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1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro  

Poniższa tabela przedstawia wybrane skonsolidowane dane finansowe za okresy trzech 
miesięcy zakończone 31 grudnia 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 10 tego raportu 
kwartalnego.  

Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro po kursie 3,8598 zł za 1,00 euro (kurs 
średni NBP z dnia 30 grudnia 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 31 grudnia

 2004* 2005 2004 2005
 PLN PLN € € 
Skonsolidowany rachunek zysków i strat     
Przychody ze sprzedaży netto 216.190 275.014 56.011  71.251 
Zysk z działalności operacjnej 56.444 90.797 14.624  23.524 
Zysk brutto 110.607 87.182 28.656  22.587 
Zysk netto przypadający akcjonariuszom TVN 
SA 

92.670 67.599 24.009  17.514 

  
Skonsolidowany rachunek przepływów 
pieniężnych 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5.258 85.477 471  19.167 
Przepływy pieniężne z działalności 
inwestycyjnej 

(10.271) (8.513) (1.770)  (527) 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej (46.774) (53.549) (12.118)  (12.573) 
Zmiana stanu środków pieniężnych  (51.787) 23.415 (13.417)  6.066 
Średnia ważona liczba akcji * 65.800 63.970 nd  n/d 
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję 1,41 1,06 0,37  0,28 
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda - - - -
  
Skonsolidowane inne dane  
EBITDA** 66.409 97.725 17.205  25.319 
Marża EBITDA  30,7% 35,5% n/a n/a 
Marża operacyjna 26,1% 33,0% n/a n/a 
  

 Na dzień 31 
grudnia 2004

Na dzień  31 
grudnia 2005

Na dzień 31 
grudnia 2004

Na dzień  31 
grudnia 2005

 PLN PLN € € 
Skonsolidowany bilans  
Aktywa 1.389.314 1.441.365 359.945  373.430 
Zobowiązania długoterminowe 914.077 888.798 236.820  230.271 
Zobowiązania krótkoterminowe 170.982 155.892 44.298  40.389 
Kapitał własny 304.255 396.675 78.827  102.771 
Kapitał zakładowy 65.800 63.970 17.048  16.573 
* 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 
niematerialnych, przychodów i kosztów finansowych (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. 
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Podsumowanie wyników działalności  

Nasz udział w oglądalności w grupie docelowej w prime time wzrósł do 35,3% w czwartym 
kwartale 2005 r. z 30,7% w analogicznym okresie 2004 r.  

Nasze przychody wzrosły o 27.2% do poziomu 275,014 zł w czwartym kwartale 2005 r. w 
porównaniu z czwartym kwartałem 2004 r. Zysk operacyjny wzrósł o 60.9% do 90,797 zł w 
czwartym kwartale 2005 r. Wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu 2004 
r. w dużej mierze zawdzięczamy wzrostowi cen reklamy, który to wzrost osiągnął poziom 
12% dla programu TVN, jak również 9% wzrostowi liczby sprzedanych GRP. Marża EBITDA 
wzrosła z 30,7% w czwartym kwartale 2004 r. do 35,5% w czwartym kwartale 2005 r. Zysk 
netto spadł do 67.599 zł w czwartym kwartale 2005 r. , głównie na skutek spadku kosztów 
finansowych netto. 

Wg. wstępnych danych Starlink rynek reklamy wzrósł o 12%, również rynek reklamy 
telewizyjnej wzrósł o około 12% w czwartym kwartale 2005 r. w porównaniu do 
analogicznego okresu 2004 r.  

 
2. Opis organizacji  

Poniższa tabela przedstawia spółki wchodzące w skład organizacji Grupy Kapitałowej TVN 
S.A. na dzień 31 grudnia 2005 r. wraz ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji i 
określeniem metody 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. Płk. Dąbka 2  
30-832 Kraków  
 

Spółka konsolidowana metodą pełną 

„NTL-TED” Sp. z o.o. 
Ul. 11-go listopada 2 
97-500 Radomsko 
 

Spółka konsolidowana metodą pełną 

Polski Operator Telewizyjny Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 39A 
02-672 Warszawa 
 

Spółka konsolidowana metodą proporcjonalną 

Thema Filma Sp. z o.o. 
Ul. Powsińska 4 
02-920 Warszawa 
 

Spółka konsolidowana metodą proporcjonalną 

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

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 października 2005 r. TVN S.A. podpisała umowę na zakup 48 udziałów NTL-Ted Sp. z o.o. 
z siedzibą w Radomsku. 14 grudnia 2005 r. TVN S.A. nabyła dalsze 352 udziały Spółki NTL-
TED Sp. z o.o. W następstwie transakcji TVN S.A. posiada łącznie 100% udziałów w kapitale 
zakładowym Spółki oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki NTL-TED Sp. z 
o.o. Każdy udział ma wartość nominalną 2.500 zł. Transakcja ta nie ma istotnego wpływu na 
naszą strukturę organizacyjną. 

 

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

Nie publikowaliśmy prognoz na czwarty kwartał 2005 r.  
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Przychody netto za 2005 r. nie różnią się od ostatnio opublikowanej prognozy przychodów. 
Marża EBITDA w wysokości 34,2% jest prawie o 1 punkt procentowy niższa niż 
opublikowana w listopadzie 2005 r. prognoza marży EBITDA. Różnica ta wynika z wyższych 
niż przewidywane kosztów produkcji audycji związanych z uczestnictwem widzów za pomocą 
telefonów, wyższych kosztów programowych programu TVN oraz wyższych kosztów 
związanych z promocją programu ITVN.   

 

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 na dzień przekazania skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2005 r. 
byli:  

Nazwa Liczba akcji Ilość głosów Wartość akcji 
tys. zł 

Udział % w 
kapitale 

zakładowym 
     
N-Vision B.V. (*) 15.072.540 23,56% 15.073 23,56% 
Strateurop International B.V. (*) 19.463.086 30,43% 19.463 30,43% 
Bank Austia Credianstalt  AG(**) 5.293.396 8,27% 5.293 8,27% 
Fidelity International Limited 3.308.975 5,17% 3.309 5,17% 
Pozostali  20.831.585 32,57% 20.832 32,57% 
 63.969.582 100,00% 63.970 100,00% 
(*) 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 

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

Nie było zmian wśród akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% akcji TVN S.A. od daty 
publikacji raportu kwartalnego za III kw. 2005 r. (tj. 10 listopada 2005 r.) do dnia publikacji 
raportu kwartalnego za IV kw. 2005 r. (tj. 20 lutego 2006 r.). 

31 października 2005 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy wydał 
postanowienie o rejestracji obniżenia kapitału zakładowego TVN S.A. z kwoty 65.800.000 
złotych do kwoty 63.970 złotych. Obniżenie kapitału nastąpiło przez umorzenie dobrowolne 
1.830.418 akcji TVN S.A, dających 1.830.418 głosów, za wynagrodzeniem o łącznej wartości 
119.526 złotych. Po rejestracji obniżenia kapitał zakładowy składa się z 32.363.086 akcji 
imiennych Serii A, 278.000 akcji imiennych serii B i 31.328.496 akcji na okaziciela serii A i B 
o nominalnej wartości 1 złoty każdy. Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym 
Zgromadzeniu TVN S.A. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 63.969.582. 

 

6. Akcje Emitenta posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę 

6.1.  Zarząd TVN S.A. 

Żaden z członków Zarządu TVN S.A. nie posiadał akcji na dzień opublikowania tego raportu 
kwartalnego tj. 20 lutego 2006 r. , ani też nie obracał akcjami Spółki w okresie od publikacji 
poprzedniego raportu kwartalnego tj. 10 listopada 2005 r.  
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Poniższa tabela przedstawia stan posiadania praw do akcji (opcji) przez członków Zarządu 
na dzień publikacji raportu tj. 20 lutego 2006 r., wraz ze zmianami od dnia publikacji raportu 
za trzeci kwartał 2005 r. tj. 10 listopada 2005 r. 

Zestawienie stanu posiadania praw do akcji TVN S.A. (opcji) 
 

Imię i nazwisko 
członka Zarządu 

Stan na dzień 10 
listopada 2005 r. 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na dzień 20 
lutego 2006 r. 

Piotr Walter 0 74.712 0 74.712 

Karen Burgess 0 68.646 0 68.646 

Edward Miszczak 0 68.646 0 68.646 

Tomasz Berezowski 0 43.830 0 43.830 

Waldemar Ostrowski 0 43.830 0 43.830 

Jarosław Potasz 0 43.830 0 43.830 

Piotr Tyborowicz 0 43.830 0 43.830 
 

6.2. Rada Nadzorcza TVN S.A. 

Poniższa tabela przedstawia stan posiadania akcji przez członków Rady Nadzorczej na dzień 
publikacji raportu tj. 20 lutego 2006 r., wraz ze zmianami od dnia publikacji raportu za trzeci 
kwartał 2005 r. tj. 10 listopada 2005 r. 

Zestawienie stanu posiadania akcji TVN S.A.  
 

Imię i nazwisko 
członka Rady 
Nadzorczej 

Stan na dzień 10 
listopada 2005 r.  

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na dzień 20 
lutego 2006 r. 

Jan Wejchert 2.250.000 0 100.000 2.150.000 
Paweł Gricuk 0 0 0 0 

Arnold Bahlmann  21.266 0 0 21.266 
Romano Fanconi  6.000 0 1.000 5.000 
Wojciech Kostrzewa  0 0 0 0 
Bruno 
Valsangiacomo 

189.932 0 189.000 932 

Mariusz Walter 308.932 0 283.146 25.786 
Jan Zieliński  0 0 0 0 
Maciej Żak  0 0 0 0 

 
 

7. Informacje o postępowaniach przed sądem, organem właściwym dla 
postepowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej 
dotyczących Emitenta lub spółek zależnych podlegających konsolidacji 

Na 31 grudnia 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 lub suma wartości przekraczałaby 10 % kapitałów własnych TVN 
S.A. 
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8. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostki zależne nietypowych   
transakcji z podmiotami powiązanymi 

W trakcie czwartego kwartału 2005 r. nie zawarliśmy żadne nietypowe umowy z podmiotami 
powiązanymi. 

 

9. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub spółki Grupy Kapitałowej TVN 
S.A. poręczeń kredytów lub pożyczek lub udzieleniu gwarancji jednostkom 
zależnym w IV kwartale 2005 r. 

TVN S.A., ani żadna ze spółek zależnych nie udzieliła w trakcie czwartego kwartału 2005 r. 
poręczeń lub gwarancji innemu podmiotowi zależnemu, których wartość wynosiłaby co 
najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.  

 

10. Inne informacje, istotne dla oceny sytuacji Grupy Kapitałowej TVN S.A. 

TVN S.A. powstała w 1995 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, TVN Sp. z o.o. 
Działalność nadawczą rozpoczęła w październiku 1997 r. W 2004 r., TVN Sp. z o.o. została 
przekształcona w spółkę akcyjną, TVN S.A. Spółka podlega postanowieniom polskiego 
Kodeksu spółek handlowych i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000213007. Zakres działalności Spółki obejmuje realizację 
wszystkich działań związanych z sektorem telewizyjnym, zgodnie z § 5 Statutu. 

Nasza siedziba i główne biuro mieści się przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa, Polska. 
Numer telefonu: +48 22 856 60 60.  

