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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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 TVN przekroczył cel skompensowania połowy negatywnego wpływu reklamy 
telewizyjnej na całoroczną EBITDA poprzez efektywnie ukierunkowane 
oszczędności kosztów i zdecydowany plan działania: wpływ spadku przychodów 
ograniczony z porównywalnej perspektywy o 63% 

 Pomimo znacznej redukcji kosztów TVN był liderem oglądalności: 

 Nasza jesienna ramówka była najlepszą ofertą programową na polskim rynku 

 Wszystkie najważniejsze programy TVN były liderami w swojej porze nadawania 

 Nasz główny kanał TVN był najchętniej oglądany w komercyjnej grupie docelowej 

 Wszystkie nasze kanały tematyczne odnotowały wzrost oglądalności w komercyjnej grupie docelowej 

 W listopadzie TVN zamknął dwie strategiczne transakcje zapewniające 
długoterminową współpracę z Grupą Canal+ i Ringier Axel Springer Media 

 Wniesienie platformy ‘n’ do połączonej platformy w zamian za 32% udział w nC+, 

operacyjna integracja w toku 

 Środki ze sprzedaży Onet’u poprawiły płynność i dźwignię finansową netto TVN 

Osiągnięcia Grupy TVN: Skuteczne utrzymanie poziomu 

EBITDA na trudnym rynku reklamowym 
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 Ze względu na szereg jednorazowych pozycji wpływających na porównywalność raportowanych 

przychodów i EBITDA prezentujemy uzgodnienie wartości raportowanych i porównywalnych: 

Uzgodnienie pozycji jednorazowych  

wpływających na raportowane wyniki 

Pozycja 
IV kw. 

2012 r. 

IV kw. 

2011 r. 
zm. % 2012 r. 2011 r. zm. % 

Raportowane przychody Grupy   457  525 - 13%  1 584  1 718 - 8% 

Wpływ kinowego sukcesu produkcji  

filmowej TVN „Listy do M.” 
 1  13 -  3  13 - 

Porównywalne przychody Grupy  456  512 - 11%  1 582  1 705 - 7% 

Raportowana EBITDA Grupy  139  196 - 29%  456  566 - 19% 

Wpływ kinowego sukcesu produkcji  

filmowej TVN „Listy do M.” 
 1  9 -  2  9 - 

Wpływ kosztów nowego kanału TTV  - 5  0 -  - 23  0 - 

Utrata wartości segmentu Telezakupy  - 26  0 -  - 26  0 - 

Udział w zysku / (stracie) jednostek 

stowarzyszonych 
 - 9  0 -  - 9  0 - 

Porównywalna EBITDA Grupy  178  187 - 5%  512  557 - 8% 

w milionach PLN 
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Wyniki Grupy TVN na tle komunikowanych oczekiwań 

Data 

komunikacji 
Oczekiwanie Wynik 

9 sierpnia 2012 r. 

Spadek rynku spotowej reklamy 

telewizyjnej w przedziale 6-9% w całym 

roku 2012 

-7,3% 

9 sierpnia 2012 r. 

Inicjatywy w zakresie oszczędności 

kosztowych (…) ograniczą całoroczny 

wpływ niższych przychodów 

reklamowych na EBITDA o około połowę, 

przed uwzględnieniem dodatkowego 

wpływu kosztów kanału TTV 

Przychody reklamowe 

TVN spadły o 108 mln zł 

Porównywalna EBITDA 

spadła o 45 mln zł 

9 sierpnia 2012 r. 

Oczekujemy zamknięcia transakcji 

dotyczących platformy ‘n’ i Onet w IV kw. 

Po otrzymaniu zgody regulatora 

6 i 30 listopada 

7 listopada 2012 r. 

Oczekiwana dynamika rynku reklamy 

spotowej w 2012 r. na poziomie -7,5%  

rok do roku 

Oczekiwana dynamika przychodów z 

reklamy spotowej w 2012 r. na poziomie  

-8,2% rok do roku 

Rynek -7,3% 

TVN -8,8% 
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 Segment TV 
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Segment TV: Wysoki udział w oglądalności  

pomimo znaczących oszczędności kosztów 

 TVN był niekwestionowanym liderem w czwartym kwartale, jako jedyny 
zwiększając rok do roku udział w oglądalności w komercyjnej grupie docelowej 

 Spektakularne wyniki w czwartym kwartale zniwelowały negatywny wpływ Euro 
2012  oraz Olimpiady w Londynie na udział w oglądalności w drugim i trzecim 
kwartale, zapewniając jego stabilny poziom w komercyjnej grupie docelowej dla 
pełnego roku 

