i dyrektorów Grupy 
Kapitałowej ITI. Koszty działalności operacyjnej dotyczące MBC obejmują koszty wynajmu 
powierzchni biurowej. W dniu 1 stycznia 2005 r. Grupa Kapitałowa ITI przejęła MBC. 
 
Koszty działalności operacyjnej z tytułu opłat na rzecz Grupy TVN 24 dotyczą głównie 
programów produkowanych dla Spółki. 
 
Koszty działalności operacyjnej z tytułu opłat na rzecz Telewizji Wisła Sp. z o.o. dotyczyły 
głównie opłat za licencje na formaty programowe.   
 
(iii) Należności od jednostki powiązanej z tytułu obligacji  
 
W dniu pierwotnej emisji tego instrumentu finansowego, 2 grudnia 2003 r. Spółka nabyła 
obligację wyemitowaną przez ITI Media Group N.V. („Grupa ITI Media”) za łączną kwotę 
131.561 EUR (611.861 zł). Grupa ITI Media jest holdingiem skupiającym aktywa medialne 
Grupy Kapitałowej ITI, kontrolowanym przez ITI Holdings.  
 
Umowa obligacji została zmieniona i przekształcona w dniu 3 sierpnia 2005 r. w wyniku 
kompensaty zobowiązań z tytułu nabycia akcji własnych Spółki od Grupy Kapitałowej ITI z 
należnościami z tytułu Obligacji ITI Media. Łączna wartość godziwa kompensaty wyniosła 
15.819 EUR (64.529 zł). Spółka ujęła w kapitale własnym zysk w wysokości 44 zł, 
stanowiący różnicę pomiędzy wartością godziwą kompensaty a jej odpowiednią wartością 
bilansową. 
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12. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI (C.D.) 
 
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 
możliwą do odzyskania wartość obligacji i, o ile to konieczne, dokonuje odpowiedniego 
odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości, w kwocie równej różnicy między 
wartością bilansową a wartością bieżącą zdyskontowanych oczekiwanych przyszłych 
przepływów pieniężnych. Na dzień 30 września 2005 r. Spółka nie stwierdziła istnienia 
przesłanek wskazujących na trwałą utratę wartości. Wartość godziwa obligacji, wraz z 
odsetkami, na dzień 30 września 2005 r. wynosiła 141.974 EUR (556.055 zł). Wartość 
godziwą obligacji oszacowano stosując model Brace-Gątarek-Musiela. 
 
Efektywna roczna stopa procentowa obligacji wynosi 10,02%, a jej termin wykupu wraz z 
naliczonymi odsetkami to 15 stycznia 2014 r. Grupa ITI Media ma prawo wcześniejszej 
spłaty całości lub dowolnej części bieżącej łącznej narosłej wartości w dowolnym dniu 
roboczym bez konieczności płacenia kary lub naliczania premii. 
 
Kwoty należne z tytułu obligacji będą narastać od dnia emisji zgodnie z poniższą tabelą. 
 
Data  Łączna narosła wartość 
2 grudnia 2003 r. (dzień emisji)  131.561,3€ 
2 grudnia 2004 r.   145.375,2€ 
2 grudnia 2005 r.   144.269,9€ 
2 grudnia 2006 r.   159.418,2€ 
2 grudnia 2007 r.   176.157,1€ 
2 grudnia 2008 r.   194.653,6€ 
2 grudnia 2009 r.   215.092,3€ 
2 grudnia 2010 r.   237.677,0€ 
2 grudnia 2011 r.   262.633,0€ 
2 grudnia 2012 r.   290.209,6€ 
2 grudnia 2013 r.   320.681,5€ 
15 stycznia 2014 r. (dzień wykupu)  324.703,4€ 

 
Przychody z tytułu naliczonych odsetek od obligacji za okres 9 miesięcy zakończony 30 
września 2005 r. wyniosły 45.339 (11.168 EUR). Przychody z tytułu naliczonych odsetek od 
obligacji za 3 miesiące zakończone 30 września 2005 r. wyniosły 14.715 (3.664 EUR). 
 
Obligacja jest zabezpieczona na udziałach w Strateurop. Strateurop posiada 29,58% 
udziałów w kapitale zakładowym Spółki.  
 
(iv) Pożyczka od jednostki powiązanej 
 
  30 września 2005 r.  31 grudnia 2004 r. 
     
Pożyczka od TVN Finance Corporation plc.   860.791  895.884 
Odsetki naliczone   26.060  3.877 
  886.851  899.761 

 
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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12. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI (C.D.) 
 
(v) Salda należności/zobowiązań z tytułu sprzedaży/zakupu towarów i usług: 
 
  30 września 2005 r.  31 grudnia 2004 r. 
Należności:     
Grupa TVN 24  284  17.917 
TVN Finance Corporation plc  32  - 
El-Trade Sp. z o.o.  25  24 
MBC Sp. z o.o.  -  16 
Grupa Kapitałowa ITI  3.520  12.382 
  3.861  30.339 
 
 30 września 2005 r.  31 grudnia 2004 r. 
Zobowiązania:    
Grupa TVN 24 12.457  4.202 
Telewizja Wisła Sp. z o.o. (*) -  16.224 
Grupa Kapitałowa ITI 2.013  166 
ITI Poland  6  53 
 14.476  20.645 

*Dnia 31 grudnia 2004 r. Telewizja Wisła Sp. z o.o. została włączona do Grupy TVN 24. 
 