Jesteśmy wiodącym prywatnym nadawcą telewizyjnym w Polsce. W chwili obecnej, jesteśmy 
właścicielem i nadawcą ośmiu programów telewizyjnych: TVN, TVN 7, TVN 24, TVN Meteo, 
TVN Turbo, ITVN, TVN Style i TVN Gra. TVN, nasz główny ogólnodostępny kanał, uznawany 
jest na polskim rynku za wiodącego nadawcę wysokiej jakości audycji rozrywkowych, 
wyczerpujących i niezależnych serwisów informacyjnych oraz audycji publicystycznych. TVN 
7 to bezpłatny program telewizyjny dostępny drogą satelitarną i za pośrednictwem sieci 
kablowych, poświęcony rozrywce. uzupełnia ofertę programową TVN poprzez transmisję 
filmów fabularnych, seriali telewizyjnych i teleturniejów. TVN 24 to jedyny w Polsce 
całodobowy program informacyjny. TVN Meteo, który rozpoczął nadawanie w maju 2003 r., 
oraz TVN Turbo, który wszedł na antenę w grudniu 2003 r., to pierwsze w Polsce programy 
tematyczne poświęcone pogodzie i motoryzacji. W 2004 r. wprowadziliśmy także TVN Style, 
program tematyczny poświęcony zdrowiu i urodzie i ITVN – polskojęzyczny program 
skierowany do widowni pochodzenia polskiego zamieszkałej za granicą. W 
październiku 2005 r. uruchomiliśmy TVN Gra – interaktywny program telewizyjny poświęcony 
grom i quizom. Programy TVN 24, TVN Meteo, TVN Turbo i TVN Style dostępne są drogą 
satelitarną i za pośrednictwem telewizji kablowej, w oparciu o abonament. TVN 24 to wiodący 
polski program informacyjno-publicystyczny dostępny w ramach abonamentu. ITVN to 
satelitarny program telewizyjny, dostępny w ramach abonamentu. TVN Gra to bezpłatny 
program dostępny drogą satelitarną i za pośrednictwem telewizji kablowych. Nasze programy 
telewizyjne zwiększają wydajność operacyjną poprzez korzystanie ze wspólnej oferty 
programowej, infrastruktury i know-how. 

Wszystkie kwoty w euro, dolarach amerykańskich i złotych polskich wyrażone są w tysiącach, 
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z wyjątkiem danych dotyczących liczby akcji, o ile nie zaznaczono inaczej. 

Przychody 

Przychody z emisji reklam 

Znaczną część przychodów uzyskujemy z tytułu emisji reklam. Większość reklam 
sprzedajemy poprzez domy mediowe i niezależne agencje. W czwartym kwartale 2005 r. 
uzyskiwaliśmy około 83% naszych łącznych przychodów netto z tytułu emisji reklam. Obecnie 
na polskim rynku reklamowym reklamodawcy starają się podzielić swój budżet reklamowy 
między programy na podstawie ich oglądalności, profilu demograficznego widowni i polityki 
cenowej.  

Elastyczność wobec klientów wymaga od nas oferowania reklam na podstawie dwóch 
różnych cenników. Pierwszy to koszt na jeden punkt ratingowy, który dla potrzeb niniejszego 
raportu określamy również jako GRP (gross rating point). Jeden GRP odpowiada jednemu 
procentowi populacji w wieku powyżej czterech lat. W odniesieniu do Polski jeden GRP 
odpowiada 368.000 mieszkańcom. Drugim cennikiem jest cennik stały, odzwierciedlający 
terminy i czas trwania reklam. Większość naszej sprzedaży stanowi sprzedaż pakietowa 
oparta na koszcie za GRP.  

Cennik oparty na koszcie za GRP. W czwartym kwartale 2005 r. 74% naszych przychodów 
ze sprzedaży reklam pochodziło ze sprzedaży pakietów GRP. Dzięki emisji reklam według 
pakietów punktów ratingowych, reklamodawcy mogą określić liczbę punktów ratingowych, 
jaką zamierzają osiągnąć dla swojej reklamy w danym okresie. 

Ceny ustalane na podstawie punktów ratingowych wahają się w zależności od grupy 
demograficznej, do której adresowana jest reklama, elastyczności pozostawionej nam co do 
harmonogramu emisji reklam oraz rabatów oferowanych agencjom reklamowym i ich 
klientom. 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 przekazu reklamowego. Zgodnie z 
praktyką branżową, oferujemy kilku agencjom reklamowym i ich klientom rabaty motywacyjne 
w stosunku do cen z cennika stałego. 

Z większością naszych klientów zawieramy roczne ramowe umowy, na mocy których klienci 
zobowiązują się ponieść określony poziom wydatków na emisję reklam w programach Grupy 
TVN. Zwykle ustalamy porę emisji reklam na miesiąc przed ich nadaniem. 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 w branży 
telewizyjnej, w celu optymalizacji ratingów i przychodów nie sprzedajemy całego dostępnego 
czasu antenowego. W sezonie największej oglądalności sprzedajemy ponad 97% czasu 
reklamowego w godzinach największej oglądalności i ponad 90% czasu poza tymi godzinami. 
W miesiącach mniejszej oglądalności sprzedajemy około 78% czasu reklamowego w 
godzinach największej oglądalności i około 73% czasu poza tymi godzinami. Przychody z 
reklam ujmujemy w okresie, w którym reklama została nadana. Zgodnie z praktyką 
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stosowaną na rynku reklamy udzielamy agencjom reklamowym oraz reklamodawcom 
rabatów. Przychody z tytułu emisji reklam ewidencjonowane są w ujęciu netto, po 
uwzględnieniu rabatów.  

W pewnych przypadkach zawieramy transakcje w ramach, których usługa emisji reklam 
świadczona jest w zamian za towary i usługi takie jak np. programy. Przychody z tytułu 
sprzedaży barterowej ewidencjonowane są w rynkowej wartości godziwej otrzymanych 
towarów lub usług. W czwartym kwartale 2005 r. transakcje barterowe stanowiły 1% naszych 
przychodów ze sprzedaży. 

Przychody z opłat licencyjnych od operatorów telewizji kablowej i satelitarnej 

Osiągamy również przychody z tytułu udzielania licencji na dystrybucję niektórych naszych 
programów telewizyjnych operatorom sieci telewizji kablowych i satelitarnych platform 
cyfrowych. W czwartym kwartale 2005 r. około 4% naszych łącznych przychodów pochodziło 
z opłat za udzielone licencje na dystrybucję programów. Zasadniczo, nasze umowy z 
operatorami satelitarnych platform cyfrowych i operatorami sieci telewizji kablowych 
wyszczególniają stawki za każdego abonenta mającego dostęp do dystrybuowanych naszych 
programów telewizyjnych podczas odpowiedniego okresu. Nazywamy je stawkami za 
abonenta. 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 zapłacili za jeden lub 
więcej naszych programów telewizyjnych podczas właściwego okresu sprawozdawczego. 
Przyznawaliśmy też różnym operatorom prawa do bezpłatnej emisji programów telewizyjnych 
na promocyjnych warunkach, pod warunkiem uzyskania opłaty licencyjnej po wygaśnięciu 
okresu promocji. 

Pozostałe przychody  

Pozostałe źródła przychodów przyniosły nam w czwartym kwartale 2005 r. około 13% 
łącznych 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 telezakupów.  

• Sponsoring – uzyskujemy przychody od sponsorów dzięki pokazywaniu logo sponsora 
albo bezpośrednio przed, albo bezpośrednio po wybranym przez niego programie. 
Zazwyczaj mamy nie więcej niż trzech sponsorów na jeden program; 

• SMS – telewidz może przesłać krótką wiadomość tekstową w czasie programu na żywo i 
wpłynąć na jego przebieg lub zakończenie. Widzów obciąża się kosztem wysłania SMS; 

• Uczestnictwo widzów w programie za pośrednictwem połączenia telefonicznego – 
widzowie mogą dzwonić i otrzymywać nagrody. Dzwoniących obciąża się za minutę 
połączenia według odpowiednio podwyższonych stawek;  

• Telezakupy – uzyskujemy przychody ze sprzedaży pozycji związanych z daną audycją 
oraz z udostępniania czasu antenowego innym podmiotom, które za jego pomocą 
promują i sprzedają swoje produkty; 

• Sprzedaż licencji na audycje programowe. 

Przychodami z SMS, telefonicznego uczestniczenia w audycjach telewizyjnych i telezakupów 
dzielimy się z usługodawcą, czyli np. operatorem telekomunikacyjnym albo dostawcą 
produktu. 
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Koszty 

Większość kosztów dotyczy zakupów i produkowania audycji programowych. W czwartym 
kwartale 2005 r. około 60% zawartości programów programu TVN wyprodukowaliśmy sami, a 
40% audycji nabyto albo zlecono ich wyprodukowanie osobom trzecim. 

Na nasze koszty operacyjne składają się przede wszystkim: 

• lokalne koszty produkcji, które uwzględniają wewnętrzne i zewnętrzne koszty produkcji 
programów wytworzonych specjalnie dla nas - albo na licencji strony trzeciej, albo na 
naszej licencji. 

• amortyzacja praw do audycji programowych wytworzonych przez strony trzecie, na które 
uzyskaliśmy od tych stron licencje, i które były następnie kapitalizowane i amortyzowane 
jako aktywa programowe. Amortyzacja zależy od szacowanej liczby emisji i rodzaju 
zawartości audycji. Na przykład, przyjmujemy różne podstawy amortyzacji dla filmów, 
seriali, filmów animowanych i wiadomości. A związku z tym koszty programów ujmujemy 
albo z chwilą pierwszej emisji, w wypadku wiadomości i programów dotyczących 
aktualnych wydarzeń, albo – w wypadku filmów fabularnych, dokumentalnych i innych 
programów emitowanych zazwyczaj do czterech razy – z końcem trzeciej emisji albo z 
końcem licencji, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi wcześniej.  Dalsze 
informacje dotyczące naszych zasad amortyzacji przedstawiamy w Nocie 2 do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 
2005 r.; 

• koszty nadawania, na które składają się głównie koszty wynajmu satelitów i naziemnych 
mocy transmisyjnych,  

• pensje pracowników;  

• honoraria płatne związkom artystów i profesjonalistów w branży rozrywkowej, takim jak 
ZAiKS (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych) oraz ISF (Instytut Sztuki 
Filmowej); 

• amortyzacja sprzętu telewizyjnego i nadawczego; 

• koszty marketingu i badań;  

• koszty wynajmu i utrzymania naszych lokali; 

• koszty konsultingowe dotyczące usług technicznych, finansowych i prawnych; 

• opłata za usługi płatna na mocy Umowy Usługowej zawartej w dniu 22 lipca 2004 r. 
między nami a Grupą ITI, która została przedłużona dnia 30 czerwca 2005 r. 

Sytuacja finansowa 

Nasze aktywa programowe zmniejszyły się o 5.602 zł, z 211.668 zł na 31 grudnia 2004 r. do 
206.066 zł na 31 grudnia 2005 r. Ten spadek wynika przede wszystkim ze zmniejszenia 
liczby licencji na audycje i odnośnych zobowiązań o 11.420 zł w wyniku zmian 
wprowadzonych do obowiązującej umowy.  

Należności z tytułu dostaw i usług wzrosły do 137.286 zł na 31 grudnia 2005 r. z 117.080 zł 
na 31 grudnia 2004 r. Ten wzrost przede wszystkim wynika z wyższych o 34.808 zł 
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przychodów ze sprzedaży w miesiącach od listopada do grudnia 2005 r. w porównaniu z 
takim samym okresem ubiegłego roku.  

Środki pieniężne na 31 grudnia 2005 r. wzrosły o 15.033 zł, do 80.764 zł z 65.731 na 31 
grudnia 2004 r., głównie z powodu wyższych przepływów pieniężnych i niższych nakładów 
inwestycyjnych, co częściowo skompensował nasz wykup akcji, na który wydaliśmy w 
gotówce 54.997 zł.  

Nasze zobowiązanie z tytułu Obligacji (bez uwzględniania naliczonych odsetek) spadło do 
843.455 zł na 31 grudnia 2005 r. z 890.201 zł na 31 grudnia 2004 r., głównie w wyniku 
wzmocnienia kursu wymiany złotego do euro. 

Nasze pochodne aktywa finansowe wzrosły do 97.661 zł na 31 grudnia 2005 r. z 45.098 zł na 
31 grudnia 2004 r. Kwota 95.404 zł stanowi wartość godziwą opcji wbudowanych w nasze 
Obligacje na 31 grudnia 2004 i 2005 r. Wzrost wartości opcji wynika przede wszystkim z 
rosnącego prawdopodobieństwa wykonania przez nas opcji w miarę zbliżania się 
najwcześniejszej daty ich wykonania i korzystnych dla wykonania opcji bieżących warunków 
rynkowych. 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług zmniejszyły się do 56.010 zł na 31 grudnia 2005 r., z 
75.901 zł na 31 grudnia 2004 r. Zmniejszenie wynika przede wszystkim ze zmniejszenia 
zobowiązań z tytułu nabycia aktywów programowych o 28.754 zł. W 2004 r. płatności 
zobowiązań z tytułu nabycia aktywów programowych były opóźnione w oczekiwaniu na 
scedowanie na nas umów o zakup programów z JHH Exploitatie Maatschappij B.V. i FFMP 
Financial Holding B.V.  

