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TVN Z WYŻSZYMI PRZYCHODAMI REKLAMOWYMI I STABILNĄ SKORYGOWANĄ 

EBITDA W SŁABSZYM OTOCZENIU RYNKOWYM 

Warszawa – 4 sierpnia, 2015 

• Przychody TVN zwiększyły się do 808 milionów zł w pierwszym półroczu tego roku po 
wzroście o 2,7% w drugim kwartale, co odzwierciedla przede wszystkim dobre wyniki 
oglądalności kanałów tematycznych TVN w efekcie czego przychody związane z reklamą 
wzrosły o 3,6%. 

• Skorygowany wynik EBITDA1 za okres sześciu miesięcy wzrósł rok do roku o 0,9% 
i wyniósł 265 milionów zł w wyniku poprawy przychodów w drugim kwartale 
skompensowanego z nadwyżką przez inwestycje w wiosenną ofertę programową. 

o Raportowana EBITDA w drugim kwartale i w pierwszej połowie roku odzwierciedla 
głównie wpływ jednorazowych kosztów związanych z transakcją zmiany kontroli, które 
obniżyły raportowany wynik EBITDA odpowiednio o 10% i 20%, pomimo wzrostu 
udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych. 

• Udział portfolio kanałów TVN w całodziennej oglądalności w komercyjnej grupie docelowej 
wzrósł rok do roku do 22,1% w drugim kwartale, przy wysokich wynikach kanałów 
tematycznych, które zrekompensowały mniejszą popularność głównego kanału. 

• nC+ – strategiczna spółka stowarzyszona TVN – miała na koniec czerwca 2,1 miliona 
abonentów, z miesięcznym ARPU na poziomie 68,0 zł i przychodami w wysokości 1.041 
milionów zł w pierwszej połowie roku. EBITDA za ten okres wyniosła 210 milionów zł, 
a udział TVN w zysku nC+ osiągnął 29 milionów zł. 

• Wynik netto zmniejszył się do 37 milionów zł w drugim kwartale ze względu na zmianę rok 
do roku wpływu różnic kursowych z dodatniego na ujemny, podczas gdy wynik półroczny 
spadł o 8% do 116 milionów zł odzwierciedlając jednorazowe koszty transakcji zmiany 
kontroli, przewyższające poprawę wyniku finansowego netto. 

• Wskaźnik długu netto do skorygowanej EBITDA poprawił się do 3,6 z 3,9 na koniec 
ubiegłego roku w wyniku wysokich przepływów pieniężnych i korzystnej zmiany kursów 
walutowych. 

• Scripps Networks Interactive Inc. w dniu 1 lipca sfinalizował transakcję nabycia 52,7% 
udziałów w TVN oraz w dniu 6 lipca ogłosił wezwanie do sprzedaży wszystkich pozostałych 
akcji TVN po cenie 20 zł za akcję. Zarząd TVN wydał pozytywną opinię na temat warunków 
wezwania. Wezwanie potrwa od 24 lipca do 24 sierpnia. 

• Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TVN zatwierdziło uchwałę Zarządu 
w sprawie dywidendy w wysokości 102 milionów zł z zysku za 2014 rok, która została 
wypłacona w całości w dniu 3 lipca. 

1  Raportowana EBITDA skorygowana o udziały w zysku / stracie jednostek stowarzyszonych, dystrybucję otrzymaną od jednostek 
stowarzyszonych, jednorazowe koszty transakcji oraz utratę wartości inwestycji. 
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Markus Tellenbach, Prezes Zarządu, powiedział:  

„Wyniki TVN w pierwszej połowie roku odzwierciedlają niższą niż oczekiwana oglądalność oferty 
programowej głównego kanału w połączeniu z niższą dynamiką rynku, którą przypisujemy 
niepewności związanej z wyborami prezydenckimi w Polsce oraz sytuacją ekonomiczną Grecji i jej 
potencjalnym wpływem na Unię Europejską. W takim otoczeniu rynkowym utrzymaliśmy rentowność 
na poziomie skorygowanej EBITDA dzięki zbilansowaniu wzrostu przychodów oraz kosztów 
operacyjnych, związanych głównie z dalszymi nakładami na ofertę programową. 

Z optymizmem rozpoczynamy drugą połowę roku, ponieważ poziom zamówień na lipiec i sierpień 
wskazuje na przyspieszenie wzrostu rynku, co TVN wykorzysta dzięki jesiennej ofercie programowej 
wprowadzając nowe programy i seriale.” 

