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Zastrzeżenie 

• 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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Niewielki spadek przychodów Grupy TVN o 22 miliony zł został zniwelowany 
efektami dalszej optymalizacji kosztów w wysokości 17 milionów zł 

 Niższe przychody odzwierciedlają słabe otoczenie rynkowe, które doprowadziło 
do 9% spadku przychodów ze sprzedaży telewizyjnego czasu reklamowego, 
zarówno w TVN jak i na rynku* 

 Ponad połowa oszczędności dotyczy kosztów programowych, nie wpływając 
jednak na jakość ramówki programowej – całodniowa oglądalność Grupy TVN 
w komercyjnej grupie docelowej wzrosła w pierwszym kwartale o 0,7 punktu 
procentowego rok do roku  

Skorygowana EBITDA obniżyła się tylko o 5%, natomiast raportowana 
EBITDA wrosła o 9% dzięki udziałom w zyskach jednostek stowarzyszonych 

Poprawa wolnych przepływów pieniężnych zwiększyła poziom gotówki 
pomimo wykorzystania 77 milionów zł na częściowe oddłużenie 

Osiągnięcia Grupy TVN: Wyniki pierwszego kwartału 

zgodne z oczekiwaniami 

* W oparciu o analizy Starlink. 



5 

 Wyniki operacyjne 
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TV: Utrzymanie rentowności 

 TVN był jedynym głównym nadawcą, którego oglądalność w komercyjnej grupie 
docelowej wzrosła rok do roku przy najwyższym ograniczeniu wpływu 
fragmentacji na główny kanał i silnym wzroście kanałów tematycznych 

 Przychody TV zmniejszyły się o 20 milionów zł (-6%) pod wpływem słabego 
rynku reklamy telewizyjnej 

Przychody ze sprzedaży czasu reklamowego spadły o 9%, przy wzroście przychodów 

ze sponsoringu i z opłat za kanały tematyczne odpowiednio o 16% i 2% 

 TV EBITDA zmniejszyła się tylko o 5 milionów zł (-5%) dzięki efektom ciągłych 
oszczędności kosztów, które w 75% zniwelowały wpływ spadku przychodów 

Marża EBITDA utrzymana na poziomie 25,8% (w porównaniu z 25,7% w I kw. 2012) 

Wpływ kanału TTV na EBITDA ograniczony do ca. -3 milionów zł w I kw. 2013 

(w porównaniu do -7 milionów zł w I kw. 2012) 
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Dynamika rynku reklamy TV i przychodów TVN w I kw. poniżej 

oczekiwań dla całego roku przez wysoką bazę I kw. 2012 

- 8,9% 
723 

793 

I kw. 2013 

- 8,7% 

I kw. 2012 

-9,2% 

1  Źródło: Dane własne TVN oraz Starlink dla reszty rynku, wyłącznie przychody z reklamy spotowej, w milionach PLN 

2 Żródło: Dane własne TVN oraz Starlink dla reszty rynku, reklama spotowa i sponsoring 

TVN na tle rynku reklamy telewizyjnej 1 Udział w rynku reklamy telewizyjnej 2 
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Wyniki TV odzwierciedlają wpływ słabego rynku reklamowego 

znacząco zniwelowany oszczędnościami kosztów 

Przychody TV 

 Przychody w dół o 6% na tle słabego rynku reklamowego 

 EBITDA niższa o 5% przy oszczędnościach kosztów na poziomie 75% spadku przychodów 

26% 

EBITDA i marża TV 

- 5% 

26% 

Raportowana marża EBITDA  X% Zmiana względem  przychodów / EBITDA w I kw. 2012 r. w milionach PLN 
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Poprawa wyników kanałów tematycznych dzięki wzrostowi 

zasięgu naziemnej TV cyfrowej i oglądalności TVN7 i TTV 

Średni wzrost liczby abonentów o 0,6% 

 Zakres wyłączeń nadawania analogowego 

pozostały do końca lipca 2013 r. dotyczy 

ok. 1,5 miliona gospodarstw domowych 

 Przychody kanałów tematycznych 

z reklamy i sponsoringu wzrosły w I kw. 