Wyniki działalności Grupy Kapitałowej TVN S.A.  

Przychody netto. Nasze przychody netto za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2005 r. 
wzrosły o 27,2%, do 275.014 zł z 216.190 zł za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2004 r.  

W ciągu trzech miesięcy zakończonych 31 grudnia 2005 r. przychody reklamowe wzrosły o 
21,1%, do 227.590 zł ze 187.945 zł w ciągu trzech miesięcy zakończonych 31 grudnia 2004 
r. Ten wzrost wynikał przede wszystkim ze wzrostu przychodów netto z tytułu emisji reklam w 
naszym programie TVN o 35.536 zł, który zanotował 12% wzrost przeciętnej ceny netto za 
każdy sprzedany punkt ratingowy i 9% wzrost liczby sprzedanych punktów ratingowych. 
Ponadto, programy, które weszły na antenę i zostały nabyte w 2004 i 2005 r., przyczyniły się 
do wzrostu przychodów z reklam o dodatkowe 3.642 zł w porównaniu z odpowiednim 
okresem 2004 r.  

W ciągu trzech miesięcy zakończonych 31 grudnia 2005 r. pozostałe przychody wzrosły o 
67,9%, do 47.424 zł w porównaniu z 28.245 zł w odpowiadającym mu okresie 2004 r. Wzrost 
ten przede wszystkim wynika z 203,1% wzrostu przychodów z uczestnictwa telewidzów w 
programach przez telefon, do 16.059 zł, przede wszystkim w wyniku wzrostu liczby audycji 
telewizyjnych dających takie możliwości w naszej ramówce, wprowadzenia płatności za 
rozmowę zamiast płatności za minutę połączenia, bardziej korzystnych umów podziału 
przychodów, zwiększenia cen przez niektórych operatorów telekomunikacyjnych oraz 
wprowadzenia na antenę programu TVN Gra w październiku 2005 r. Ponadto, wykazaliśmy 
44,5% wzrost przychodów ze sponsoringu, wynikający przede wszystkim ze sponsorowania 
pewnych programów sportowych, filmów i programów lokalnych, w tym audycji typu talk show 
i seriali, oraz 51,3% wzrost w opłatach z tytułu udzielenia licencji na emisję programów 
operatorom telewizji kablowych i satelitarnych (do 11.226 zł w ciągu trzech miesięcy 
zakończonych 31 grudnia 2005 r. z 7.421 zł w odpowiadającym mu okresie poprzedniego 
roku), będący głównie konsekwencją tego, że rozpoczęliśmy obciążanie opłatą licencyjną z 
tytułu emisji TVN Turbo i TVN Style, odpowiednio w grudniu 2004 r. i sierpniu 2005 r.   

Koszty produkcji i nadawania programów telewizyjnych. Koszty produkcji i nadawania 
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programów telewizyjnych za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2005 r. wzrosły o 14,5%, 
do 150.357 zł ze 131,291 zł za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2004 r. Wzrost ten 
częściowo wynikał ze wzrostu kosztów produkcji lokalnej i kosztów pracowniczych, co 
spowodowane było wzrostem liczby emitowanych seriali fabularnych, które są nieco droższe 
od programów rozrywkowych, oraz nieco droższych programów rozrywkowych, takich jak 
Taniec z Gwiazdamii nowe poranne audycje weekendowe. Wzrost ten był przede wszystkim 
kompensowany zmniejszeniem kosztów nadawania i kosztów amortyzacji środków trwałych i 
wartości niematerialnych.  

Procentowo, nasze koszty produkcji i nadawania programów telewizyjnych za trzy miesiące 
zakończone 31 grudnia 2005 r. spadły do 54,7% przychodów netto w porównaniu z 60,7% w 
odpowiadającym mu okresie 2004 r.  

Koszty sprzedaży. Nasze koszty sprzedaży za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2005 r. 
wzrosły o 11,1%, do 14.359 zł z 12.926 zł za analogiczny okres 2004 r. Wzrost ten przede 
wszystkim wiązał się ze wzrostem kosztów marketingu i badań o 861 zł, do 8,045 zł za trzy 
miesiące zakończone 31 grudnia 2005 r. z 7.184 zł w odpowiadającym mu okresie 2004 r., 
głównie z uwagi na bardziej intensywną promocję naszej ramówki jesiennej w 2005 niż w 
2004 r. w programach TVN i TVN Turbo. 

Procentowo, nasze koszty sprzedaży za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2005 r. spadły 
do 5,2% przychodów netto w porównaniu z 6,0% w odpowiadającym mu okresie 2004 r.  

Koszty ogólnego zarządu. Nasze koszty ogólnego zarządu wzrosły o 7,6% do 17.232 zł za 
trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2005 r. w porównaniu z 16.016 zł za trzy miesiące 
zakończone 31 grudnia 2004 r. Ten wzrost przede wszystkim wiąże się ze wzrostem o 3.182 
zł kosztów płac i odnośnych kosztów pracowniczych z uwagi na wzrost zatrudnienia w 
działach finansów, informatycznym oraz administracyjnym w celu umożliwienia stałego 
wzrostu naszej firmy, wprowadzania na antenę nowych programów oraz zwiększenia 
produkcji własnej. Wzrost tych kosztów częściowo skompensował spadek podatku u źródła 
od nabytych licencji na emisję programów.   

Procentowo, nasze koszty sprzedaży za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2005 r. spadły 
do 6,3% przychodów netto w porównaniu z 7,4% w odpowiadającym mu okresie 2004 r. 

Zysk z działalności operacyjnej. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 60,9%, do 90,797 zł 
za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2005 r. w porównaniu z 56,444 zł za trzy miesiące 
zakończone 31 grudnia 2004 r. Ten wzrost wynika przede wszystkim ze wzrostu przychodów. 
Wzrost częściowo kompensuje wzrost kosztów operacyjnych. 

Nasza marża zysku na działalności operacyjnej za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 
2005 r. wyniosła 33,0% w porównaniu z 26,1% w odpowiadającym mu okresie 2004 r. 

Przychody inwestycyjne, netto. Wykazaliśmy przychody inwestycyjne netto w wysokości 
5.987 zł za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2005 r. w porównaniu z kosztami 
inwestycyjnymi netto w wysokości 14.516 za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2004 r. 

Przychody z tytułu odsetek naliczonych od obligacji ITI Media wyniosły 14.049 zł za trzy 
miesiące zakończone 31 grudnia 2005 r. w porównaniu do 15.206 zł za trzy miesiące 
zakończone 31 grudnia 2004 r. Przychody z tytułu naliczonych odsetek były częściowo 
skompensowane przez ujemne różnice kursowe wynikające z tej obligacji w wysokości 8.969 
zł za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2005 r. w porównaniu do 33.328 zł za trzy 
miesiące zakończone 31 grudnia 2004 r. Ujemne różnice kursowe wynikają ze wzmocnienia 
kursu złotego do euro w 2005 r. w porównaniu do znacznego wzmocnienia złotego do euro w 
2004 r. 

Pozostałe przychody z tytułu odsetek wyniosły 893 zł za trzy miesiące zakończone 31 
grudnia 2005 r. w porównaniu do 3.606 zł za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2004 r. 
Spadek ten wynika z obniżenia stóp procentowych depozytów w wyniku redukcji 
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referencyjnych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, jak również z niższych 
odsetek karnych od przeterminowanych płatności i karnych odsetek podatkowych.  

Koszty finansowe, netto. Wykazaliśmy koszty finansowe netto w wysokości 9.602 zł za trzy 
miesiące zakończone 31 grudnia 2005 r. w porównaniu do przychodów finansowych netto w 
wysokości 68.679 za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2004 r. 

Koszty s tytułu odsetek od Obligacji wyniosły 23.337 zł za trzy miesiące zakończone 31 
grudnia 2005 r. w porównaniu do 25.101 zł za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2004 r. 
Spadek ten wynika głównie z wzmocnienia kursu złotego do euro w 2005 r. Koszty z tytułu 
odsetek od Obligacji były częściowo skompensowane przez dodatnie różnice kursowe 
wynikające z tych Obligacji, które wyniosły 14.327 zł za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 
2005 r. w porównaniu do 72.830 zł za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2004 r. Dodatnie 
różnice kursowe wynikają ze wzmocnienia kursu złotego do euro w 2005 r. w porównaniu do 
znacznego wzmocnienia złotego do euro w 2004 r. 

Wykazaliśmy zysk z aktualizacji wartości opcji wbudowanych w Obligacje w wysokości 3.074 
zł za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2005 r. w porównaniu do 25.505 zł za trzy 
miesiące zakończone 31 grudnia 2004 r. 

Opłata gwarancyjna zapłacona za wystawienie gwarancji na rzecz dostawców zawartości 
programowej przez Grupę ITI wyniosła 1.640 zł za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 
2005 r. Wykazaliśmy stratę na instrumentach zabezpieczających przepływy pieniężne w 
wysokości 3.961 zł za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2005 r. Opłata gwarancyjna 
nałożona przez Grupę ITI wyniosła 2.327 zł, a strata na instrumentach zabezpieczających 
przepływy pieniężne wyniosła 1.702 zł za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2004 r.   

Zysk brutto. Zysk brutto spadł o 21,2% do 87.182 zł za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 
2005 r. ze 110.607 zł za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2004 r., głównie z racji spadku 
naszych kosztów finansowych netto opisanych powyżej, mimo wzrostu zysku na działalności 
operacyjnej.  

Podatek dochodowy. Wykazaliśmy łączny podatek dochodowy w wysokości 19,583 zł za trzy 
miesiące zakończone 31 grudnia 2005 r. w porównaniu z podatkiem dochodowym w 
wysokości 17,937 zł za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2004 r. Wzrost ten związany 
jest główne ze wzrostem bieżącego podatku dochodowego o 12.990 zł z 289 zł za trzy 
miesiące zakończone 31 grudnia 2004 r. do 13.279 zł za trzy miesiące zakończone 31 
grudnia 2005 r., skompensowanym częściowo przez spadek podatku odroczonego z 17.648 
zł za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2004 r. do 6.304 zł za trzy miesiące zakończone 
31 grudnia 2004 r. 

Zysk netto. Zysk netto spadł o 27,1% do 67.599 zł za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 
2005 r. z 92.670 zł za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2004 r., głównie z racji spadku 
naszych przychodów finansowych netto i wzrostu kosztów finansowych, opisanych powyżej.  

Wyniki w podziale na programy 

W poniższej tabeli podsumowaliśmy nasze wyniki w podziale na poszczególne programy za 
trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2005 r. i 2004 r.  

 Trzy miesiące zakończone 31 grudnia 

 2004 2005 

Program Przychody EBITDA Marża EBITDA Przychody EBITDA Marża EBITDA 
TVN 183.448 74.852 40,8% 229.660  89.672 39,0% 

TVN 7 13.587 (359) nd. 14.124  454 3,2% 

TVN 24 (w tym TVN Meteo) 25.629 5.580 21,8% 36.347  8.925 24,6% 

TVN Turbo 1.885 (213) nd. 2.902  (215) nd. 
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ITVN 1.446 (620) nd. 2.963  (111) nd. 

TVN Style 700 (3.029) nd. 2.229  (2.293) nd. 

TVN Gra nd. nd. nd. 2.563  (2.467) nd. 