 

 

 

W milionach zł 
Sześć miesięcy 
zakończonych 

30 czerwca 2015 r. 

Sześć miesięcy 
zakończonych 

30 czerwca 2014 r. 
Zmiana 

Przychody  808  784 + 3,1% 

Skorygowana EBITDA  265  262 + 0,9% 

Skorygowana marża EBITDA 32,8% 33,5% - 0,7pp 

Raportowana EBITDA  223  278 - 19,7% 

Raportowana marża EBITDA 27,6% 35,5% - 7,8pp 

 

 

W milionach zł 
Trzy miesiące 
zakończone 

30 czerwca 2015 r. 

Trzy miesiące 
zakończone 

30 czerwca 2014 r. 
Zmiana 

Przychody  445  434 + 2,7% 

Skorygowana EBITDA  173  175 - 1,3% 

Skorygowana marża EBITDA 38,9% 40,4% - 1,6pp 

Raportowana EBITDA  164  183 - 10,1% 

Raportowana marża EBITDA 36,8% 42,1% - 5,2pp 
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Wybrane dane finansowe Grupy TVN 

Przychody TVN poprawiły się o 2,7% do 445 milionów zł w II kwartale, głównie w wyniku: 

• Wzrostu sprzedaży reklamy telewizyjnej o 3,2%, 

• Przychodów ze sponsoringu wyższych o 1,9%, 

• Wyższych o 1,4% opłat abonamentowych, 

• Poprawy przychodów z reklamy online o 7,3%, 

W rezultacie, przychody w pierwszym półroczu wyniosły 808 milionów zł i były wyższe o 3,1% rok do 
roku. 

Skorygowana EBITDA w drugim kwartale obniżyła się o 1,3% rok do roku, do 173 milionów zł 
w wyniku inwestycji w ofertę programową wyższych niż wzrost przychodów. Skorygowana marża 
EBITDA wyniosła 38,9% w porównaniu do 40,4% w drugim kwartale 2014 roku. Wraz ze wzrostem 
skorygowanej EBITDA o 5,3% w pierwszym kwartale, wynik za okres sześciu miesięcy osiągnął 265 
milionów zł i wzrost o 0,9% rok do roku. 

Raportowana EBITDA wyniosła w drugim kwartale 164 miliony zł, co przekłada się na spadek 
o 10,1% rok do roku i odzwierciedla wpływ 17 milionów zł jednorazowych kosztów związanych 
z transakcją zmiany kontroli, które z nadwyżką zniwelowały poprawę udziału w zyskach jednostek 
stowarzyszonych. Raportowana marża również odnotowała spadek do poziomu 36,8% z 42,1% 
w drugim kwartale 2014 roku. Powyższe czynniki spowodowały obniżenie półrocznej raportowanej 
EBITDA o 19,7% do 223 milionów zł w efekcie kosztów transakcji zmiany kontroli, które łącznie 
wyniosły 65 milionów zł. Raportowana marża EBITDA w tym okresie spadła rok do roku do 27,6% 
z 35,5%. 

Wynik finansowy wyniósł w drugim kwartale -106 milionów zł, w porównaniu do -41 milionów zł 
w drugim kwartale ubiegłego roku. Jest to efekt zmiany wpływu różnic kursowych z dodatniego 
w wysokości 6 milionów zł na ujemny w wysokości 59 milionów zł w drugim kwartale tego roku. 
Niemniej wynik finansowy za pierwsze półrocze osiągnął -59 milionów zł i był wyższy niż -117 
milionów zł w roku ubiegłym, co wynika z niższych kosztów odsetkowych, braku kosztów związanych 
z wcześniejszym wykupem Obligacji oraz pozytywnego wpływu umocnienia się złotego do euro 
w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2015 r. 

Zysk netto przypadający akcjonariuszom TVN S.A. osiągnął w drugim kwartale 37 milionów zł, 
a w okresie sześciu miesięcy: 116 milionów zł, w porównaniu do wartości ubiegłorocznych, 
odpowiednio: 115 milionów zł i 126 milionów zł. 

Dług netto został zredukowany do 1,9 miliarda zł na dzień 30 czerwca 2015 roku przy wskaźniku 
zadłużenia netto do skorygowanej EBITDA obniżonym do poziomu 3,6x. 

