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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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Wzrost przychodów reklamowych i skorygowanej EBITDA 

dzięki wysokim wynikom oglądalności na otwarciu sezonu 

• Łączne przychody wzrosły o 3,6% rok do roku osiągając wartość 363 milionów 

zł w pierwszym kwartale co odzwierciedla poprawę przychodów związanych 

z reklamą o 4,5% w efekcie widocznej poprawy wyników operacyjnych 

w głównych obszarach działalności, a szczególnie świetnych wyników 

oglądalności na otwarciu sezonu wiosennego w marcu 

• Skorygowana EBITDA była wyższa o 5,3% i wyniosła w pierwszym kwartale 

92 miliony zł w wyniku wzrostu przychodów częściowo skompensowanego 

przez wyższe koszty związane z wiosenną ofertą programową 

• Dźwignia operacyjna osiągnęła 37%, dzięki czemu skorygowana marża EBITDA 

przekroczyła 25% w głównie pozasezonowym kwartale 



Wyniki operacyjne 
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Markus Tellenbach 

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny 
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Solidne wyniki operacyjne we wszystkich obszarach 

działalności 

• Główny kanał pokonał konkurencję na otwarciu sezonu wiosennego w marcu 

osiągając średnią całodobową oglądalność na poziomie 14,1% w komercyjnej  

grupie docelowej i 16,3% w miejskiej grupie docelowej 

• Udziały w oglądalności* kanałów tematycznych TVN wzrosły w pierwszym kwartale 

z 8,7% do 9,1% rok do roku dzięki wzmocnieniu oferty programowej oraz 

poszerzeniu zasięgu technicznego 

• Usługi Premium TV osiągnęły 30% wzrost przychodów i EBITDA wyższą o 45% 

w efekcie poprawy warunków cenowych oraz pozyskaniu czterech nowych kanałów 

zewnętrznych 

• Użytkownicy oferty online obejrzeli w pierwszym kwartale 300 milionów materiałów 

video co stanowi wzrost o 62% rok do roku 

*  Całodobowa oglądalność w komercyjnej grupie docelowej. 
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Oferta programowa głównego kanału TVN zdominowała 

rynek oglądalności na otwarciu sezonu wiosennego 
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Źródło: Nielsen Audience Measurement, Marzec 2014 – Marzec 2015, 

 oglądalność całodobowa w grupie wiekowej 16-49 lat. 
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Premium TV – wzrost oglądalności i nowe kanały 

• Reprezentowane udziały 
w oglądalności wzrosły o 0,7 punktu 
procentowego rok do roku głównie 
dzięki pozyskaniu czterech nowych 
kanałów: TVS, Romance TV, 
Power TV i Orange Sport 

 

• Przychody Premium TV wzrosły 
o 30%, a EBITDA o 45% dzięki 
dalszemu poszerzeniu oferty 
i wyższym cenom reklam 

Liczba 

kanałów 

Udziały w oglądalności* 

I kw. 2014 

Zmiana 

rok do roku I kw. 2015 

2 

3 

7 
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44 

4,8% 

0,6% 

2,0% 

1,5% 

14,7% 

5,7% 

0,4% 

1,7% 

1,5% 

15,4% 

+ 0,9 pp 

- 0,1 pp 

- 0,3 pp 

  0,0 pp 

+ 0,7 pp 

3 1,2% 1,1%   0,0 pp 

8 2,7% 2,3% - 0,4 pp 

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

4 0,9% 0,7% - 0,2 pp 

4 0,9% + 0,9 pp Other 
Od stycznia 2015 

* Oglądalność całodobowa w grupie wiekowej 16-49 lat. 
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Dalszy wzrost zasięgu naszych kanałów na DTT 

i platformach płatnej telewizji 

… 
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TVN + 0.1 pp 
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+ 5.5 pp 

+ 1.2% 
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• Przychody i EBITDA kanałów DTT wzrosły 

w pierwszym kwartale odpowiednio o 1% i 5%, 

przy niewielkim spadku przychodów i wyższej 

EBITDA głównego kanału, oraz lepszych 

wynikach finansowych kanałów TVN7 i TTV 

dzięki poprawie oglądalności i cen 

• Przychody i EBITDA kodowanych kanałów 

płatnej telewizji były w pierwszym kwartale 

wyższe o odpowiednio 6% i 9% głównie dzięki 

poprawie oglądalności, poziomu sprzedaży 

czasu reklamowego i jego cen dla kanałów 

TVN24, TVN Style i TVN Turbo 

• Przychody abonamentowe ustabilizowały się 

w pierwszym kwartale 

Średni wzrost bazy abonentów o 1,4% 

Wzrost zasięgu kanałów DTT (% gosp. domowych w marcu 2015) 

Procentowa zmiana liczby abonentów CATV i DTH rok do roku w marcu 2015 r. 