Korekta konsolidacyjna (10.505) (9.802) nd. (15.774) 3.760 nd. 
Razem  216.190 66.369 30,7% 275.014  97.725 35,5% 
(1)  EBITDA definiujemy jako zysk/(stratę) netto ustalone zgodnie z MSSF, przed uwzględnieniem amortyzacji (z 

wyjątkiem tej dotyczącej licencji na audycje programowe), trwałej utraty wartości środków trwałych i wartości 
niematerialnych, przychodów i kosztów finansowych (łącznie z przychodami i kosztami z tytułu odsetek oraz 
dodatnimi i ujemnymi różnicami kursowymi) oraz podatku dochodowego. Uzgodnienie między EBITDA a 
wykazanym zyskiem z działalności operacyjnej wymaga uwzględnienia amortyzacji i odpisów z tytułu trwałej 
utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych, co uwzględniono w tabeli powyżej. Uważamy, że 
EBITDA stanowi przydatny dodatkowy wskaźnik finansowy przy pomiarze płynności spółek działających w 
sektorze środków masowego przekazu. EBITDA nie jest miernikiem MSSF i nie powinna być uznawana za 
alternatywę dla mierników wyników zgodnych z MSSF, za wskaźnik wyników na działalności operacyjnej, 
miernik przepływów pieniężnych zgodnie z MSSF czy wskaźnik płynności. Należy zauważyć, że EBITDA nie 
jest jednolitym ani standardowym miernikiem i w związku z tym wyliczenie EBITDA może się różnić znacznie w 
zależności od spółki, a przedstawienie i wyliczenie wyłącznie EBITDA nie zawsze pozwala na porównanie z 
EBITDA innych spółek. 

(2)  Przychody poszczególnych programów obejmują przychody ze sprzedaży między tymi programami. 

(3)  EBITDA w podziale na programy obejmuje marże na sprzedaży między tymi programami. 

(4)  Korekty konsolidacyjne i zmiany pro forma obejmują korekty przed nabyciem, wyłączenia nie zrealizowanych 
zysków z transakcji między programami oraz marż na produkcji (nie stanowiącej wiadomości) dokonywane w 
celu wyliczenia EBITDA dla programu TVN. 

Program TVN osiągnął 30,8% udział w oglądalności w prime time wśród naszych docelowych 
widzów za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2005 r., w porównaniu z 25,3% za trzy 
miesiące zakończone 31 grudnia 2004 r. Naszych docelowych telewidzów określamy jako 
osoby w wieku od 16 do 49 lat, mieszkające w miastach o liczbie mieszkańców 
przekraczającej 100.000. Przychody programu TVN wzrosły o 25% w następstwie 12% 
wzrostu przeciętnej ceny netto za jeden sprzedany punkt ratingowy i 9% wzrostu liczby 
sprzedanych w ciągu okresu punktów ratingowych. Marża EBITDA spadła jednak  do 39,1% 
za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2005 r. z 40,8% w analogicznym okresie 2004 r., 
głównie na skutek wzrostu kosztów programowych.  

Program TVN 7 zmniejszył swój udział w oglądalności w prime time wśród naszych 
docelowych widzów do 2,7% za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2005 r., w porównaniu 
z 3,5% za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2004 r. Marża EBITDA wyniosła 3,2% za trzy 
miesiące zakończone 31 grudnia 2005 r. Spadek oglądalności wynika ze zmiany penetracji 
telewizji kablowej, o której zostaliśmy poinformowani w związku ze zmianą panela 
telemetrycznego AGB.  

Program TVN 24 miał na 31 grudnia 2005 r. 3,7 miliona abonentów, co stanowi ponad 96% 
płatnych abonentów telewizji w Polsce. Marża EBITDA programu TVN 24 wzrosła do 24,6% 
za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2005 r. z 21,8% w odpowiadającym mu okresie 
2004 r. Wzrost ten przede wszystkim wynika z 41,8% wzrostu przychodów, wynikającego 
głównie ze wzrostu przychodów z emisji reklam o 2.146 zł, ale odzwierciedla również wzrost 
o 2.462 zł z tytułu przychodów z produkcji Faktów dla programu TVN i innych programów dla 
TVN Style.  

Program TVN Turbo miał na 31 grudnia 2005 r. 3,6 miliona abonentów, co stanowi ponad 
94% płatnych abonentów telewizji w Polsce. TVN Turbo uzyskał ujemną EBITDA za trzy 
miesiące zakończone 31 grudnia 2005 r. z uwagi na wyższe koszty marketingu. 

Program ITVN, który jest obecnie rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i 
Australii, miał na 31 grudnia 2005 r. 48 tysięcy abonentów, a program TVN Style miał 3,6 mln 
abonentów, co stanowi ponad 94% płatnych abonentów w Polsce. Program TVN Gra, który 
jest nadawany bezpłatnie, obecnie dociera do 12% gospodarstw domowych w Polsce. 

16 



Raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2005 Grupa Kapitałowa TVN S.A.  
                                                                                                                                     
 

PŁYNNOŚĆ I ZASOBY KAPITAŁOWE 

Dane historyczne 

Dotychczas zaspokajaliśmy nasze potrzeby kapitałowe przede wszystkim przez łączne 
wykorzystanie (i) środków pochodzących z działalności operacyjnej, (ii) pożyczek w ramach 
linii kredytowych udostępnianych przez osoby trzecie, (iii) Obligacji oraz (iv) pożyczek od 
akcjonariusza. Szersze omówienie pożyczek i kredytów znajduje się w nocie 15 do 
zbadanego sprawozdania finansowego dołączonego do niniejszego sprawozdania. 

W poniższej tabeli znajduje się zestawienie przepływów pieniężnych za lata 2003, 2004 i 
2005. 

 Rok zakończony 31 grudnia 
 2003 2004 2005 2005 

(w tysiącach) zł euro 
(1)

Środki pieniężne pochodzące z 
działalności operacyjnej ........................... 111.692 195.760 243.393  63.058 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej............................................... 104.298 165.221 222.358  57.608 
Przepływy pieniężne netto wykorzystane 
w działalności inwestycyjnej..................... (811.004) (88.679) (44.499)  

(11.52
9) 

Przepływy pieniężne netto pochodzące 
z /  (wykorzystane w) działalności 
finansowej ................................................ 778.772 (114.787) (162.825)  (42.185) 

Efekt zmian FX (4.788)    
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu 
środków pieniężnych............................. 72.066 (38.245) 15.034  3.895 
 

(1) Dla wygody czytelnika przeliczyliśmy kwoty w złotych za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. na euro wg kursu 3,8598 zł za 
1,00 EUR (efektywnego kursu NBP wymiany złotych na euro na 30 grudnia 2005 r.). Nie należy traktować tego przeliczenia 
jako stwierdzenia, że takie kwoty w złotych faktycznie odpowiadają tym kwotom w euro lub że mogą lub mogłyby być 
wymienione na euro po wskazanych tu kursach lub po jakimkolwiek innym kursie. 

 
Środki pieniężne pochodzące z działalności operacyjnej 

Środki pieniężne pochodzące z działalności operacyjnej wzrosły o 47.633 zł do 243.393 zł za 
2005 r. z 195.760 zł za 2004 r. Wzrost wynikał przede wszystkim ze zwiększenia EBITDA o 
82.380 zł i był częściowo zniwelowany przez zwiększone wydatki na zakup licencji na 
audycje w wysokości 21.463 zł i spadku kapitału obrotowego o 22.532 zł. 

Środki pieniężne pochodzące z działalności operacyjnej wzrosły o 84.068 do 195.760 zł za 
2004 r. z 111.692 zł za 2003 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze zwiększenia zysku z 
działalności operacyjnej o 27.657 zł do 178.140 zł za 2004 r. z 150.483 zł za 2003 r., wzrostu 
odpisów amortyzacyjnych o 13.075 zł i wzrostu amortyzacji licencji na audycje o 16.786 zł. 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej obejmują wszystkie środki 
pieniężne pochodzące z działalności operacyjnej i pomniejszone o płatności z tytułu podatku 
dochodowego. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 2005 r. wyniosły 
222.358 zł, w porównaniu z 165.221 zł za 2004 r. Zwiększenie to można przypisać 
zwiększeniu środków pieniężnych pochodzących z działalności operacyjnej oraz 
zmniejszeniu płatności podatkowych o 9.504 zł. 
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Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 165.221 zł za 2004 r. w 
porównaniu z kwotą 104.298 zł za dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2003 r. 
Wzrost ten można przypisać zwiększeniu środków pieniężnych generowanych z działalności 
operacyjnej, które zostało częściowo zniwelowane przez wyższe o 23.145 zł płatności z tytułu 
podatków. 

Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 

Przepływy pieniężne netto wykorzystane w 2005 r. w działalności inwestycyjnej wyniosły 
44.499 zł w porównaniu z 88.679 zł w ciągu 2004 r. Przepływy pieniężne netto wykorzystane 
w działalności inwestycyjnej w 2004 r. obejmowały wpływy ze środków o ograniczonej 
możliwości dysponowania w wysokości 165.095 zł, które zostały głównie wykorzystane w 
celu zakupu TVN 24 oraz wypływy w wysokości 164.431 zł związane z tym nabyciem. 
Pozostała różnica wynika głównie ze zmniejszenia płatności na zakup rzeczowych aktywów 
trwałych do 43.207 zł w 2005 r. z 73.602 zł w 2004 r. głównie z powodu zapłacenia kwoty 
26.238 zł za nowe studio TVN 24 w 2004 r. oraz w kosztem wykończenia i wyposażenia 
nowej siedziby do której przenieśliśmy większość naszych pracowników w grudniu 2003 r. 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły 88.679 zł w 2004 r. w 
porównaniu z kwotą 811.004 zł w 2003 r. Zmniejszenie przepływów środków pieniężnych 
netto wykorzystywanych w działalności inwestycyjnej w porównaniu z 2003 r. wynikało 
przede wszystkim z zakupu obligacji ITI Media za 611.681 zł w 2003 r. i zwiększenia o 
160.627 zł środków o ograniczonej możliwości dysponowania, związanego w dużej mierze z 
zarezerwowaniem środków na nabycie TVN 24. Zwiększenie z roku na rok o 39.628 zł 
środków wypłaconych na zakup rzeczowych aktywów trwałych wynikało częściowo z 
przeniesienia w 2003 r. większości naszych pracowników do nowych pomieszczeń i 
związanych z tym inwestycji w wyposażenie, umeblowanie i sprzęt. Ponadto w 2004 r. 
rozpoczęliśmy przygotowanie nowego studia wiadomości (newsroom) i w 2004 r. 
dokonaliśmy z tego tytułu płatności w wysokości 26.238 zł. 

Przepływy pieniężne netto pochodzące z / (wykorzystane w) działalności finansowej 

Przepływy pieniężne netto wykorzystane w 2005 r. w działalności finansowej wyniosły 
162.825 zł i obejmowały głównie odsetki zapłacone od naszych Obligacji w wysokości 
101.336 zł oraz element gotówkowy wykupu akcji własnych w wysokości 54.997 zł. 

Przepływy pieniężne netto wykorzystane w 2004 r. w działalności finansowej wyniosły 
114.787 zł i obejmowały głównie odsetki zapłacone od Obligacji w wysokości 101.708 zł oraz 
płatności z tytułu rozliczenia faktur za usługi prawne związane z wyemitowaniem naszych 
Obligacji. 

Środki pieniężne razem, z wyłączeniem środków o ograniczonej możliwości dysponowania, 
wg stanu na 31 grudnia 2005 r. wyniosły 80.764 zł, a na 31 grudnia 2004 r. 65.731 zł. Środki 
pieniężne przechowujemy na depozytach bankowych w złotych, euro i dolarach oraz w formie 
krótkoterminowych polskich obligacji skarbowych i bonów skarbowych.  

Przyszła płynność i zasoby kapitałowe 

Przewidujemy, że nasze podstawowe przyszłe potrzeby w zakresie środków finansowych 
będą dotyczyć obsługi zadłużenia z tytułu naszych Obligacji, uruchomienia lub nabycia 
nowych programów tematycznych oraz nakładów inwestycyjnych związanych z obiektami 
telewizyjnymi i nadawczymi oraz sprzętem. Jesteśmy przekonani, że obecny stan naszych 
środków, środki dostępne w ramach uprzywilejowanych linii kredytowych oraz środki 
wygenerowane z działalności operacyjnej będą wystarczające na sfinansowanie tych potrzeb.  
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30 czerwca 2005 r. zawarliśmy 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 31 grudnia 2005 r. linia kredytowa była 
wykorzystana w kwocie 4.969 dolarów amerykańskich.  