o 14% głównie dzięki rosnącemu 

zasięgowi i udziałach w oglądalności 

kanałów TVN7 i TTV 

 Wyższe rok do roku o 2% przychody 

z opłat za kanały tematyczne są głównie 

efektem rosnącej popularności kanałów 

TVN 24, Style i Turbo w formacie HD przy 

stabilnej bazie abonentów oraz wpływie 

różnic kursowych na ceny … 

+ 1,2% 
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Procentowy wzrost liczby abonentów CATV i DTH w marcu 2013 r. (rok do roku) 

Liczba abonentów CATV i DTH w marcu 2013 r. w milionach 
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Liczba odcinków odtworzonych miesięcznie na TVN Player 
(w milionach) 

Wiodąca pozycja TVN Player na rynku online VoD 

z perspektywy średniego czasu korzystania z serwisu 

 Liczba użytkowników platformy TVN 

Player wzrosła w marcu 2013 r. do 

blisko 1,4 miliona (o 21% rok do roku) 

przy średnim czasie korzystania z 

serwisu przez użytkownika na 

poziomie ok. 12 godzin miesięcznie 

 Poziom wykorzystania serwisu oparty 

na własnych programach TVN 

z sezonowością zbliżoną do ramówki 

telewizyjnej 

 TVN Player stanowi fundament 

dalszego rozwoju strategii TVN w 

zakresie nieliniowego wykorzystania 

treści programowych 
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Źródło: Unikalni użytkownicy i czas wg MegaPanel, marzec 2013 r.; Odtworzone odcinki – dane własne TVN 
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Czynniki wzrostu Grupy TVN 

Wzrost o 3,4 

punktów 

procentowych rdr 

Wzmocnienie silnej 

pozycji cenowej 

78% CAGR  

od uruchomienia 

TVN Player 

Lider nieliniowej 

konsumpcji treści 

video online 

Wzrost o 6,3 

punktów 

procentowych rdr 

Dostawca reklamy 

TV dla kampanii 

ogólnopolskich 

* Cała doba, wiek 16-49. 

 Grupa TVN realizuje strategiczne cele rozwojowe: wzmacnia swoje pozycje 

wiodącego dostawcy reklamy telewizyjnej o silnej pozycji cenowej oraz najszybciej 

rosnącej platformy nieliniowej konsumpcji treści video online 

1 kw. 

2012 

1 kw. 

2012 

1 kw. 

2013 

1 kw. 

2013 
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Wyniki finansowe 
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 Spadek przychodów o 6% rok do roku związany głównie z nadal słabym rykiem 

reklamy telewizyjnej na tle wysokiej bazy z I kw. 2012 r. 

 Skorygowana EBITDA na poziomie 85 milionów zł, niższa tylko o 5% od wyniku 
I kw. 2012 r., dzięki oszczędnościom kosztów niwelującym 78% spadku przychodów 

 Raportowana EBITDA wyższa o 9% uwzględnia udziały w zyskach jednostek 

stowarzyszonych w łącznej kwocie 13 milionów zł 

 Wynik finansowy netto na poziomie -143 milionów zł w efekcie -84 milionów zł 

naliczonych kosztów odsetkowych oraz -69 milionów zł niezrealizowanych strat na 

różnicach kursowych z wyceny Euroobligacji 

 Strata netto w okresie osiągnęła -46 milionów zł odzwierciedla głównie w/w 

niezrealizowane straty na różnicach kursowych 

 Poprawa wolnych przepływów pieniężnych do poziomu 76 milionów zł 

 Stosunek długu netto do skorygowanej EBITDA wzrósł nieznacznie do 4,1 przede 

wszystkim w związku z negatywnym wpływem różnic kursowych na wycenę 

Euroobligacji oraz naliczone odsetki wyższe niż efekt częściowego oddłużenia 

Wyniki finansowe Grupy TVN 
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Obniżenie wartości rynku wpłynęło na przychody przy ich 

wpływie na EBITDA znacznie ograniczonym oszczędnościami 

- 6% 

- 22 mln 

+ 9% 

+ 8 mln 

Przychody w I kw. 2013 EBITDA w I kw. 2013 

- 5% 

- 5 mln 

25% 25% 

29% 

Marża EBITDA  X% Zmiana względem  przychodów / EBITDA w I kw. 2012 r. w milionach PLN 
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Zmiana wyniku finansowego netto w stosunku do I kw. 2012 