Liczba abonentów CATV i DTH w marcu 2015 r. w milionach 
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300 milionów odtworzonych materiałów video online 

• Liczba materiałów video odtworzonych w ramach usług online wyniosła 300 milionów w pierwszym 

kwartale odnotowując wzrost o 62%, głównie dzięki popularności krótkich formatów i osadzonych 

materiałów video, a średni czas spędzony przez użytkownika na korzystaniu z Playera osiągnął 

6 godzin i 45 minut na początku kwartału 

• Przychody z działalności online wzrosła w pierwszym kwartale o 19% rok do roku 

0

100

200

300

I kw. 2014 r. I kw. 2015 r.

Video
osadzone

Informacje

Krótkie
formaty

Długie
formaty

+ 140% 

+ 28% 
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+ 7% 

0
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2
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Realni Użytkownicy

Zarejestrowani Użytkownicy

2,5x 

Źródło: dane własne i MegaPanel/Gemius. 

Wzrost liczby użytkowników 

(w milionach) 

Materiały wideo odtworzone w ofercie nieliniowej 

treści video TVN (w milionach) 



Wyniki finansowe 
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John Driscoll 

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy 
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Wyniki finansowe Grupy TVN 

• Przychody w pierwszym kwartale wzrosły o 3,6% rok do roku głównie dzięki przychodom 
związanym z reklamą wyższym o 4,5% 

• Koszty z wyłączeniem amortyzacji były o 3,2% wyższe w pierwszym kwartale, odzwierciedlając 
przede wszystkim wzrost wydatków związanych z wiosenną ofertą programową 

• Skorygowana EBITDA wzrosła o 5,3% osiągając 92 miliony zł w pierwszym kwartale 

• Raportowana EBITDA była niższa o 38% rok do roku, w wyniku wzrostu udziału w zyskach 
jednostek stowarzyszonych do 16 milionów zł z nadwyżką skompensowanego przez 
48 milionów zł jednorazowych kosztów związanych z oczekiwaną transakcją zmiany kontroli 

• Wynik finansowy w pierwszym kwartale miał dodatni wpływ w wysokości 47 milionów zł, 
w porównaniu z -76 milionami zł rok wcześniej, w efekcie 91 milionów zł niezrealizowanych 
zysków z różnic kursowych, które przekroczyły 44 miliony zł kosztów odsetkowych 

• Wynik netto w pierwszym kwartale znacząco wzrósł osiągając 79 milionów zł 

• Wyższa skorygowana EBITDA w połączeniu z pozytywnym wpływem kursu złotego do euro 
na wartość naszego zadłużenia skutkowała poprawą wskaźnika zadłużenia netto w stosunku 
do skorygowanej EBITDA do poziomu 3,7 z 3,9 na koniec zeszłego roku 
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Wzrost przychodów związanych z reklamą dzięki udanemu 

otwarciu sezonu wiosennego 
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Przychody
w I kw. 2014 r.

Przychody
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Sprzedaż
towarów
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Przychody
w I kw. 2015 r.

+ 3,6% 

+ 12 mln 

X% 

Przychody w  I kw. 2015 r. 

w milionach zł Zmiana względem przychodów w I kw. 2014 r. 
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Wzrost skorygowanej EBITDA pomimo inwestycji w sezon 

wiosenny, a koszty jednorazowe obniżyły wynik raportowany 
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25% 

Koszty 
transakcji 
zmiany 
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Marża EBITDA 

EBITDA w I kw. 2015 r. 

w milionach zł Zmiana względem EBITDA w I kw. 2014 r. 
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Dodatni wynik finansowy odzwierciedla wpływ niższego 

kursu złotówki do euro i niższe koszty odsetkowe 

w milionach zł I kw. 2015 r. I kw. 2014 r.