Nasze zobowiązania długoterminowe wyniosły 888.798 zł wg stanu na 31 grudnia 2005 r. w 
porównaniu z 914.077 zł na 31 grudnia 2004 r. Ten spadek wynika głównie ze zmniejszenia 
równowartości Obligacji w polskich złotych. Nasze zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 
155.892 zł na dzień 31 grudnia 2005 r. w porównaniu z 170.982 zł na 31 grudnia 2004 r. Ten 
spadek o 15.090 zł wynika głównie ze zmniejszenia zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 
19.891 zł. Spadek ten został częściowo zrównoważony wyższymi o 6.552 zł zobowiązaniami 
z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. 

Współczynnik skonsolidowanego zadłużenia netto (określony jako pożyczki razem (wartość 
nominalna i naliczone odsetki) po odliczeniu środków pieniężnych (z wyłączeniem środków o 
ograniczonej możliwości dysponowania) do skonsolidowanego kapitału własnego wyniósł 
2,1x na 31 grudnia 2005 r. w porównaniu z 2,9x na 31 grudnia 2004 r. 

Środki z tytułu pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2005 r. stanowiły kwotę 843.455 zł 
zadłużenia wynikającego z Obligacji. 

Zobowiązania do przyszłych płatności i zobowiązania pozabilansowe 

Poniższa tabela zawiera zestawienie w złotych zobowiązań umownych, zobowiązań z tytułu 
dostaw i usług oraz płatności kapitałowych, do których jesteśmy zobowiązani na 31 grudnia 
2005 r. z tytułu leasingu operacyjnego i innych umów. Informacje przedstawione poniżej 
odzwierciedlają terminy spłaty naszych zobowiązań. Terminy te mogą się znacznie różnić od 
faktycznej zapadalności tych należności. 

 Rok zakończony 31 grudnia   

 2006 2007 2008 2009 2010 
Dalsze 

lata Razem 
(w tysiącach) Zł 

Leasing operacyjny        
Leasing transponderów 
satelitarnych................................ 16.871 1.205 1.066 - - - 19.142 
Leasing innych urządzeń 
technicznych ............................... 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600  6.600  39.600 
Pozostałe umowy leasingu 
operacyjnego .............................. 18.255 11.184 8.880 9.054 8.069  8.739  64.181 
Zobowiązania wynikające z 
zakupu treści programowych ...... 78.541 90.353 89.608 70.972 44.602  14.447  388.523
Łączne zobowiązania 
pieniężne ................................... 120.267 109.342 106.154 86.626 59.271  29.786  511.446
Zobowiązania z tytułu umów 
barterowych (1) ............................ 962 - - - - - 962 

Pozostałe zobowiązania ............. 8.657  - - - -  -  8.657 

Pozostałe zobowiązania razem .. 9.619 - - - - - 9.619

Zobowiązania pieniężne i 
inne zobowiązania razem ......... 129.886 109.342 106.154 86.626 59.271  29.786  521.065
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(1) Od dnia 31 grudnia 2005 r. z tytułu umów barterowych posiadamy nie spłacone zobowiązania umowne w wysokości 962 zł, 

które zostaną rozliczone w formie reklam na zasadach 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 0,7%. Nie sądzimy, aby obecne trendy inflacyjne 
wywierały w przyszłości istotny wpływ na jej działalność. Przyszłych trendów inflacyjnych nie 
można przewidzieć.  

 

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

Czynniki mające wpływ na nasze przychody i koszty 

Charakterystyka reklamy telewizyjnej w Polsce. Nasza cena sprzedaży reklamy telewizyjnej 
zależy zazwyczaj od takich czynników, jak popyt, oglądalność oraz od wszelkich zniżek 
handlowych, rabatów ilościowych i prowizji za pośrednictwo wynegocjowanych przez 
nabywcę. 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, szacujemy, że nakłady netto na reklamę telewizyjną w 
2005 roku stanowiły około 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 przychodów ze sprzedaży.   

Sezonowość telewizji Widownia telewizyjna w Polsce podlega sezonowym zmianom – 
jesienią i wiosną liczba widzów jest większa niż w miesiącach letnich, kiedy telewizja 
konkuruje z wieloma innymi sposobami spędzania wolnego czasu. Latem, gdy liczba widzów 
się zmniejsza, reklamodawcy znacznie obniżają wydatki na reklamę telewizyjną. W 
rezultacie, przychody z emisji reklam telewizyjnych osiągają zwykle najniższy poziom w 
trzecim kwartale każdego roku kalendarzowego. Z kolei w czwartym kwartale roku 
kalendarzowego przychody z tytułu emisji reklam osiągają zwykle najwyższy poziom. W 2005 
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r. około 23% przychodów z tytułu emisji reklam osiągnęliśmy w pierwszym kwartale, a 
odpowiednio w drugim, trzecim i czwartym kwartale osiągnęliśmy 26%, 19% i 32% 
przychodów. Ponadto widownia telewizyjna w Polsce podlega zmianom miesięcznym i 
rocznym. Liczba GRP, które możemy sprzedać, częściowo zależy od średniej liczby minut 
spędzonych przed telewizorem przez przeciętnego Polaka, co określamy mianem poziomu 
ATV. W związku z tym, jeśli poziom ATV rośnie, zwiększa się pula GRP, a jeśli spada, pula 
GRP również maleje. W 2005 r. poziom ATV (dla widzów w wieku 16-49 lat, przez cały dzień) 
wynosił 206, w porównaniu z 205 za 2004 r. 

Cykliczność polskiego rynku reklamy telewizyjnej. Wielkość przychodów z tytułu emisji reklam 
w Polsce zawsze odzwierciedlała zmiany ogólnej sytuacji gospodarczej, przychody te 
wzrastały w większym stopniu w okresach szybkiego rozwoju gospodarczego, zaś w 
mniejszym w czasie recesji. Naszym zdaniem przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 
maju 2004 r. doprowadzi do wzrostu produktu krajowego brutto i poziomu wydatków 
konsumpcyjnych, jednak nie mamy pewności, czy tendencje te się utrzymają, ani też czy 
potencjalny wzrost wydatków na reklamę wpłynie jednocześnie na wzrost naszych 
przychodów z tytułu emisji reklam. Ze względu na to, że wydatków na reklamę telewizyjną nie 
można dokładnie przewidzieć z wyprzedzeniem powyżej jednego miesiąca, nie można 
również jednoznacznie określić przyszłego poziomu przychodów z tytułu emisji reklam. 

Dostępność i koszty atrakcyjnych treści programowych. Sukces naszej strategii generowania 
przychodów z tytułu emisji reklam, emitowania programów Grupy TVN na satelitarnych 
platformach cyfrowych i w sieciach telewizji kablowych oraz z innych źródeł jest uzależniony 
od utrzymania wysokiego udziału w oglądalności w ramach naszej widowni docelowej, 
szczególnie w czasie najwyższej oglądalności prime-time. Z kolei nasza zdolność do 
osiągania wysokiego udziału w oglądalności wśród docelowej widowni zależy w dużej mierze 
od jakości emitowanych audycji odpowiadających gustom docelowej grupy naszej widowni. 
Zgodnie z danymi AGB w czwartym kwartale 2005 roku osiągnęliśmy średni udział w 
oglądalności całodobowej w skali ogólnopolskiej na poziomie 19,8%, a w czasie prime-time 
na poziomie 22,8%. Naszym zdaniem, wysoki udział w oglądalności na polskim rynku wynika 
z naszej atrakcyjnej oferty programowej, która pozwala na dysponowanie wyższą liczbą 
punktów ratingowych (GRP), przy jednoczesnej maksymalizacji wykorzystania i opłacalności 
dostępnego czasu antenowego. Jesteśmy zdania, że dotychczas z powodzeniem 
nabywaliśmy audycje odpowiadające gustom naszej widowni docelowej, jednocześnie jednak 
nadal konkurujemy z innymi nadawcami telewizyjnymi o audycje telewizyjne oraz staramy się 
nadawać audycje odpowiadające zmieniającym się gustom widowni i trendom w branży 
nadawców telewizyjnych. Choć uważamy, że jesteśmy w stanie produkować i pozyskiwać 
audycje telewizyjne po atrakcyjnych cenach, jednak istnieje możliwość, że w wyniku 
wzrastającej konkurencji, utrzymanie lub wzrost udziału w oglądalności będą wymagały 
zwiększenia poziomu tych wydatków.  

Nabywanie i rozwój nowych programów telewizyjnych. Rozwój naszej działalności 
gospodarczej związany był z nabywaniem i uruchamianiem nowych programów telewizyjnych 
oraz uruchomieniem pierwszych w Polsce programów tematycznych. 11 marca 2004 roku 
TVN S.A. zakończyła transakcję nabycia udziałów spółki TVN 24, która jest właścicielem 
prowadzonego przez siebie płatnego programu telewizyjnego nadającego wiadomości 24 
godziny na dobę, oraz dwóch programów tematycznych, TVN Meteo i TVN Turbo, za 
168.053 zł (35.000 EUR). Cała kwota została w pełni opłacona z części wpływów z Obligacji 
wyemitowanych w grudniu 2003 r. przez naszą jednostkę zależną powołaną do obsługi 
finansowania, TVN Finance. Nabycie TVN 24 zostało wykazane zgodnie z metodą nabycia. 
29 kwietnia 2004 r. zaczęliśmy nadawanie nowego programu ITVN, adresowanego do Polonii 
mieszkającej za granicą. 1 sierpnia 2004 r. zaczęliśmy nadawanie TVN Style, nowego 
programu dla kobiet. W 2005 r. kontynuowaliśmy inwestowanie w nowe programy 
tematyczne nabyte w 2004 r. Ponadto, 3 października 2005 r. zaczęliśmy nadawanie 
programu TVN Gra, interaktywnego programu telewizyjnego. 
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Pozostałe czynniki mające wpływ na nasze wyniki 

Ryzyko walutowe. Przychody netto ze sprzedaży osiągamy głównie w złotych, podczas gdy 
znaczna część naszych kosztów operacyjnych, pożyczek i nakładów inwestycyjnych 
wyrażona jest w walutach obcych, głównie w EUR oraz, w mniejszym zakresie, w USD.  
Szacujemy, iż pięcioprocentowe osłabienie kursu złotego względem EUR i względem USD z 
uwzględnieniem zawartych przez nas kontraktów hedgingowych, spowodowałby pogorszenie 
wyniku finansowego brutto za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 
roku o ok. 15.109 zł. W drugim kwartale 2005 r. zawarliśmy transakcję typu collar dla 
ograniczenia zmian naszych wyników netto spowodowanych fluktuacjami kursów wymiany 
złotego do euro. Transakcje typu collar mają wartość nominalną 90.000 EUR, obowiązują do 
2 stycznia 2006 r., zaś przedział kursu zł/EUR w jakim je zawarto, to 3,80-4,35. Kontrakty 
wygasły z dniem zapadalności. Nie byliśmy zmuszeni do żadnych płatności z tytułu 
rozliczenia tych transakcji. Pod koniec grudnia 2005 r. zawarliśmy nową transakcję typu collar 
o wartości nominalnej 40.000 EUR, zapadającą 2 stycznia 2007 r. i z przedziałem kursu 
zł/EUR pomiędzy 3,60 a 4,10. Na początku stycznia 2006 r. zawarliśmy dodatkowe 
transakcje typu collar o łącznej wartości nominalnej 50.000 EUR, o tym samym przedziale i 
obowiązującą do tej samej daty, co poprzednia. W wyniku zawarcia tych transakcji, znaczna 
część naszego zaangażowania netto jest zabezpieczona do 2 stycznia 2007 r. 