 Raportowane roczne przychody segmentu TV spadły o 13% na tle słabego rynku 

 Przychody reklamowe naszych kanałów spadły o 11% w czwartym kwartale i o 9% w całym roku, 

odzwierciedlając przede wszystkim wyniki głównego kanału, w porównaniu do spadku rynku spotowej 

reklamy TV o ok. 7% dla obu okresów* 

 Kanały tematyczne z 7% wzrostem przychodów z reklamy i sponsoringu nieco zmniejszyły wpływ 

głównego kanału, natomiast przychody z opłat za kanały tematyczne wzrosły o 8% głównie dzięki 

wyższej bazie ich abonentów 

 Raportowana EBITDA niższa o 14% dla całego roku dzięki efektywnym 
oszczędnościom kosztów, które zniwelowały jedna trzecią wpływu spadku 
przychodów 

*  W oparciu o analizy Starlink 
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Osłabienie rynku reklamy TV zgodne z oczekiwaniami 

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 

TVN 
34,8% 

TVP 
27,7% 

Polsat 
26,4% 

Inne 
11,1% 

TVN 
34,2% 

TVP 
25,0% 

Polsat 
27,4% 

Inne 
13,4% 1 224 1 116 
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2011 r. 
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Raportowane wyniki segmentu TV w czwartym kwartale 

wykazały duży potencjał oszczędności do obrony rentowności 

Raportowane przychody segmentu TV 

 Raportowane przychody spadły o 13% ze względu na słaby rynek reklamowy i jednorazowy wpływ  filmu „Listy do M” 

 Raportowana EBITDA spadła o 11%, oszczędności kosztowe zniwelowały ponad 60% spadku przychodów 

 Wartości porównywalne: przychody niższe o 11%, EBITDA niższa jedynie o 5% dzięki oszczędnościom 

Raportowana marża EBITDA  X% Zmiana względem  przychodów / EBITDA w IV kw. 2011 r. 

Raportowany wskaźnik i marża EBITDA segmentu TV 

w milionach PLN 
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Oszczędności kosztowe zniwelowały o jedna trzecią  

spadek rocznych raportowanych przychodów  

Przychody segmentu TV 

 Raportowane przychody niższe o 8% ze względu na słaby rynek reklamowy, audiotele i jednorazowy wpływ filmu „Listy do M” 

 Raportowana EBITDA  niższa o 14% na tle spadku przychodów pomimo znaczącej optymalizacji kosztowej 

 Wartości porównywalne: przychody spadły o 7% przy oszczędnościach kosztowych ograniczających spadek EBITDA do 9% 

Wskaźnik i marża EBITDA segmentu TV 
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Raportowana marża EBITDA  X% Zmiana względem  przychodów / EBITDA  w 2011 r. w milionach PLN 
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TVN liderem oglądalności wśród głównych kanałów i grup 

nadawców w 2012 r. mimo dużych oszczędności kosztowych 

Źródło: Nielsen Audience Measurement, Sty – Gru 2012 r., cały dzień, 16-49 
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# Tytuł Rodzaj Sezon emisji Dzień/ Godzina 
Oglądalność 

Średnia Najwyższa 

1 Mam talent! Konkurs talentów 5 Sobota, 20:00 31,4% 35,1% 

2 Masterchef Konkurs kulinarny 1 Niedziela, 20:00 28,5% 34,7% 

3 Fakty Program informacyjny - Codziennie, 19:00 26,5% 34,9% 

4 Ugotowani Konkurs kulinarny 3 Niedziela, 18:00 25,3% 30,0% 

5 Lekarze Serial medyczny 1 
Poniedziałek, 

21:30 
23,9% 25,9% 

6 Kuchenne Rewolucje Show kulinarne 6 Czwartek, 21:30 23,7% 27,2% 

7 Kuba Wojewódzki Talkshow 13 Wtorek, 22:30 22,9% 24,7% 

8 Prawo Agaty Serial prawniczy 3 Wtorek, 21:30 21,4% 24,5% 

9 Ukryta prawda 
Serial gatunku  

scripted docu  
2 Pon-Pią, 18:00 20,4% 25,1% 

10 Rozmowy w toku Talkshow 23 Pon-Pią, 15:55 19,2% 23,0% 

Spektakularne wyniki oglądalności w IV kw. zbudowane 

na sukcesie nowych i kontynuowanych formatów 

Źródło: Nielsen Audience Measurement, Paź – Gru 2012 r., Cały dzień, 16-49 

Top  formatów TVN w komercyjnej grupie docelowej w IV kw. 2012 r. 
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Utrzymany wzrost kanałów tematycznych TVN 

pomimo niekorzystnych warunków rynkowych 

Średni wzrost liczby abonentów o 3%  Przychody z reklamy i sponsoringu 

naszych kanałów tematycznych 

wzrosły o 7% w 2012 r. pomimo 

niewielkiego osłabienia w IV kw. 

