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Zastrzeżenie
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• Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez TVN S.A. („Spółka”) wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby akcjonariuszy i klientów TVN S.A. oraz
analityków rynku i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako część zaproszenia do lub oferty nabycia papierów wartościowych, zaproszenia do dokonania
inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących papierów wartościowych, zachęta do złożenia oferty nabycia lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek
transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych TVN S.A.

• Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych i w opinii Spółki wiarygodnych źródeł. TVN S.A. nie może jednak zagwarantować ich prawdziwości ani
zupełności. TVN S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji.

• Informacje zawarte w Prezentacji nie były poddane niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą podlegać zmianom. Publikowanie przez TVN S.A. danych zawartych
w Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez TVN S.A. w ramach
raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie dając jednocześnie podstawy do przekazywania ich w ramach wypełniania przez Spółkę jej
obowiązków informacyjnych jako spółki publicznej.

• W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji za wyraźne lub dorozumiane złożenie oświadczenia czy zapewnienia
jakiegokolwiek rodzaju przez TVN S.A. lub osoby działające w imieniu TVN S.A.. Ponadto, ani TVN S.A., ani osoby działające w imieniu TVN S.A. nie ponoszą pod żadnym
względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać, wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji
lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji.

• TVN S.A. nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na
wypadek zmiany strategii albo zamiarów TVN S.A. lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary TVN S.A.,
chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

• Niniejsza Prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora mediów telewizyjnych w Polsce, w tym informacje dotyczące udziału TVN S.A. oraz jej wybranych konkurentów
w rynku. Z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące wyłącznie ze wskazanego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały
sporządzone w oparciu o dane pochodzące od osób trzecich, które zostały wskazane w niniejszej Prezentacji, oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie
oparte na doświadczeniu TVN S.A. i jej znajomości sektora, w którym TVN S.A. prowadzi działalność. Ze względu na fakt, że informacje rynkowe, o których mowa powyżej,
zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oraz nie zostały zweryfikowane przez niezależne podmioty, informacje te mają do
pewnego stopnia charakter subiektywny, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako informacje pochodzące od osób trzecich ze wskazanego źródła.
Domniemywa się, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach oraz że przygotowane informacje rynkowe należycie
odzwierciedlają sytuację w sektorze oraz na rynkach, na których TVN S.A. prowadzi działalność. Nie ma jednak pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i
opinie są najwłaściwszą podstawą do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje rynkowe pochodzące z innych źródeł nie będą różnić się w
istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej Prezentacji.

• TVN S.A. zwraca uwagę osobom zapoznającym się z niniejszą Prezentacją, że jedynym wiarygodnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych TVN S.A.,
prognoz, zdarzeń oraz wskaźników dotyczących TVN S.A. są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez TVN S.A. w ramach wykonywania obowiązków
informacyjnych wynikających z prawa polskiego.
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Wprowadzenie
Markus Tellenbach • Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny



Wzrost przychodów reklamowych i stabilna skorygowana 
EBITDA na umiarkowanie słabszym rynku reklamy
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• Łączne przychody wzrosły o 2,7% rok do roku osiągając wartość 445 milionów zł 

w drugim kwartale co przełożyło się na wzrost przychodów o 3,1% do poziomu

808 milionów zł w I półroczu

• Przychody reklamowe były głównym czynnikiem wzrostu, odzwierciedlającym 

przede wszystkim wyższe wyniki oglądalności i wzrost cen reklamy w kanałach 

tematycznych

• Skorygowana EBITDA była niższa o 1,3% w II kwartale i wyniosła 173 miliony zł 

w wyniku wzrostu przychodów skompensowanego przez inwestycje w dalsze 

wzmocnienie oferty programowej TVN, podczas gdy wynik za I półrocze był wyższy 

rok do roku o 0,9% i wyniósł 265 milionów zł

• Zbilansowany wzrost przychodów oraz kosztów operacyjnych zapewnił stabilny 

poziom skorygowanej marży EBITDA wynoszący 39% w II kwartale oraz 33% 

w I półroczu



Wyniki operacyjne
Markus Tellenbach • Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny



Wszystkie obszary biznesowe poprawiły wyniki w II kwartale
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• Całościowy udział TVN w oglądalności zwiększył się o 0,2 punktu procentowego

i osiągnął poziom 22,1%

• Ramówka programowa głównego kanału odnotowała spadek widowni, co 

przełożyło się na udział w oglądalności* na poziomie 12,2%, o 0,7 punktu 

procentowego niższy rok do roku

• Kanały tematyczne zwiększyły w II kwartale udział w oglądalności* z 9,0% do 

9,9% rok do roku, głównie za sprawą większej widowni TVN 7, TTV i TVN24 

• Kanały Premium TV utrzymały stabilny rok do roku udział w oglądalności

w II kwartale, osiągając wynik 14,8% w I półroczu, głównie za sprawą pozyskania 

sześciu nowych kanałów do portfolio Premium TV

• Użytkownicy oferty online obejrzeli w II kwartale 280 milionów materiałów video, 

osiągając w I półroczu liczbę 585 milionów wyświetleń

* Całodobowa oglądalność w komercyjnej grupie docelowej.



21,9%
23,5% 24,6%

22,1%
24,7% 23,8%

Grupa TVN Grupa Polsat Grupa TVP

II kw. 2014 II kw. 2015

12,9% 13,5%

17,9%

12,2% 13,3%
16,2%

TVN Polsat TVP1 i TVP2

Poprawa udziału Grupy TVN w oglądalności w II kwartale 
dzięki wzrostom oglądalności kanałów tematycznych
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Źródło: Nielsen Audience Measurement, czerwiec 2014 – czerwiec 2015, całodobowo, 16-49 lat.
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Premium TV – sześć nowych reprezentowanych kanałów
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• Udział reprezentowanych kanałów 

w oglądalności w I półroczu 2015 

roku wzrósł o 0,2 punktu 

procentowego rok do roku za 

sprawą organicznego wzrostu

i dzięki pozyskaniu sześciu nowych 

kanałów: TVS, ITV, Orange Sport, 

Romance TV, Power TV

i Adventure HD

• Przychody Premium TV w tym 

samym okresie wzrosły o 9% 

podczas gdy EBITDA wzrosła o 8%

Liczba 

kanałów

Udział w oglądalności *

I poł. 2014

Zmiana 

rok do rokuI poł. 2015

2

3

7

8

4,9%

0,6%

2,0%

1,5%

5,6%

0,4%

1,7%

1,4%

+ 0,7 pp

- 0,2 pp

- 0,3 pp

- 0,1 pp

3 1,1% 1,1% 0,0 pp

8 2,6% 2,3% - 0,3 pp

4 1,1% 1,0% - 0,1 pp

4 0,9% 0,7% - 0,1 pp

6 0,6% + 0,6 ppPozostałe
Od stycznia 2015

45 14,6% 14,8% + 0,2 pp

* Całodobowo, 16-49 lat.



Główny kanał z pełnym zasięgiem, dalsza poprawa 
dystrybucji kanałów tematycznych
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8,9 8,9 8,9 8,8

8,7

TVN 24 TVN Style TVN Turbo TVN Meteo Active TVN 24 BiŚ

• Stabilne przychody i EBITDA kanałów 

DTT w I półroczu 2015 r. wynikały

z dwucyfrowych wzrostów TVN 7 i TTV, 

kompensujących słabsze wyniki 

głównego kanału TVN

• Przychody i EBITDA kodowanych 

kanałów płatnej telewizji wzrosły

w I półroczu odpowiednio o 7% i 8%, co 

odzwierciedla głównie wyższe poziomy 

udziałów w oglądalności, sprzedaży 

ratingów oraz cen kanałów TVN Style, 

TVN Turbo, TVN24 and TVN24 BiŚ

• Przychody abonamentowe

ustabilizowały się w I półroczu 2015 r.

Średni wzrost bazy abonentów o 0,6%

Zasięg kanałów DTT (% gosp. dom. na 30.06.2015, wzrost r/r) 

TVN TVN7 TTV

100%
+ 0,3 pp

99%
+ 0,8 pp

94%
+ 4,5 pp

+ 0,4% + 0,5% + 0,4% + 0,3% + 1,3%

X%Liczba abonentów CATV i DTH w czerwcu 2015 r. w milionach Procentowa zmiana liczby abonentów CATV i DTH rok do roku w czerwcu 2015 r.



Odbiór usług online video TVN: 50% przez przeglądarki,
30% przez SmartTV i 20% przez urządzenia mobilne
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• Liczba materiałów video odtworzonych w ramach usług online wyniosła w I półroczu 
2015 r. blisko 600 million i wzrosła o 63%, przy średnim miesięcznym czasie 
korzystania z serwisu player przez użytkownika w sezonie wiosennym na poziomie 
blisko 8 godzin

• Przychody z usług online video wzrosły o 9% rok do roku w I półroczu 2015 r.
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+63%

+4%

Źródła: dane własne oraz MegaPanel / Gemius.