Opodatkowanie Podlegamy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych 
obowiązującym w Polsce. Podatek odroczony wykazywany w bilansie wynika z 
tymczasowych różnic w zakresie uznawania przychodów i kosztów na potrzeby 
rachunkowości i przepisów podatkowych, występujących na dzień bilansowy. Nasze aktywa z 
tytułu podatku odroczonego przede wszystkim dotyczą odliczenia straty z lat ubiegłych, 
różnic w stawkach amortyzacji dla celów podatkowych i księgowych oraz rezerw i rozliczeń 
międzyokresowych kosztów, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodu w TVN 24. 
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 wbudowanych opcji.  Możemy wykupić wszystkie lub część Obligacji w 
dniu lub po dniu 15 grudnia 2008 r., według ceny wykupu od 104,75% do 100% ich wartości 
nominalnej. Tę opcję wcześniejszego wykupu wyceniamy i ujmujemy jako aktywo. Wycenę 
przeprowadzamy zgodnie z modelem Brace-Gątarek-Musiela, a wynik wyceny zależy przede 
wszystkim od ceny rynkowej naszych Obligacji. Szacujemy, że 5% spadek kursu Obligacji 
zmniejszy nasz zysk brutto za dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2005 r. o około 
54.286 zł. 
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 Raport niezależnego biegłego rewidenta 

 
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 
Al. Armii Ludowej 14 
00-638 Warszawa, Polska 
Telefon  +48 (0) 22 523 4000 
Faks      +48 (0) 22 523 4040 
www.pwc.com/pl 

z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za okres trzech i dwunastu miesięcy zakończonych 

 31 grudnia 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 31 grudnia 2005 r., który 

po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.441.365 tys. zł; 
 
(b) śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 października do 

31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 67.599 tys. zł i za okres od 1 stycznia do 
31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 209.273 tys. zł; 

 
(c) śródroczne skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 

stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 92.420 
tys. zł; 

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

stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 15.034 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 śródrocznym skróconym skonsolidowanym 
sprawozdaniu na podstawie dokonanego przeglądu.  

 
 Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów. Normy te nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w 
taki sposób, aby uzyskać odpowiednią pewność, że śródroczne skrócone skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przeglądu dokonaliśmy drogą 
analizy wyżej wymienionego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz z wykorzystaniem informacji uzyskanych od 
Zarządu Jednostki dominującej i pracowników Grupy. 

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

 
 



 

 

 

Raport niezależnego biegłego rewidenta 
z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego za okres trzech i dwunastu miesięcy zakończonych 
31 grudnia 2005 r. 

 
Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej TVN S.A. (c.d.) 

 
 
Zakres wykonanych prac były 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego w rozumieniu 
Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (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 z 
Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa”. 
 
 
Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający przegląd: 
 
 
 
 
Mirosław Szmigielski Spółka wpisana na listę podmiotów 
Członek Zarządu uprawnionych do badania sprawozdań 
Biegły Rewident finansowych pod numerem 144 
Numer ewidencyjny 90045/7397  
  
  
  
 
 
Warszawa, 17 lutego 2006 r. 
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TVN S.A.     
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
 

 
F- 1 - 

Informacje o TVN 
 
1. Działalność podstawowa 
 
TVN S.A. („Spółka”) i jej jednostki zależne („Grupa TVN”, „Grupa”) są nadawcami ośmiu 
kanałów telewizyjnych w Polsce: TVN, TVN 7, TVN 24, TVN Meteo, TVN Turbo, ITVN, TVN 
Style oraz TVN Gra. Kanały należące do Grupy emitują wiadomości, programy informacyjne i 
rozrywkowe oraz seriale i filmy fabularne. 
 
2. Siedziba 

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

 
3. Rada Nadzorcza 

 
• Jan Wejchert – Przewodniczący 

• Paweł Gricuk – Wiceprzewodniczący 

• Arnold Bahlmann 

• Romano Fanconi 

• Wojciech Kostrzewa 

• Bruno Valsangiacomo 

• Mariusz Walter 

• Jan Zieliński 

• Maciej Żak 
 

4. Zarząd 
 

• Piotr Walter – Prezes 

• Karen Burgess – Wiceprezes 

• Edward Miszczak – Wiceprezes 

• Tomasz Berezowski 

• Waldemar Ostrowski 

• Jarosław Potasz 

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

One London Wall 

London EC2Y 5EB 

Wielka Brytania 

• TVN 24 Sp. z o.o. (“TVN 24”) 

ul. Wiertnicza 166 

02-952 Warszawa  

• Polish Television Finance Corporation 
B.V. 

De Boelelaan 7 

NL-1083 Amsterdam 

Holandia 

• TVN Turbo Sp. z o.o. 

ul. Wiertnicza 166 

02-952 Warszawa 

• El-Trade Sp. z o.o.    

ul. Wiertnicza 166 

02-952 Warszawa 

• Newsroom Sp. z o.o.  

ul. Płk. Dąbka 2    

30-832 Kraków 

• ProCable Sp. z o.o. w likwidacji 

ul. Powsińska 4 

02-920 Warszawa 
 

• NTL-TED Sp. z o.o.  

ul. 11 Listopada 2    

97-500 Radomsko 

 
9. Wspólne przedsięwzięcie (joint venture) 
 
• Polski Operator Telewizyjny Sp. z o.o. 

ul. Domaniewska 39A 

02-672 Warszawa 

 

 



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

 Rok zakończony Rok zakończony 
3 miesiące 

zakończone  
3 miesiące 

zakończone 
 31 grudnia 2005 r. 31 grudnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r.  31 grudnia 2004 r. 

      

      

Przychody ze sprzedaży, netto 860.343 717.072 275.014  216.190
Koszty produkcji i nadawania 
programów telewizyjnych (498.633) (445.386) (150.357)  (131.291)
Koszty sprzedaży (47.242) (38.568) (14.359)  (12.926)
Koszty ogólnego zarządu (56.676) (53.288) (17.232)  (16.016)
Pozostałe koszty operacyjne netto (2.365) (1.690) (2.269)  487
Zysk z działalności operacyjnej 255.427 178.140 90.797  56.444
Przychody inwestycyjne, netto 23.570 (7.150) 5.987  (14.516)
Koszty finansowe, netto (15.377) 69.391 (9.602)  68.679
Zysk brutto 263.620 240.381 87.182  110.607
Podatek dochodowy, netto (54.347) (44.077) (19.583)  (17.937)
Zysk netto przypadający 
akcjonariuszom TVN S.A. 209.273 196.304 67.599  92.670

   
Zysk na jedną akcję 
przypadający akcjonariuszom 
TVN S.A. (nie w tysiącach)   
- podstawowy 3,21 2,98 1,06  1,41
- rozwodniony 3,21 2,98 1,06  1,41

 
 
 
 

 
Piotr Walter  Karen Burgess Edward Miszczak 
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 
 
 
 
 

Tomasz Berezowski Waldemar Ostrowski   Jarosław Potasz 
Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 
 
 
 
 

   Piotr Tyborowicz     
   Członek Zarządu  

  
 
 

       
 
Warszawa, 17 lutego 2006 r. 

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

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

      

AKTYWA      

Aktywa trwałe      

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

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

   496.710  392.860 
AKTYWA RAZEM   1.441.365  1.389.314 

      
KAPITAŁ WŁASNY      
Kapitał zakładowy   63.970  65.800 
Kapitał zapasowy (8%)   13.708  - 
Kapitał z wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży i inne 
kapitały rezerwowe  

 
(829) 

 
2.739 

Kapitał z wyceny instrumentów zabezpieczających   221  (7.448) 
Skumulowany zysk  319.605  243.164 

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

   888.798  914.077 
Zobowiązania krótkoterminowe      
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   56.010  75.901 
Odsetki naliczone od obligacji oprocentowanych 9,5%, o 
terminie wykupu w 2013 r.  

 
3.590 

 
3.794 

Zobowiązania z tytułu finansowych instrumentów pochodnych   106  9.194 
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych   6.552  - 
Pozostałe zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe   89.634  82.093 

   155.892  170.982 
PASYWA RAZEM   1.441.365  1.389.314 

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 śródrocznego skróconego skonsolidowanego 

 

Liczba akcji 
(*) 

(nie w 
tysiącach) 

 Kapitał 
zakładowy

 Kapitał 
zapasowy 

(8%) 
 Kapitał z 

wyceny 
inwestycji 

dostępnych 
do sprzedaży 

i inne 
kapitały 

rezerwowe 

 Kapitał z 
wyceny 

instrumentów 
zabezpieczają-

cych 

 Skumulowany 
zysk (**) 

 Kapitał 
własny 

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

Efekt podziału akcji 65.142.000  -  -  -  -  -  - 
Zysk na wycenie w wartości 
godziwej aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży -  -  -  3.369  -  -  3.369 
Podatek odroczony z tytułu zysku 
na wycenie w wartości godziwej -  -  -  (630)  -  -  (630) 
Straty z wyceny w wartości 
godziwej instrumentów 
zabezpieczających przepływy 
pieniężne -  -  -  -  (9.194)  -  (9.194) 
Podatek odroczony z tytułu strat 
z wyceny w wartości godziwej 
instrumentów zabezpieczających 
przepływy pieniężne -  -  -  -  1.746  -  1.746 
Przychody/(koszty) netto ujęte 
bezpośrednio w kapitale 
własnym -  -  -  2.739  (7.448)  -  (4.709) 

Zysk netto -  -  -  -  -  196.304  196.304 
Suma przychodów ujętych w 
okresie obrotowym -  -  -  2.739  (7.448)  196.304  191.595 

Stan na 31 grudnia 2004 r. 65.800.000  65.800  -  2.739  (7.448)  243.164  304.255 

              

Stan na 1 stycznia 2005 r. 65.800.000  65.800  -  2.739  (7.448)  243.164  304.255 
Strata z wyceny w wartości 
godziwej aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży -  -  -  (5.141)  -  -  (5.141) 
Podatek odroczony z tytułu straty 
z wyceny w wartości godziwej -  -  -  976  -  -  976 
Zysk na kompensacie obligacji 
ITI Media  -  -  -  -  -  44  44 
Straty z wyceny w wartości 
godziwej instrumentów 
zabezpieczających przepływy 
pieniężne, netto -  -  -  -  9.467  -  9.467 
Podatek odroczony z tytułu strat 
z wyceny w wartości godziwej 
instrumentów zabezpieczających 
przepływy pieniężne, netto -  -  -  -  (1.798)  -  (1.798) 
Przychody/(koszty) netto ujęte 
bezpośrednio w kapitale 
własnym -  -  -  (4.165)  7.669  44  3.548 

Zysk netto -  -  -  -  -  209.273  209.273 

Suma przychodów ujętych w 
okresie obrotowym -  -  -  (4.165)  7.669  209.317  212.821 

Koszt transakcji wykupu akcji  -  -  -  -  -  (1.472)  (1.472) 

Wykup akcji  (1.830.418)  (1.830)  -  -  -  (117.696)  (119.526) 

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

Program przydziału opcji objęcia 
akcji  -  -  -  597  -  -  597 

Stan na 31 grudnia 2005 r. 63.969.582  63.970  13.708  (829)  221  319.605  396.675 

 

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 śródrocznego skróconego skonsolidowanego 

* W dniu 2 lipca 2004 roku Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło decyzję o przekształceniu TVN Sp. 
z o.o. o kapitale zakładowym 65.800 (składającym się z 658.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł 
każdy) w Spółkę Akcyjną o kapitale zakładowym 65.800 (składającym się z 65.800 tys. akcji o wartości 
nominalnej 1 zł każda). Dnia 30 lipca 2004 r. sąd dokonał rejestracji przekształcenia. W zamian za jeden 
udział w TVN Sp. z o.o. każdy z akcjonariuszy otrzymał 100 (słownie: sto) akcji TVN S.A. 
 
** Na dzień 31 grudnia 2005 r., kwota skumulowanego zysku obejmuje kwotę 104.273 przeznaczoną na 
kapitał rezerwowy, który zostanie wykorzystany do wykupu akcji własnych w przyszłych latach.  

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. 

   Rok zakończony  Rok zakończony 
   31 grudnia 2005 r.  31 grudnia 2004 r. 