 

 Przychody z opłat za kanały 

tematyczne wzrosły o 8% rok do 

roku w 2012 r. w wyniku wzrostu 

bazy abonentów oraz pozytywnego 

wpływu kursów walutowych 
… 

Procentowy wzrost liczby abonentów CATV i DTH w grudniu 2012 r. (rok do roku) 

+ 7% 
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Liczba abonentów CATV i DTH w grudniu 2012 r. w milionach 
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Ilość odtworzonych odcinków miesięcznie na TVN Player (w mln) 

240 milionów odcinków odtworzonych na TVN Player w 2012 r. 

 Blisko 1,5 mln unikalnych 

użytkowników w ciągu roku 

funkcjonowania 

 Średni czas spędzany na serwisie 

przekraczający 10 godzin 

miesięcznie na użytkownika  

 Treści TVN sukcesem Player’a 

Źródło: Unikalni użytkownicy i czas wg MegaPanel, wrzesień 2012 r.; Odtworzone odcinki – dane własne TVN 

Tytuł Rodzaj 
Długość 

odcinka 
Produkcja 

Julia Telenowela 30 min 

Na Wspólnej Serial 40 min. 

Prawo Agaty Serial prawniczy 60 min. 

Przepis na życie Serial 60 min. 

Kuchenne rewolucje Show kulinarne 60 min. 

Kuba Wojewódzki Talkshow 60 min. 

Lekarze Serial medyczny 60 min. 

Brzydula Serial komediowy 40 min. 

Ukryta prawda 
Serial gatunku 

scripted docu  
60 min. 

Rozmowy w toku Talkshow 45 min. 

Top 10 formatów video w TVN Player w 2012 r.  
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Wyniki finansowe 
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 Raportowane przychody w IV kw. niższe o 13% rok do roku i o 8% dla całego roku w wyniku 

słabego rynku reklamy telewizyjnej oraz jednorazowego wpływu naszego sukcesu kinowego 

w IV kw. 2011 r. 

 Porównywalna EBITDA spadła o 5% w IV kw. i 8% w całym roku, dzięki wpływowi 

znacznych oszczędności kosztów niwelujących większą część spadku przychodów 

 Wynik finansowy netto na poziomie -107 mln zł dla całego roku w efekcie kosztów 

odsetkowych w części zniwelowanych przez niezrealizowane zyski z różnic kursowych na 

wycenie obligacji 

 Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 309 mln zł w IV kw. i 520 mln zł dla całego 

roku – wzrost głównie ze względu na spodziewane aktywo podatkowe na stracie związanej 

z zamknięciem transakcji z Grupą Canal+ utworzone w IV kw.  

 Zysk netto w okresie wyniósł 466 mln zł w IV kw. i 470 mln zł dla całego roku, w obu 

przypadkach podwyższony przez zysk z działalności zaniechanej, który zawiera niższy niż 

oczekiwano zysk z rozpoznania 32% udziału w nC+ 

 Poprawa wskaźnik długu netto do skorygowanej EBITDA do 4,0 dzięki środkom ze 

sprzedaży Onet’u 

Wyniki finansowe Grupy TVN 
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Przychody – negatywny wpływ segmentu TV  

w efekcie spadku wartości rynku 

- 13% 

- 68 mln 
- 8% 

- 134 mln 

w milionach PLN 

Przychody w IV kw. 2012 r. Przychody w 2012 r. 
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EBITDA – odzwierciedla znaczne oszczędności kosztów 

i efekt zdarzeń jednorazowych 

- 29% 

- 58 mln 

w milionach PLN 

EBITDA w IV kw. 2012 r. 

37% 
39% 

196 

139 

- 5% 

- 9 mln 

Raportowana marża EBITDA 

Porównywalna marża EBITDA 

30% 

37% 
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jednostek 

stowarzyszonych 

oraz utraty 

wartości segmentu 
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- 19% 

- 110 mln 

EBITDA w 2012 r. 