Wyniki finansowe
John Driscoll • Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy



Wyniki finansowe Grupy TVN
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• Przychody w drugim kwartale wzrosły o 2,7% rok do roku głównie dzięki poprawie przychodów związanych

z reklamą o 2,8%, dając w I półroczu wzrost przychodów o 3,1%

• Koszty z wyłączeniem amortyzacji były wyższe o 5,7% w drugim kwartale, a ich wzrost w I półroczu sięgnął 4,4%, 

ponownie odzwierciedlając wzrost wydatków związanych z rozwojem i promocją oferty programowej 

• Skorygowana EBITDA obniżyła się o 1,3% do 173 milionów zł w drugim kwartale, zachowując jednak wzrost na 

poziomie 0,9% i osiągając 265 milionów zł w okresie sześciu miesięcy

• Raportowana EBITDA w drugim kwartale była niższa o 10,1% rok do roku, odzwierciedlająca głównie 17 milionów 

zł jednorazowych kosztów związanych z transakcją zmiany kontroli, które wyniosły 65 milionów zł w I półroczu 

2015 r. i, pomimo wyższych o 9 milionów zł udziałów w zyskach jednostek stowarzyszonych, obniżyły 

raportowaną EBITDA za ten okres o 19,7%

• Koszty finansowe w drugim kwartale wyniosły 106 milionów zł, łącząc standardowy poziom kosztów odsetkowych

w wysokości 46 milionów zł z niezrealizowanymi stratami z różnic kursowych w wysokości 59 milionów zł, co

w znacznym stopniu skompensowało zyski z różnic kursowych z I kwartału oraz obniżyło wynik finansowy

w I półroczu do ujemnego poziomu 59 milionów zł

• Wynik netto spadł do 37 milionów złotych w II kwartale i do 116 milionów złotych w I półroczu

• Stabilna skorygowana EBITDA w połączeniu z dobrym poziomem przepływów pieniężnych netto wpłynął na 

poprawę wskaźnika zadłużenia netto w stosunku do skorygowanej EBITDA do poziomu 3,6x z 3,9x na koniec 

2014 roku



Wzrost przychodów związanych z reklamą w II kwartale
i w całym I półroczu
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Inwestycje w ofertę programową obniżyły skorygowaną 
EBITDA, a koszty jednorazowe – wynik raportowany
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Skorygowana EBITDA oddaje zbliżony wzrost przychodów
i kosztów, a raportowana – wpływ kosztów jednorazowych
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Wynik finansowy w II kwartale, niższy rok do roku, 
odzwierciedla osłabienie złotego względem euro
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W milionach zł II kw. 2015 II kw. 2014 I poł. 2015 I poł. 2014

Przychody z tytułu odsetek 2 3 4 5

Koszty z tytułu odsetek, w tym: - 46 - 47 - 90 - 108

- Odsetki od obligacji i kredytów - 45 - 46 - 89 - 95

- Premia i pozostałe koszty związane z wczesnym wykupem obligacji - - - - 8

- Umorzenie kosztów emisji obligacji ze względu na ich wczesny wykup - - - - 3

- Odsetki od walutowych kontraktów terminowych - 1 - 1 - 1 - 2

Zyski (straty) z różnic kursowych, w tym: - 59 6 32 - 10

- Niezrealizowane zyski (straty) z różnic kursowych na wycenie obligacji - 57 6 37 - 2

- Zrealizowane zyski (straty) z różnic kursowych na wycenie obligacji - - - - 9

- Pozostałe zyski (straty) z różnic kursowych i wpływ zabezpieczenia 
wartości godziwej

- 2 - - 4 1

Pozostałe koszty finansowe netto - 3 - 3 - 5 - 5

Wynik finansowy netto - 106 - 41 - 59 - 117



Od skorygowanej EBITDA do wyniku netto w II kw. 2015 r.
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Od skorygowanej EBITDA do wyniku netto w I poł. 2015 r.
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Przepływy pieniężne
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W milionach złotych

1 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz depozyty bankowe o terminie zapadalności powyżej trzech miesięcy.

2 Nakłady na nabycie rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych pomniejszone o wpływy ze sprzedaży takich aktywów, wyłączając zapłacony podatek VAT.