      

      

Działalność operacyjna      
Wpływy z działalności operacyjnej   243.393  195.760 
Podatek zapłacony  (21.035)  (30.539) 
Przepływy pieniężne netto 
z działalności operacyjnej  

 
222.358 

 
165.221 

      
Działalność inwestycyjna      
Nabycie jednostki zależnej, netto (bez 
nabytych środków pieniężnych)  (1.533) 

 
(164.431) 

Wypływy z tytułu nabycia rzeczowych 
aktywów trwałych  (43.207) 

 
(73.602) 

Wypływy z tytułu nabycia wartości 
niematerialnych  (5.764) 

 
(14.446) 

Wypływy z tytułu nabycia opcji  -  (7.248) 
Zmniejszenie salda środków pieniężnych 
o ograniczonej możliwości dysponowania  - 

 
165.095 

Odsetki otrzymane   6.005  5.953 
Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej  (44.499) 

 
(88.679) 

      

Działalność finansowa      

Wykup akcji własnych   (54.997)  - 

Koszty transakcji wykupu akcji własnych   (1.472)  - 

Wypływy z tytułu nabycia opcji   (5.020)  - 

Koszty emisji obligacji   -  (13.079) 

Odsetki zapłacone  (101.336)  (101.708) 
Przepływy pieniężne netto 
z działalności finansowej  (162.825) 

 
(114.787) 

Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu 
środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów  

 

15.034  (38.245) 
  
Stan środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów na początku roku  

 
65.731 

 
103.964 

Skutki zmian kursów walutowych  (1)  12 
Stan środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów na końcu roku  

 
80.764 

 
65.731 

      

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach   43.762  65.731 

Krótkoterminowe bony skarbowe   37.002  - 

   80.764  65.731 
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TVN S.A.   
Informacja dodatkowa  
do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
(w złotych; wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej) 

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

  

1. TVN 

W dniu 17 lutego 2006 r. niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd i Radę Nadzorczą TVN S.A. 
 
TVN S.A. (do 29 lipca 2004 r. TVN Sp. z o.o.) została utworzona w maju 1995 r. i jest 
publiczną spółką prawa polskiego notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie, zajmującą się nadawaniem i rozpowszechnianiem programów telewizyjnych. 15 
kwietnia 2004 r. Spółka otrzymała na 10 lat koncesję na rozpowszechnianie programu 
telewizyjnego w systemie naziemnym. 
 
Spółka należy do grupy podmiotów kontrolowanych przez International Trading and 
Investments Holdings S.A. z siedzibą w Luksemburgu („ITI Holdings”) i jej jednostki zależne 
(„Grupę Kapitałową ITI”). Grupa Kapitałowa ITI działa w Polsce od 1984 r. i jest jedną z 
największych grup w sektorze medialno-rozrywkowym w Polsce. ITI Holdings jest spółką 
notowaną na giełdzie w Luksemburgu. 
 
Spółka generuje przychody w Polsce i wszystkie jej aktywa znajdują się w Polsce. Przychody 
z tytułu nadawania programów telewizyjnych w Polsce osiągają najniższy poziom w trzecim 
kwartale każdego roku kalendarzowego, który obejmuje okres wakacyjny, a najwyższy – w 
czwartym kwartale. 
 
Z niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym należy 
się zapoznać w powiązaniu ze zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 
rok zakończony 31 grudnia 2005 r. zawartym w raporcie rocznym Grupy TVN za 2005 r.  
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TVN S.A.   
Informacja dodatkowa  
do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
(w złotych; wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej) 

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

 

2. ZASADY RACHUNKOWOŚCI 

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dziennik Ustaw z 
2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), począwszy od 1 stycznia 2005 r., TVN, 
jako polska spółka, której akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, sporządza 
skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską („UE”). Na 
dzień 31 grudnia 2005 r. między MSSF zatwierdzonymi przez UE a MSSF ogłoszonymi 
przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (ang. IASB) nie występują 
żadne różnice, które miałyby wpływ na Grupę TVN. 
 
Grupa nie stosuje po raz pierwszy MSSF w odniesieniu do swojego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego w rozumieniu MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”. 
 
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34, Śródroczna 
Sprawozdawczość Finansowa („MSR 34”). Zasady rachunkowości zastosowane przy 
sporządzaniu niniejszego śródocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego są zgodne z zasadami zastosowanymi przy sporządzaniu rocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. 
 
MSR 34 wymaga ujawnienia minimum informacji przy założeniu, że czytelnicy śródrocznego 
sprawozdania finansowego mają dostęp do ostatniego opublikowanego rocznego 
sprawozdania finansowego oraz, że ujawniane informacje są istotne i nie prezentowane w 
innym miejscu sprawozdawczości finansowej.  
 
Ostatnie opublikowane pełne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy sporządzone 
na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. zostało zbadane przez biegłego rewidenta. 
Przedstawione są w nim pełne stosowane przez Grupę zasady rachunkowości. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. 
sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE dostępne jest na stronie 
http://inwestor.pl/reports.html. 
 

F- 9 - 

http://inwestor.pl/reports.html


 
 

                           Raport niezależnego biegłego rewidenta 

 
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 
Al. Armii Ludowej 14 
00-638 Warszawa, Polska 
Telefon  +48 (0) 22 523 4000 
Faks      +48 (0) 22 523 4040 
www.pwc.com/pl 

z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 
za okres trzech i dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2005 r. 

 
Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej TVN S.A. 

  
 
 Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 

Spółki TVN S.A. (zwanej dalej „Spółką”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 166, 
obejmującego:  
 
(a) śródroczny skrócony bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie 

aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.428.019 tys. zł; 
   
(b) śródroczny skrócony rachunek zysków i strat za okres od 1 października do 31 grudnia 

2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 58.156 tys. zł i za okres od 1 stycznia do 31 
grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 197.749 tys. zł; 

 
(c) śródroczne skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 

grudnia 2005 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 80.896 tys. zł; 
 
(d) śródroczny skrócony rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 

grudnia 2005 r. wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 6.968 tys. zł; 
 
(e) informację dodatkową do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. 

 
 Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami śródrocznego skróconego 

sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było 
przedstawienie raportu o tym śródrocznym skróconym sprawozdaniu na podstawie dokonanego 
przeglądu.  

 
 Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów. Normy te nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu 
w taki sposób, aby uzyskać odpowiednią pewność, że śródroczne skrócone sprawozdanie 
finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przeglądu dokonaliśmy drogą analizy wyżej 
wymienionego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego, wglądu w księgi 
rachunkowe oraz z wykorzystaniem informacji uzyskanych od Zarządu i pracowników Spółki. 

 
 

 
    

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

 
 



Raport niezależnego biegłego rewidenta 
z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 

za okres trzech i dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2005 r. 
 

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej TVN S.A. (c.d.) 
 
 
Zakres wykonanych prac były 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 sprawozdania finansowego w rozumieniu Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 
1994 roku (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 
Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa”. 

 
 
 
Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający przegląd: 
 
 
 
 
Mirosław Szmigielski Spółka wpisana na listę podmiotów 
Członek Zarządu uprawnionych do badania sprawozdań 
Biegły Rewident finansowych pod numerem 144 
Numer ewidencyjny 90045/7397  
  
 
 
Warszawa, 17 lutego 2006 r. 
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TVN S.A.                                                                                                                                                                                  
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe   
 
Informacje o TVN 
 
1. Działalność podstawowa 
 
TVN S.A. („Spółka”) oraz jej jednostki zależne (zwane łącznie „Grupą TVN” lub „Grupą”) 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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TVN S.A.                                                                                                                                                                                  
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe   
 

 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ul. Płk. Dąbka 2    

• TVN Finance Corporation plc 

One London Wall 

London EC2Y 5EB 

Wielka Brytania 

• TVN 24 Sp. z o.o. („TVN 24”) 

ul. Wiertnicza 166 

02-952 Warszawa  

• Polish Television Finance Corporation 
B.V. 

De Boelelaan 7 

NL-1083 Amsterdam 

Holandia 

• TVN Turbo Sp. z o.o. 

ul. Wiertnicza 166 

02-952 Warszawa 

• El-Trade Sp. z o.o.    

ul. Wiertnicza 166    

02-952 Warszawa 

• Newsroom Sp. z o.o.  

30-832 Kraków 

• ProCable Sp. z o.o. w likwidacji 

ul. Powsińska 4 

02-920 Warszawa 
 

• NTL-TED Sp. z o.o.  
ul. 11 Listopada 2    
97-500 Radomsko 

 
 
 
 
 
 

9. Wspólne przedsięwzięcie (joint venture) 

• Polski Operator Telewizyjny Sp. z o.o. 

ul. Domaniewska 39A 
02-672 Warszawa 
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TVN S.A.   
Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat 
(w złotych; wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej) 
 

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego śródrocznego skróconego  
sprawozdania finansowego. 

 

 Rok zakończony Rok zakończony 
3 miesiące 

zakończone  
3 miesiące 

zakończone 
 31 grudnia 2005 r. 31 grudnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r.  31 grudnia 2004 r. 

      
      
Przychody ze sprzedaży, netto 786.407 638.013 251.640  197.560 
Koszty produkcji i nadawania 
programów telewizyjnych (462.007) (390.850) (146.080)  (109.621)
Koszty sprzedaży (38.877) (32.673) (11.932)  (10.797)
Koszty ogólnego zarządu (43.509) (41.882) (13.137)  (12.911)
Pozostałe koszty operacyjne 
netto (1.960) (18.486) (1.797)  (16.230)
Zysk z działalności operacyjnej 240.054 154.122 78.694  48.001
Przychody inwestycyjne, netto 25.891 (4.533) 5.521  (12.607)
Koszty finansowe, netto (18.244) 63.298 (9.470)  65.206
Zysk brutto 247.701 212.887 74.745  100.600
Podatek dochodowy, netto (49.952) (41.531) (16.589)  (19.419)
Zysk netto 197.749 171.356 58.156  81.181
      
Zysk na jedną akcję (nie w 
tysiącach)   

- podstawowy 3,04 2,60 0,91  1,23
- rozwodniony 3,04 2,60 0,91  1,23
 
 
 
 
 
 
Piotr Walter  Karen Burgess           Edward Miszczak 
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu                       Wiceprezes Zarządu 
 
 
 
 
 

Tomasz Berezowski Waldemar Ostrowski Jarosław Potasz 
Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 
 
 
 
        
 

   Piotr Tyborowicz   
   Członek Zarządu      
 
 
  
 
 
  

     
     
Warszawa, 17 lutego 2006 r. 
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TVN S.A.   
Śródroczny skrócony bilans 
(w złotych; wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej) 
 

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego śródrocznego skróconego  

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

      

AKTYWA      

Aktywa trwałe      

Rzeczowe aktywa trwałe   76.655  73.685 
Wartości niematerialne   18.713  19.997 
Długoterminowe aktywa programowe   41.626  55.850 
Inwestycje w jednostki zależne i wspólne przedsięwzięcia   219.900  216.711 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży   9.098  14.239 
Należności od jednostki powiązanej z tytułu obligacji   561.597  597.791 
Długoterminowe pożyczki dla jednostek powiązanych   29.015  28.887 
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania   -  5.339 
Pozostałe aktywa trwałe   1.618  - 

   958.222  1.012.499 
Aktywa obrotowe      
Krótkoterminowe aktywa programowe   157.717  142.924 
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania   -  2.645 
Należności z tytułu dostaw i usług   122.122  122.659 
Finansowe instrumenty pochodne   97.661  45.098 
Rozliczenia międzyokresowe i inne aktywa obrotowe   25.690  11.642 
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych   -  1.429 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   66.607  59.640 

   469.797  386.037 
AKTYWA RAZEM   1.428.019  1.398.536 

      
KAPITAŁ WŁASNY      
Kapitał zakładowy   63.970  65.800 
Kapitał zapasowy (8%)   13.708  - 
Kapitał z wyceny aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży i inne kapitały rezerwowe  

 (829)  2.739 

Kapitał z wyceny instrumentów zabezpieczających   221  (7.448)
Skumulowany zysk  303.853  238.936 

   380.923  300.027 
ZOBOWIĄZANIA      
Zobowiązania długoterminowe      
Pożyczka od jednostki powiązanej    848.858  895.884 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   47.204  25.260 

   896.062  921.144 
Zobowiązania krótkoterminowe      
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   66.460  92.495 
Zobowiązania z tytułu finansowych instrumentów 
pochodnych  

 106  9.195 

Odsetki naliczone od pożyczki od jednostki powiązanej   3.669  3.877 
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawnych  