(vi) Długoterminowe pożyczki udzielone jednostkom powiązanym 
 
 30 września 2005 r.  31 grudnia 2004 r. 
Grupa TVN 24 28.827  28.575 
El-Trade Sp. z o.o. -  77 
Polish Television Finance Corporation B.V. 135  88 
Pozostałe -  147 
 28.962  28.887 

 
Pożyczki na rzecz Grupy TVN 24 obejmują pożyczkę dla TVN 24 Sp. z o.o. w kwocie 5.850 
EUR i pożyczkę na rzecz TVN Turbo Sp. z o.o. w kwocie 3.950 zł. Pożyczka dla TVN 24 Sp. 
z o.o. jest oprocentowana według stawki 5,80% rocznie, a termin jej spłaty przypada 31 
grudnia 2009 r. Pożyczka dla TVN Turbo Sp. z o.o. jest oprocentowana według stopy 
WIBOR jednomiesięczny plus 0,85 p.p. rocznie, a termin jej spłaty przypada 31 grudnia 2009 
r. 
 
(vii) Zobowiązania leasingowe wobec stron powiązanych 
 
Szczegółowe informacje podane są w Nocie 11. 
 
(viii) Wykup akcji 
 
W wyniku wykupu akcji własnych Spółki przeprowadzonego w sierpniu 2005 r. (zob. Nota 9) 
Spółka dokonała następujących transakcji z jednostkami powiązanymi: 
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12. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI (C.D.) 
 
  Liczba sprzedanych 

akcji (nie w tysiącach)  Wartość brutto 
sprzedanych akcji

N-Vision (1)  431.284  28.163
Strateurop (1)  556.914  36.366
Członkowie Rady Nadzorczej (2)  137.753  8.995
Bank Austria Creditanstalt AG (3)  153.200  10.004
  1.279.151  83.528
 

(1)Jednostki znajdujące się pod kontrolą Grupy Kapitałowej ITI. 
(2)Obejmuje jednostki powiązane z Janem Wejchertem, Mariuszem Walterem i Bruno Valsangiacomo, 
akcjonariuszami ITI Holdings S.A. 
(3) W zakresie, w jakim Grupa Kapitałowa ITI wykonuje prawa i obowiązki wynikające z  akcji. 
 
(ix) Pozostałe 
 
W okresie 9 miesięcy do 30 września 2005 r. Spółka ujęła przychody netto z tytułu odsetek 
od należności przeterminowanych od jednostek powiązanych w wysokości 687 (w okresie 9 
miesięcy zakończonych 30 września 2004 r. przychody netto wyniosły 1.430). 
 
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 9 miesięcy zakończonych 
30 września 2005 r. Spółka ujęła koszty finansowe w wysokości 4.918 (w okresie 9 miesięcy 
zakończonych 30 września 2004 r. koszty wyniosły 6.129). 
 
Saldo aktywów programowych na dzień 30 września 2005 r. obejmuje kwotę 61 (163 na 
dzień 31 grudnia 2004 r.) dotyczącą produkcji nabytych od Grupy Kapitałowej ITI i kwotę 
19.093 dotyczącą produkcji nabytych od Grupy TVN 24 (11.253 na dzień 31 grudnia 2004 r.). 
 

13. FINANSOWE INSTRUMENTY POCHODNE  

W dniu 2 grudnia 2003 r. TVN Finance Corporation plc, jednostka kontrolowana przez 
Spółkę, wyemitowała obligacje oprocentowane 9,5% o wartości 235.000 EUR. Obligacje te 
są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu. Odsetki są płatne co pół 
roku, począwszy od 15 czerwca 2004 r. Termin wykupu obligacji to 15 grudnia 2013 r. 
Obligacje stanowią niezabezpieczone uprzywilejowane zobowiązania długoterminowe spółki 
zależnej TVN Finance Corporation plc., a warunki zadłużenia zawierają określone restrykcje, 
w tym między innymi dotyczące możliwości dalszego zadłużania, wypłaty dywidend, 
sprzedaży majątku oraz transakcji z jednostkami powiązanymi. Obligacje są objęte pełną i 
bezwarunkową gwarancją Spółki i jej jednostki zależnej, TVN24. 

TVN Finance Corporation może wykupić całość lub część obligacji w dniu 15 grudnia 2008 r. 
lub później po cenie wykupu w przedziale od 104,75% do 100% wartości nominalnej, ale nie 
może skorzystać z tego prawa bez uprzedniej zgody Spółki wyrażonej na piśmie. 