Dalsza redukcja wskaźnika zadłużenia netto do 3,6x w trendzie 
do osiągnięcia wyniku w przedziale 3,0-3,5x na koniec roku

w milionach zł
30 czerwca 

2015 r.
31 grudnia 

2014 r.
Zapadalność

Obligacje 7.875% Senior Notes 1 463 470 2018

Obligacje 7.375% Senior Notes 1 1 804 1 833 2020

Kredyt gotówkowy 68 80 2017

Naliczone odsetki 10 11 -

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - 423 - 315 -

Dług netto 1  921 2 079 -

Skorygowana EBITDA 2

(12 miesięcy narastająco)
533 530 -

Dług netto / EBITDA 3,6 3,9 -
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• Dług brutto został obniżony o ok. 95 

milionów zł rok do roku w wyniku 

redukcji długu w II poł. 2014 r. 

częściowo skompensowanej przez 

osłabienie złotego w stosunku do euro

• W połączeniu z wyższym poziomem 

gotówki spowodowało to dalszy 

spadek zadłużenia netto oraz 

obniżenie jego wskaźnika do 

skorygowanej EBITDA do poziomu 

3,6x z 3,9x na koniec 2014 r.

i z 4,1x rok temu

1 Wartość nominalna.
2 EBITDA skorygowana o utratę wartości inwestycji, wpływ transakcji jednorazowych oraz udział w zysku / stracie

jednostek stowarzyszonych, z uwzględnieniem dywidend i dystrybucji od jednostek stowarzyszonych.



Informacja o jednostkach stowarzyszonych

• Wyniki operacyjne nC+ w okresie zakończonym 30 czerwca 2015 r.:

• Liczba abonentów wyniosła 2,11 miliona (-3% rok do roku)

• Miesięczne ARPU z usług abonamentowych wyniosło 68,0 zł (+1% rok do roku)

• Łączne przychody osiągnęły poziom 1 041 milionów zł (-2% rok do roku)

• EBITDA wyniosła ok. 210 milionów (-6% rok do roku)

• Raportowany wpływ finansowy jednostek stowarzyszonych na TVN
w okresie zakończonym 30 czerwca 2015 r.:

• Udział w zysku nC+ osiągnął 29,2 miliona zł, vs. 22,3 miliona zł w I poł. 2014 r.

• Udział w zysku Onet osiągnął 4,1 miliona zł, vs. 1,7 miliona zł w I poł. 2014 r.
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Informacje dodatkowe

• Wynagrodzenie akcjonariuszy

• Zarząd zaproponował, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

zaakceptowało dywidendę w wysokości 102 milionów zł (0,3 zł na akcję), 

wypłaconą 3 lipca 

• Dodatkowe wynagrodzenie akcjonariuszy może być rozważone przez Zarząd

w ramach aktualnego programu skupu akcji własnych, ale będzie ono ograniczone 

do kwoty nie wyższej niż 150 milionów zł oraz będzie brało pod uwagę ewentualne 

okoliczności wynikające ze zmiany kontroli

• Dodatkowe koszty związane z oczekiwaną transakcją zmiany kontroli

• Koszty te obejmują 51 milionów zł związanych z Długoterminowym Programem 

Motywacyjnym oraz 14 milionów zł kosztów usług doradczych

• Plan obniżenia zadłużenia w II półroczu 2015 r.

• Wykup obligacji: 100% 2018 Senior Notes oraz 10-20% 2020 Senior Notes
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Wyniki półrocza w dolnych granicach oczekiwanego wzrostu, 
aktualny poziom zamówień wskazuje na przyspieszenie

• 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

• Jednak poziom zamówień na lipiec i sierpień wskazuje na 
przyspieszenie wzrostu rynku w drugim półroczu, co TVN 
wykorzysta dzięki jesiennej ofercie programowej wprowadzając 
nowe programy i seriale
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Przejęcie przez Scripps Networks Interactive

• Zakup 52,7% udziałów w TVN przez Scripps Networks Interactive 
sfinalizowano 1 lipca

• Zgodnie z wcześniej zapowiadanymi zamiarami, Scripps Networks 
Interactive ogłosił wezwanie do sprzedaży pozostałych akcji TVN 
po cenie 20 złotych za akcję

• Dnia 20 lipca, Zarząd TVN opublikował swoją pozytywną opinię 
na temat powyższego wezwania

• Wycofanie akcji TVN z obrotu na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie planowane jest do końca roku
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