33% 32% 

566 

456 

- 8% 

- 45 mln 

29% 

33% 

Wpływ TTV, 

udziału w stracie 

jednostek 

stowarzyszonych 

oraz utraty 
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wpływ filmu 

Jednorazowy 

wpływ filmu 
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Wynik finansowy odzwierciedla koszty odsetkowe i wpływ 

niezrealizowanych zysków z różnic kursowych na obligacjach 

w milionach PLN IV kw. 2012 r. 2012 r. IV kw. 2011 r. 2011 r.

Przychody z tytułu odsetek 4 21 6 20

Koszty z tytułu odsetek -89 -367 -89 -344

- włączając koszty walutowych kontraktów terminowych -6 -31 0 -11

Różnice kursowe, w tym : 10 246 -6 -309

- unrealized foreign exchange gains (losses) 17 252 5 -350

- pozostałe zyski / (straty) z róznic kursowych oraz wpływ 

zabezpieczenia wartosci godziwej kontraktów terminowych
-5 -6 -11 41

Pozostałe koszty finansowe -2 -7 -1 -8

Wynik finansowy netto -78 -107 -90 -640
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Od raportowanej EBITDA do zysku netto w IV kw. 2012 r.  

w milionach PLN 
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Od raportowanej EBITDA do zysku netto w 2012 r.  
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w milionach PLN 



 

728 728 745 
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- 364 

23 

w milionach PLN 

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 

Inwestycje w ramach działalności kontynuowanej 

Inwestycje w ramach działalności zaniechanej 

Inwestycje w nieruchomości 
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Środki ze sprzedaży Onet’u poprawiły płynność i dźwignię 

W milionach PLN 31 grudnia 2012 r.  Zapadalność 

Obligacje Senior Notes oprocentowane 10,75% 1  2 424 2017 

Obligacje Senior Notes oprocentowane 7,875% 1  715 2018 

Kredyt hipoteczny  106 2016 

Naliczone odsetki2  40 - 

Środki pieniężne i płynne aktywa 3  - 1 239 - 

Dług netto  2  046 - 

Skorygowana EBITDA 4 

(12 miesięcy na narastająco) 
 508 - 

Dług netto / EBITDA  4,0 - 

 Poprawa raportowanej dźwigni netto 

do 4x skorygowanej EBITDA dzięki 

wysokiej płynności włączając środki 

ze sprzedaży Onet 

 Zarząd podtrzymuje plan użycia 

większości środków ze sprzedaży 

Onet’u w celu obniżenia zadłużenia 

brutto i kontynuuje dokładne analizy 

rynków finansowych 

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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Cele na rok 2012 osiągnięte 

 Ogólne spowolnienie gospodarcze spowodowało ok. 7% spadek wydatków na 

reklamę telewizyjną w ciągu roku – efekt widoczny w wynikach finansowych Grupy 

TVN w pierwszej połowie roku 

 Dzięki szybkim i efektywnym działaniom optymalizacyjnym wdrożonym w drugiej 

połowie roku Grupa TVN zminimalizowała wpływ osłabienia rynku ograniczając 

o 63% negatywny wpływ przychodów na całoroczną EBITDA poprzez obniżenie bazy 
kosztów operacyjnych 

 Spektakularne wyniki w czwartym kwartale zniwelowały negatywny wpływ Euro 2012  

oraz Olimpiady w Londynie na udział w oglądalności w drugim i trzecim kwartale, 
zapewniając jego stabilny poziom w komercyjnej grupie docelowej dla pełnego roku 

 Strategiczne transakcje z Ringier Axel Springer Media i Grupą Canal+ zostały 

zamknięte, zapewniając długo oczekiwane krótkoterminowe korzyści w zakresie 
dźwigni finansowej i perspektywę uczestniczenia w przyszłości w synergiach ze 

wspólnych przedsięwzięć 

 Rekomendacja Zarządu dotycząca dywidendy z wyników roku 2012 zostanie podana 
do wiadomości w późniejszym terminie 
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Perspektywy na rok 2013 
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Perspektywy na rok 2013 

 Zarząd, na tak wczesnym etapie i przy nadal ograniczonej 

widoczności, oczekuje spadku rynku reklamy telewizyjnej 

w 2013 r. o średniej jednocyfrowej dynamice 

 Celem Grupy TVN jest osiągnięcie lepszych przychodów  

z reklamy niż wskazywałby na to rynek oraz zwiększenie 

wartościowego udziału w rynku 

 Elastyczność bazy kosztowej Grupy TVN pozwala 

oczekiwać stabilizacji rentowności na poziomie 

porównywalnej EBITDA* 

 
* Skorygowanej o utratę wartości inwestycji i udział w zysku/ stracie jednostek stowarzyszonych 
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Dziękujemy 