W związku z bezwarunkową gwarancją oraz zgodą, o których mowa wyżej, Spółka ujęła 
wbudowany instrument pochodny w odniesieniu do tych opcji. Wartość godziwa tych opcji na 
dzień 30 września 2005 r. wynosiła 92.330 zł (23.574 EUR) i wyliczona została przy 
zastosowaniu modelu Brace-Gątarek-Musiela. Zmiana wartości godziwej pomiędzy 30 
września 2005 r. a 31 grudnia 2004 r. została ujęta w rachunku zysków i strat. 
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14. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH 

30 września 2005 r. 31 grudnia 2004 r.
Opcje walutowe typu collar dotyczące kursów 
walut – zabezpieczenia wartości godziwej 

 2.258  -

Terminowe kontrakty walutowe – 
zabezpieczenia przepływów pieniężnych 

 8.126  9.195

 10.384  9.195
 

Wartość godziwa kontraktów typu collar wynosiła na dzień 30 września 2005 r. 2.258. Kwota 
wynikała z wycen przeprowadzonych przez banki świadczące usługi na rzecz Spółki. 
Kontrakty te posiadają wartość nominalną 90.000 EUR, obowiązują do 2 stycznia 2006 r. zaś 
przedział kursu PLN/EUR w jakim je zawarto to 3,80-4,35 zł. Kontrakty zawarto w celu 
ograniczenia wpływu na wynik finansowy netto wahań kursu PLN/EUR w odniesieniu do 
salda zobowiązań z tytułu pożyczki od jednostki powiązanej. Kontrakty te wyznaczono jako 
zabezpieczenia wartości godziwej. Premia zapłacona z ich tytułu wyniosła 3.055. Zmiana 
wartości godziwej pomiędzy dniem zawarcia kontraktów, a 30 września 2005 r., wynosząca 
(5.313), została ujęta w rachunku zysków i strat jako koszt finansowy. 

Saldo odpowiada transakcji terminowej o teoretycznej wartości 11.163 EUR. Transakcja 
obowiązuje do dnia 1 grudnia 2005 r. Zawarto ją w celu zabezpieczenia ryzyka kursowego 
związanego z płatnością odsetek od obligacji, przypadającą dnia 15 grudnia 2005 r. Wartość 
godziwa kontraktu wynosiła na dzień 30 września 2005 r. 8.126 i wynikała z wyceny 
przeprowadzonej przez banki świadczące usługi na rzecz Spółki. Transakcję terminową 
wyznaczono jako zabezpieczenie przepływów pieniężnych. Pod warunkiem, że 
zabezpieczenie będzie efektywne, zyski i straty ujęte w kapitale własnym przeniesione 
zostają do rachunku zysków i start z chwilą ujęcia kosztów odsetek. 

 

15. KURSY WYMIANY I INFLACJA 

    
 Kurs wymiany PLN  Kurs wymiany PLN   
 - dolar amerykański - EUR  
30 września 2005 r. 3,2575 3,9166  
31 grudnia 2004 r. 2,9904 4,0790  
 
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł w okresie 8 miesięcy zakończonych 
31 sierpnia 2005 r. o 2,5% (4,4% za rok zakończony 31 grudnia 2004 r.). Na dzień 
sporządzenia niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego nie były dostępne dane 
za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2005 r. 
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16. UMOWA LINII KREDYTOWEJ 

W dniu 30 czerwca 2005 r. Spółka zawarła umowę linii kredytowej z bankiem BPH na kwotę 
17.000 USD. Umowa linii kredytowej obejmuje wielowalutowy kredyt odnawialny 
oprocentowany według stopy WIBOR, EURIBOR lub LIBOR plus 1,6% albo kredyt w 
rachunku bieżącym wyrażony w złotych, euro lub dolarach amerykańskich, oprocentowany 
według stopy WIBOR, EURIBOR lub LIBOR plus 1,6%. Linia kredytowa jest zabezpieczona 
przez cesję należności z tytułu dostaw i usług, zastaw na urządzeniach telewizyjnych i 
nadawczych oraz licencjach programowych o łącznej wartości netto wynoszącej na 30 
września 2005 r. 167.697. Warunki umowy określają szereg restrykcji, dotyczących w 
szczególności możliwości zaciągania dodatkowych kredytów i udzielania pożyczek. Na dzień 
30 września 2005 r. kredyt nie był wykorzystany.  
 

17. WYDARZENIA PO DACIE BILANSU 

a. W dniu 1 października 2005 r. Spółka nabyła od TVN 24 Sp. z o.o., swojej jednostki 
zależnej (w której posiada 100% udziałów), 100% udziałów spółki Newsroom Sp. z o.o. - 
jednostki będącej w 100% własnością TVN 24 Sp. z o.o. za łączną kwotę 50. 

 
b. W dniu 4 października 2005 r. Spółka nabyła od pana Tadeusza Dąbrowskiego 12% 

udziałów w NTL-TED Sp. z o.o., lokalnym nadawcy telewizyjnym w Radomsku za łączną 
kwotę 336.  
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