 

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.investor.tvn.pl  

 
W celu uzyskania dalszych informacji proszę kontaktować się z:  
 
Tomasz Poźniak  Emilia Ordon  
Dyrektor Działu Relacji z Inwestorami  Dyrektor Public Relations i Komunikacji 

Korporacyjnej  
Tel. (+48 22) 856 66 14  tel. (+48 22) 856 67 97  
Tel. kom.: (+48) 516 444 316  Tel. kom.: (+48) 502 555 937  
e-mail: t.pozniak@tvn.pl  e-mail : press@tvn.pl  
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*** 

TVN jest wiodącą prywatną grupą medialną w Polsce. W jej ofercie znajdują się następujące kanały 
telewizyjne:  
 

TVN - wiodący kanał telewizyjny, oferujący wysokiej jakości programy rozrywkowe oraz 
rzetelne i niezależne audycje informacyjne.  

 
TVN24 jest pierwszym polskim 24-godzinnym informacyjno-publicystycznym kanałem 
telewizyjnym. 
 
TVN24 Biznes i Świat jest kanałem informacyjnym o tematyce biznesowej  
i międzynarodowej.  
 
TVN Meteo Active to kanał poświęcony aktywnemu i zdrowemu stylowi życia oraz 
rekreacji, tematyce fitness i racjonalnemu odżywianiu. Powstał z przekształcenia TVN 
Meteo, pierwszego polskiego kanału pogodowego. 
 
TVN Turbo jest pierwszym polskim kanałem tematycznym adresowanym do mężczyzn 
i zarazem pierwszym poświęconym głównie motoryzacji.  
 
TVN Style jest kanałem telewizyjnym adresowanym do kobiet, poświęconym urodzie, 
stylom życia, modzie oraz zdrowiu.  
 
TVN Fabuła to kanał z bogatą ofertą filmowo - serialową. Emituje popularne seriale i hity 
filmowe z portfolio TVN oraz codzienne autorskie programy adresowane do miłośników 
kina. 
 
TTV - kanał telewizyjny oferujący publicystykę, informację i dokument społeczny - 
dostępny w sieciach kablowych, na platformach cyfrowych oraz w ramach naziemnej 
telewizji cyfrowej.  
 
TVN7 to kanał telewizyjny o profilu filmowo-serialowym.  
 
ITVN jest kanałem telewizyjnym skierowanym do widowni pochodzenia polskiego 
zamieszkałej za granicą, dostępnym w Europie, Ameryce Północnej i w Australii.  
 
iTVN Extra jest drugim kanałem telewizyjnym TVN skierowanym do Polaków 
zamieszkałych za granicą. Kanał oferuje programy o profilu rozrywkowym, lifestylowym, 
aktualności, wiadomości biznesowe i zagraniczne. 
 
Mango24 to jedyny w Polsce całodobowy kanał telesprzedażowy. 
 
NTL jest lokalnym kanałem telewizyjnym adresowanym do mieszkańców Radomska 
i okolic.  

 
 
TVN posiada bogatą ofertę produktów online: 

  
tvn.pl - cały TVN w jednym miejscu. Zawiera informacje o ulubionych serialach, 
programach i gwiazdach TVN, a także newsy show-biznesowe z modą, urodą, 
kinem i rozrywką na czele. Zapewnia bieżący dostęp do odcinków ulubionych 
seriali i show. 
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player.pl – platforma VOD, umożliwia bezpłatny dostęp online do bogatej biblioteki 
seriali i programów telewizyjnych. Jest dostępna m.in. na urządzeniach z 
systemem Android i iOS, konsolach PS3, w telewizorach wiodących producentów 
oraz w dekoderach kablowych i satelitarnych. Pozwala oglądać niektóre ulubione 
programy nawet przed emisją na antenie. 
 
veedo.pl - rozrywkowy portal wideo prezentujący niezwykłe talenty, wyjątkowe 
wydarzenia oraz hity internetu z całego świata. Umożliwia użytkownikom 
dodawanie filmów, przez co stanowi doskonałą platformę do prezentacji i promocji 
wyjątkowych talentów. Zawiera także najciekawsze krótkie filmy wideo z polskich i 
zagranicznych mediów. Użytkownicy mogą ocenić każdy materiał przy pomocy 
unikalnych stickerów opisujących emocje związane z obejrzanym filmem. 
 
tvn24.pl - portal informacyjny z największą ilością wideo, łączący efektywnie tekst i 
obraz, będący liderem w swojej kategorii. 
 
tvnmeteo.pl - najnowocześniejszy portal pogodowy w Polsce. Tworzony przez 
profesjonalną redakcję, internautów i widzów zainteresowanych tematyką meteo. 
Umożliwia sprawdzenie pogody w ponad 80 tys. miejsc w kraju i na świecie.  
 
tvnwarszawa.pl - projekt medialny poświęcony Warszawie. Koncentruje się na 
życiu stolicy i jej mieszkańców, oferuje wysokiej jakości treści  
o charakterze informacyjnym i rozrywkowym.  
 