głównie w efekcie niezrealizowanych różnic kursowych 

w milionach zł I kw. 2013 I kw. 2012

Przychody z tytułu odsetek 5 6

Koszty z tytułu odsetek -84 -87

- włączając koszty walutowych

  kontraktów terminowych 
0 -3

Różnice kursowe, w tym: -54 213

- niezrealizowane zyski (straty)

  z różnic kursowych
-69 199

- pozostałe zyski (straty) z różnic

  kursowych i wpływ zabezpieczenia

  wartości godziwej kontraktów terminowych

16 14

Pozostałe koszty finansowe -10 -1

Wynik finansowy netto -143 131

 Różnice kursowe mają kluczowy 

wpływ na wynik finansowy przy 

stabilnych przychodach i kosztach 

odsetkowych 

 Deprecjacja złotego w stosunku 

do Euro o 2% w I kw. 2013 

spowodowała niezrealizowaną 

stratę z różnic kursowych 

w porównaniu do znacznego 

zysku w I kw. 2012 

 Wyższe pozostałe koszty 

finansowe odzwierciedlają głównie 

koszty związane z częściowym 

skupem obligacji – premię i odpis 

kosztów emisji 
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Od raportowanej EBITDA do wyniku netto w I kw. 2013 

w milionach zł 
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w milionach zł 

1 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, płynne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, środki o ograniczonej możliwości dysponowania oraz depozyty bankowe powyżej 3 miesięcy. 

Przepływy pieniężne 

1 1 

VAT dot. 
zakupu MBC 
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Stabilna płynność i zadłużenie 

W milionach zł 31 marca 2013 r. Zapadalność 

Obligacje Senior Notes 10,75% 1  2 447 2017 

Obligacje Senior Notes 7,875% 1  691 2018 

Kredyt hipoteczny  106 2016 

Naliczone odsetki 2  119 - 

Środki pieniężne i płynne aktywa 3  - 1 330 - 

Dług netto  2  034 - 

Skorygowana EBITDA 4 

(12 miesięcy narastająco) 
 494 - 

Dług netto / EBITDA  4.1 - 

 Dług brutto wzrósł nieznacznie w wyniku 

różnic kursowych i naliczonych odsetek, 

pomimo częściowego skupu obligacji 

 Płynność wzrosła dzięki wysokim wolnym 

przepływom pieniężnym i otrzymanej 

ostatniej płatności z tytułu sprzedaży 

Onetu, przekraczającym wydatki na skup 

obligacji 

 Zarząd potwierdza zamiar wykorzystania 

większości środków ze sprzedaży Onetu 

na obniżenie długu brutto 

1 Wartość nominalna. 
2  Zmieniona definicja Długu Brutto wyłącza z niego gwarancje bankowe 
3 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, depozyty bankowe powyżej 3 miesięcy oraz środki o ograniczonej możliwości dysponowania ze sprzedaży Grupy Onet 
4  EBITDA skorygowana o niegotówkowy wpływ transakcji dot. ITI Neovision oraz Onet włączając udział w zysku/ stracie jednostek stowarzyszonych i utratę wartości segmentu Telezakupów 
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Podsumowanie 
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EBITDA i przepływy pieniężne w centrum uwagi  

 Zarząd potwierdza poprzednio przedstawione oczekiwanie co do spadku 
rynku reklamy TV na średnim jednocyfrowym poziomie w całym roku 2013 

 Wyniki pierwszego kwartału są dowodem na umiejętność Grupy TVN do 
zachowania rentowności bez negatywnego wpływu na jakość kluczowych 
aktywów jakimi są ramówki programowe i ich wysokie wyniki oglądalności 

 Nasze oczekiwania nt. całorocznej dynamiki rynku biorą pod uwagę 
specyficzną jego sezonowość w roku 2012, w którym stabilne pierwsze 
trzy miesiące stanowią najtrudniejszą bazę do porównania w tym roku 

 Obecnie obserwujemy stopniową poprawę dynamiki rynku po wysokim 
jednocyfrowym tempie jego spadku w pierwszym kwartale – zgodnie z 
naszymi oczekiwaniami 

 Spółka jest przygotowana do podjęcia dalszych potencjalnych działań 
optymalizacyjnych w celu utrzymania EBITDA w sytuacji gdyby sytuacja 
na rynku zaczęła odbiegać od przedstawionych oczekiwań 
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