Przychody z tytułu odsetek 2 2

Koszty z tytułu odsetek, w tym: -44 -61

- odsetki od obligacji i kredytów -44 -49

- odsetki od walutowych kontraktów

  terminowych
0 -8

- premia i pozostałe koszty związane

  z wczesnym wykupem obligacji
0 -3

- umorzenie kosztów emisji obligacji

  ze względu na ich wczesny wykup
0 -1

Zyski (straty) z różnic kursowych, w tym: 91 -16

- niezrealizowane zyski z różnic kursowych

  na wycenie obligacji
94 -8

- zrealizowane zyski (straty) z różnic

  kursowych na wycenie obligacji
0 -9

- pozostałe zyski (straty) z różnic kursowych

  i wpływ zabezpieczenia wartości godziwej
-2 0

Pozostałe koszty finansowe netto -2 -2

Wynik finansowy netto 47 -76
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Koszty transakcji
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Raportowana
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Amortyzacja Zyski z różnic
kursowych, netto

Koszty odsetkowe,
netto

Zysk brutto Podatek
dochodowy

Zysk netto
w okresie

Udziały
niekontrolujące

Zysk netto dla
akcjonariuszy

TVN S.A.

Od skorygowanej EBITDA do wyniku netto w I kw. 2015 r. 

w milionach zł 
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Przepływy pieniężne 

315 
342 339 

+ 36 
- 13 + 4 + 1 

- 5 

+ 1 
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400

Gotówka na
koniec 2014 r.

Przepływy
operacyjne

Capex Podatek zapłacony Przepływy
z działalności
podstawowej

Odsetki netto Spłata kredytu
gotówkowego

Pozostałe Gotówka na koniec
I kw. 2015 r.1 1 

2 

w milionach zł 

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. 
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Wskaźnik zadłużenia netto obniżony do 3,7 

w milionach zł 
31 marca 

2015 r. 

31 grudnia 

2014 r. 
Zapadalność 

Obligacje 7.875% Senior Notes 1  451  470 2018 

Obligacje 7.375% Senior Notes 1  1 758  1 833 2020 

Kredyt gotówkowy  72  80 2017 

Naliczone odsetki  51  11 - 

Środki pieniężne i płynne aktywa  - 339  - 315 - 

Dług netto  1  993  2 079 - 

Skorygowana EBITDA 2 

(12 miesięcy narastająco) 
 535  530 - 

Dług netto / EBITDA  3.7  3.9 - 

• Dług brutto zostało obniżony o ponad 

160 milionów zł rok do roku w wyniku 

skupu obligacji w 2014 r. oraz kursu 

złotówki mocniejszej 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 3,7 z 3,9 na koniec 2014 r. 

i z 4,3 rok wcześniej 

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. 
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• Wyniki operacyjne nC+ w okresie zakończonym 31 marca 2015 r. : 

• Liczba abonentów wyniosła 2,12 miliona (-3% rok do roku) 

• Miesięczne ARPU z usług abonamentowych wyniosło 68,2 zł (+1% rok do roku) 

• Łączne przychody osiągnęły poziom 525 milionów zł (-1% rok do roku) 

• EBITDA wyniosła ok. 105 milionów (stabilna rok do roku) 

 

• Raportowany wpływ finansowy jednostek stowarzyszonych na TVN 

w okresie zakończonym 31 marca 2015 r.: 

• Udział w zysku nC+ osiągnął 14,4 miliona zł, vs. 7,5 miliona zł w I kw. 2014 r. 

• Udział w zysku Onet osiągnął 1,5 miliona zł, vs. 1,4 miliona zł w I kw. 2014 r. 

Informacja o jednostkach stowarzyszonych 
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Informacje dodatkowe 

• Wynagrodzenie akcjonariuszy 

• Zarząd proponuje dywidendę w wysokości 102 milionów zł (0,3 zł na akcję) 

do wypłaty z zysków roku 2014 – do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy 

• 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 40 milionów zł związanych z Długoterminowym Programem 

Motywacyjnym oraz 8 milionów zł kosztów usług doradczych 

• W przypadku zamknięcia transakcji zmiany kontroli zostaną poniesione dodatkowe 

koszty w wysokości 15-20 milionów zł 



Podsumowanie 
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Zgodne z oczekiwaniami wyniki pierwszego 

kwartału potwierdzają całoroczne cele 

• TVN osiągnął w pierwszym kwartale przychody i skorygowaną 
EBITDA zgodne z oczekiwaniami 

 

• Zarząd potwierdza oczekiwaną całoroczną jednocyfrową dynamikę 
przychodów w przedziale od średniej do wysokiej oraz osiągnięcie 
skorygowanej EBITDA na poziomie ca. 590 milionów zł 



DZIĘKUJEMY 