Kontakt24.pl - serwis internetowy promujący ideę dziennikarstwa obywatelskiego, 
zapewniający jego użytkownikom realny wpływ na treści relacjonowane przez 
telewizję TVN24 i portal TVN24.pl.  

 
 
Do portfolio TVN należą: 
 

Biuro Reklamy TVN Media Sp. z o.o. – największe biuro sprzedaży reklam w 
Polsce proponujące nowoczesną komunikację w stacji TVN, kanałach z szerokiej 
palety Premium TV oraz najbogatszą ofertę jakościowego video on-line. Biuro 
tworzy zespół specjalistów kreujących nieszablonowe rozwiązania dla swoich 
klientów. 
 
Premium TV to oferta kanałów tematycznych oraz naziemnej telewizji cyfrowej 
skierowana do wymagających i poszukiwanych przez reklamodawców grup 
celowych, reprezentuje reklamowo takich nadawców jak TVN, Telewizja Puls, 
4Fun Media, Viacom International Media Networks, Canal+ Cyfrowy, The Walt 
Disney Company, Discovery Network, AXN Europe Limited, FOX International 
Channels i Telestar (iTV). 
 
Agencja TVN - zajmuje się produkcją i dystrybucją materiałów newsowych dla 
klientów w Polsce i za granicą, świadczy usługi produkcji telewizyjnej i 
broadcastingowe. Oferuje najbardziej kompleksowe usługi w Europie Środkowej i 
Wschodniej. 
 
TVN Ventures – projekt, którego celem jest wsparcie rozwoju start-upów i 
młodych firm w oparciu o jeden z dwóch modeli inwestycyjnych: media for equity  
(zasoby mediowe w zamian za udziały w firmie) lub media for revenue (zasoby 
mediowe w zamian za udziały w zyskach). Firmy otrzymują czas reklamowy w 
popularnych mediach, doradztwo merytoryczne w zarządzaniu biznesem oraz 
pomoc w ekspansji na rynki zagraniczne. 
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TVN należy do European Media Alliance. 

European Media Alliance – strategiczne stowarzyszenie czołowych europejskich 
grup mediowych: TVN (Polska), Modern Times Group (Europa Środkowo-
Wschodnia), ProSiebenSat1 (Niemcy), Antenna Group (Grecja), Channel 4 
(Wielka Brytania), TF1 (Francja), Antena (Rumunia), Mediaset (Włochy), Telecinco 
(Hiszpania). Celem stowarzyszenia jest identyfikacja nowych możliwości 
inwestycyjnych w dynamicznie rozwijającym się sektorze Digital & e-Commerce w 
przestrzeni międzynarodowej, wsparcie dla firm, które planują ekspansję na rynki 
europejskie, bieżąca wymiana doświadczeń i wiedzy we wprowadzaniu 
innowacyjnych rozwiązań w mediach oraz wspólna reprezentacja interesów w 
relacjach z zewnętrznymi partnerami. 
 

TVN S.A. jest założycielem fundacji TVN „nie jesteś sam”: 
 

Fundacja TVN “nie jesteś sam” pomaga ludziom cierpiącym na nieuleczalne, 
wymagające kosztownego leczenia choroby. Fundacja TVN wspiera też finansowo 
szpitale, domy dziecka i ośrodki rehabilitacji, pokrywając koszty remontów, zakupu 
sprzętu medycznego oraz karetek.  
Działalność biura Fundacji TVN jest w całości finansowana z darowizny pieniężnej 
przekazywanej co roku przez jej fundatora - TVN S.A.  

 
 
Akcje TVN S.A. zadebiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 7 grudnia 2004 r.  
Materiały prasowe TVN dostępne są na stronie internetowej www.prasa.tvn.pl. 
 