 6.355  - 

Pozostałe zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe   74.444  71.798 

   151.034  177.365 
PASYWA RAZEM   1.428.019  1.398.536 

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

 

Liczba akcji 
(*) 

(nie w 
tysiącach) 

 Kapitał 
zakładowy 

 Kapitał 
zapasowy 

(8%) 

 Kapitał z 
wyceny 

inwestycji 
dostępnych 

do sprzedaży 
i inne kapitały 

rezerwowe 

 Kapitał z 
wyceny 

instrumentów 
zabezpieczają

-cych 

 Skumulowany 
zysk (**) 

 Kapitał 
własny 

Stan na 1 stycznia 2004 r. 658.000  65.800 
 

-  -  -  67.580  133.380 

Efekt podziału akcji 65.142.000  -  -  -  -  -  - 
Zysk na wycenie w wartości 
godziwej aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży -  - 

 

-  3.369  -  -  3.369 
Podatek odroczony z tytułu 
zysku na wycenie w wartości 
godziwej -  - 

 

-  (630)  -  -  (630) 
Straty z wyceny w wartości 
godziwej instrumentów 
zabezpieczających przepływy 
pieniężne -  - 

 

-  -  (9.194)  -  (9.194) 
Podatek odroczony z tytułu strat 
z wyceny w wartości godziwej 
instrumentów 
zabezpieczających przepływy 
pieniężne -  - 

 

-  -  1.746  -  1.746 
Przychody/(koszty) netto 
ujęte bezpośrednio w kapitale 
własnym -  - 

 

-  2.739  (7.448)  -  (4.709) 

Zysk netto -  -  -  -  -  171.356  171.356 
Suma przychodów ujętych w 
okresie obrotowym -  - 

 
-  2.739  (7.448)  171.356  166.647 

Stan na 31 grudnia 2004 r. 65.800.000  65.800 
 

-  2.739  (7.448)  238.936  300.027 

              

Stan na 1 stycznia 2005 r. 65.800.000  65.800 
 

-  2.739  (7.448)  238.936  300.027 
Strata z wyceny w wartości 
godziwej aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży -  - 

 

-  (5.141)  -  -  (5.141) 
Podatek odroczony z tytułu 
straty z wyceny w wartości 
godziwej -  - 

 

-  976  -  -  976 
Zysk na kompensacie obligacji 
ITI Media  -  - 

 
-  -  -  44  44 

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

 

-  -  9.467  -  9.467 
Podatek odroczony z tytułu strat 
z wyceny w wartości godziwej 
instrumentów 
zabezpieczających przepływy 
pieniężne, netto -  - 

 

-  -  (1.798)  -  (1.798) 
Przychody/(koszty) netto 
ujęte bezpośrednio w kapitale 
własnym -  - 

 

-  (4.165)  7.669  44  3.548 
Zysk netto -  -  -  -  -  197.749  197.749 

Suma przychodów ujętych w 
okresie obrotowym -  - 

 

-  (4.165)  7.669  197.793  201.297 

Koszt transakcji wykupu akcji  -  -  
-  -  -  (1.472)  (1.472) 

Wykup akcji  (1.830.418)  (1.830)  -  -  -  (117.696)  (119.526) 

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

 

13.708  -  -  (13.708)  - 

Program przydziału opcji 
objęcia akcji  -  - 

 

-  597  -  -  597 

Stan na 31 grudnia 2005 r. 63.969.582  63.970 
 

13.708  (829)  221  303.853  380.923 

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego śródrocznego skróconego  
sprawozdania finansowego. 
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TVN S.A.   
Śródroczne skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym 
(w złotych; wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej) 
 
 
* W dniu 2 lipca 2004 roku Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło decyzję o przekształceniu TVN Sp. 
z o.o. o kapitale zakładowym 65.800 (składającym się z 658.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł 
każdy) w Spółkę Akcyjną o kapitale zakładowym 65.800 (składającym się z 65.800 tys. akcji o wartości 
nominalnej 1 zł każda). Dnia 30 lipca 2004 r. sąd dokonał rejestracji przekształcenia. W zamian za jeden 
udział w TVN Sp. z o.o. każdy z akcjonariuszy otrzymał 100 (słownie: sto) akcji TVN S.A. 
 
** Na dzień 31 grudnia 2005 r., kwota skumulowanego zysku obejmuje kwotę 104.273 przeznaczoną na 
kapitał rezerwowy, który zostanie wykorzystany do odkupu akcji własnych w przyszłych latach.  

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego śródrocznego skróconego  
sprawozdania finansowego. 
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TVN S.A. 
Śródroczny skrócony rachunek przepływów pieniężnych 
(w złotych; wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej) 
 
 

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego śródrocznego skróconego  
sprawozdania finansowego. 

   Rok zakończony  Rok zakończony 

  
 31 grudnia 2005 r.  31 grudnia 2004 r. 

 
      

      
Działalność operacyjna      
Wpływy z działalności operacyjnej   212.887  191.862 
Podatek zapłacony  (20.385)  (27.401) 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej  

 
192.502  164.461 

      
Działalność inwestycyjna      

Nabycie jednostki zależnej  (1.693)  (168.053) 
Wpływy z tytułu sprzedaży jednostki 
zależnej  -  41.472 
Podwyższenie kapitału zakładowego 
jednostki zależnej  -  (41.472) 

Pożyczki dla jednostek powiązanych   -  (30.571) 
Wypływy z tytułu nabycia rzeczowych 
aktywów trwałych  (24.029)  (37.061) 
Wypływy z tytułu nabycia wartości 
niematerialnych  (4.303)  (12.193) 

Wypływy z tytułu nabycia opcji  -  (7.248) 
Zmniejszenie salda środków pieniężnych o 
ograniczonej możliwości dysponowania  -  165.095 
Odsetki otrzymane   10.514  5.597 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej  (19.511)  (84.434) 

      

Działalność finansowa      

Wykup akcji własnych   (54.997)  - 

Koszty transakcji wykupu akcji własnych   (1.472)  - 

Wypływy z tytułu nabycia opcji   (5.020)  - 

Koszty z tytułu emisji obligacji Senior Notes     -  (13.079) 
Odsetki zapłacone  (104.534)  (110.688) 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej  (166.023)  (123.767) 
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu 
środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  

 
6.968  (43.740) 

 
Stan środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów na początku roku  

 
59.640  103.370 

Skutki zmian kursów walutowych  (1)  10 
Stan  środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów na końcu roku  

 
66.607  59.640 

      
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach   29.605  59.640 

Krótkoterminowe bony skarbowe   37.002  - 

   66.607  59.640 
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TVN S.A. 
Informacja dodatkowa  
do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 
(w złotych; wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej) 
 

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego śródrocznego skróconego  
sprawozdania finansowego. 

1. TVN 

W dniu 17 lutego 2006 r. niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało 
zatwierdzone przez Zarząd i Radę Nadzorczą TVN S.A. 
 
TVN S.A. (do 29 lipca 2004 r. TVN Sp. z o.o.) została utworzona w maju 1995 r. i jest 
publiczną spółką prawa polskiego notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie, zajmującą się nadawaniem i rozpowszechnianiem programów telewizyjnych. 15 
kwietnia 2004 r. Spółka otrzymała na okres 10 lat koncesję na rozpowszechnianie programu 
telewizyjnego w systemie naziemnym. 
 
Spółka należy do grupy podmiotów kontrolowanych przez International Trading and 
Investments Holdings S.A. z siedzibą w Luksemburgu („ITI Holdings”) i jej jednostki zależne 
(„Grupa Kapitałowa 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. 
 
Spółka generuje przychody w Polsce i wszystkie jej aktywa znajdują się w Polsce. Przychody 
z tytułu nadawania programów telewizyjnych w Polsce osiągają najniższy poziom w trzecim 
kwartale każdego roku kalendarzowego, który obejmuje okres wakacyjny, a najwyższy – w 
czwartym kwartale. 
 
Z niniejszym śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym należy się zapoznać w 
powiązaniu ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. 
zawartym w raporcie rocznym TVN S.A. za 2005 r.  
 
2. ZASADY RACHUNKOWOŚCI 

2.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

W dniu 10 maja 2005 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło przyjęcie przez 
Spółkę Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (“MSSF”) 
zatwierdzonych przez Unię Europejską („UE”). Na dzień 31 grudnia 2005 r. między MSSF 
zatwierdzonymi przez UE a MSSF ogłoszonymi przez Radę ds. Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości (ang. IASB) nie występują żadne różnice, które miałyby wpływ 
na Spółkę. 
 
Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34, Śródroczna Sprawozdawczość 
Finansowa („MSR 34”) i podlega MSSF 1, „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”, ponieważ 
obejmuje ono część okresu, za jaki Spółka sporządza sprawozdanie finansowe według 
MSSF po raz pierwszy. Data wprowadzenia przez Spółkę zmiany to 1 stycznia 2004 r. i na 
ten dzień Spółka sporządziła bilans otwarcia. 
 
MSR 34 wymaga ujawnienia minimum informacji przy założeniu, że czytelnicy śródrocznego 
sprawozdania finansowego mają dostęp do ostatniego opublikowanego rocznego 
sprawozdania finansowego oraz, że ujawniane informacje są istotne i nie prezentowane w 
innym miejscu sprawozdawczości finansowej.  
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TVN S.A. 
Informacja dodatkowa  
do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 
(w złotych; wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej) 
 

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego śródrocznego skróconego  
sprawozdania finansowego. 

2. ZASADY RACHUNKOWOŚCI (C.D.) 

Ostatnie opublikowane pełne sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień i za rok 
zakończony 31 grudnia 2005 r. zostało zbadane przez biegłego rewidenta. Przedstawione są 
w nim pełne stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości. 
 
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. sporządzone zgodnie 
z MSSF zatwierdzonymi przez UE dostępne jest na stronie http://inwestor.pl/reports.html. 
 

2.2. Wymogi dotyczące uzgodnienia w MSSF 1 

Zgodnie z MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”, Spółka ma obowiązek 
przedstawić wystarczające informacje, aby umożliwić użytkownikom zrozumienie istotnych 
zmian w kapitale własnym, zysku i przepływach pieniężnych w porównaniu ze 
sprawozdaniem sporządzonym zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości. 

Spółka ogłosiła swoje sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z polskimi zasadami za 
rok zakończony 31 grudnia 2004 r. 

Kapitał własny i zysk netto na dzień 1 stycznia 2004 r. i na dzień 31 grudnia 2004 r. oraz za 
rok 2004 nie różni się pomiędzy sprawozdaniem zgodnym z polskimi zasadami 
rachunkowości i z MSSF. Spółka uważa, że jedyną istotną różnicą w przepływach 
pieniężnych między sprawozdaniem sporządzonym zgodnie z polskimi zasadami 
rachunkowości i zgodnie z MSSF jest wyłączenie w rachunku przepływów pieniężnych 
zgodnym z MSSF zmian w przepływach środków pieniężnych o ograniczonej możliwości 
dysponowania. Zarząd jest zdania, że uzgodnienia kapitału własnego i zysku przedstawione 
poniżej są wystarczające, by zrozumieć skutki przejścia na MSSF. 

Spółka sporządzała już w przeszłości skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z 
MSSF. W związku z tym, wszystkie aktywa i pasywa są wycenione tak samo, jak w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, z wyjątkiem korekt konsolidacyjnych. W 
związku z tym, nie zastosowano żadnych wyłączeń dopuszczalnych zgodnie z MSSF 1. 

 
a. Uzgodnienie kapitału własnego 
 
 1 stycznia 2004 r.   31 grudnia 2004 r. 
Stan zgodnie z polskimi zasadami 
rachunkowości 133.380   300.027 

     
Stan zgodnie z MSSF 133.380   300.027 

 
 
b. Uzgodnienie zysku 
  3 miesiące zakończone 

31 grudnia 2004 r. 
 Rok zakończony 

31 grudnia 2004 r. 
Zysk netto zgodnie z polskimi 
zasadami rachunkowości  81.181  171.356 

     
Zysk netto zgodnie z  MSSF  81.181  171.356 
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