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ZNAKOMITE  WYNIKI GRUPY TVN DZIĘKI 
DOSKONAŁEMU  OTWARCIU SEZONU JESIENNEGO 

 
Warszawa – 8 listopada 2013 r.  

• Grupa TVN ponownie wyprzedziła pozostałych nadawców  potwierdzaj ąc swoj ą pozycj ę 
lidera ogl ądalno ści w komercyjnej grupie docelowej na otwarciu sezon u jesiennego: 

o Dzięki ogromnej popularno ści jesiennej ramówki kanały TVN osi ągnęły we wrze śniu 
łączny udział 24,1%. 

o Średni udział w ogl ądalno ści w trzecim kwartale wzrósł rok do roku o 0,9 punk tu 
procentowego do 21,8%. 

• Przychody Grupy ustabilizowały si ę w trzecim kwartale na poziomie 310 mln zł,  
z marginalnym spadkiem o 0,3%, odzwierciedlaj ąc przede wszystkim stopniow ą stabilizacj ę 
rynku reklamy telewizyjnej. Dzi ęki temu spadek przychodów za 9 miesi ęcy zwolnił do 3,0% 
skutkuj ąc w tym okresie kwot ą 1.094 milionów zł. 

o Przychody ze sprzeda ży czasu reklamowego były w trzecim kwartale ni ższe o 3,4%, 
w porównaniu do rynku, którego spadek szacujemy na 3,3%.1 

• Skorygowana EBITDA 2 w trzecim kwartale i dziewi ęciu miesi ącach wzrosła odpowiednio do 
kwot 91 milionów zł i 347 milionów złotych, i była wyższa od raportowanej EBITDA 
głównie ze wzgl ędu na 7 milionów zł dywidendy otrzymanej od nC+. Ma rża wzrosła rok do 
roku w trzecim kwartale do 29,4% z 27,2%, poprawiaj ąc wynik dziewi ęciu miesi ęcy do 
31,8% wobec 28,2% w analogicznym okresie 2012 roku.  

o Raportowana EBITDA obni żyła si ę o 2,5% do 83 milionów zł w trzecim kwartale, 
odzwierciedlaj ąc marginalny wpływ przychodów i udziału w stratach jednostek 
stowarzyszonych. Wynik narastaj ąco wzrósł o 6,4% w efekcie oszcz ędności kosztów 
zrealizowanych w pierwszej połowie roku. 

• Nasza strategiczna spółka stowarzyszona – nC+ – mia ła na koniec wrze śnia 2,2 miliona 
abonentów, z miesi ęcznym ARPU w okresie dziewi ęciu miesi ęcy na poziomie 64,1 zł 
i osi ągnęła w tym okresie przychody na poziomie 1,7 miliarda  zł. 

• Strata netto Grupy TVN wyniosła 171 milionów zł w t rzecim kwartale i 249 milionów zł 
narastaj ąco za dziewi ęć miesi ęcy, głównie w wyniku obci ążenia kosztami wcze śniejszej 
spłaty obligacji Senior Notes 10,75%. 

• Wskaźnik Długu Netto do skorygowanej EBITDA 3 wzrósł do 4,4 na skutek premii za 
wczesny wykup obligacji podczas gdy zadłu żenie brutto zostało zmniejszone  
o kwot ę 807 milionów zł w wyniku pomy ślnego refinansowania. 

                                                 
1  Wyłącznie czas antenowy, bez sponsoringu.  
2  Raportowana EBITDA skorygowana o udział w zysku / stracie jednostek stowarzyszonych oraz dywidendy otrzymane od jednostek 

stowarzyszonych. 
3  Szczegółowe informacje odnośnie wskaźnika w nocie 22.1 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy TVN. 
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Markus Tellenbach, Prezes Zarz ądu, powiedział:  

“Świetne otwarcie sezonu jesiennego potwierdza wiodącą pozycję Grupy TVN na rynku oglądalności 
osiągniętą w drugim kwartale, motywując nas do dalszego wzmacniania tej pozycji 
w warunkach rosnącej konkurencyjności wśród nadawców telewizyjnych. Przychody oraz EBITDA 
w trzecim kwartale były w pełni zgodne z naszymi oczekiwaniami i potwierdzają stabilizację rynku 
reklamy telewizyjnej w 2013 r. 

W czwartym kwartale nadal obserwujemy wysoki popyt na reklamę telewizyjną oraz stopniowy wzrost 
udziału sprzedaży czasu reklamowego wg cennika kosztem sprzedaży punktów ratingowych, co 
stanowi wyraźną wskazówkę dalszej poprawy sytuacji na rynku. Dlatego też Zarząd podtrzymuje 
wcześniejsze oczekiwania na rok 2013. 

Jednocześnie postępująca poprawa sytuacji gospodarczej, która przekłada się na wzrost popytu 
i cen reklamy telewizyjnej pozwalają w chwili obecnej oczekiwać niskiego jednocyfrowego wzrostu 
rynku w przyszłym roku. Odbudowujący się rynek w połączeniu z naszym bilansem wzmocnionym 
dzięki udanemu refinansowaniu i częściowemu oddłużeniu powinny prowadzić do dalszej poprawy 
naszej rentowności operacyjnej i netto.” 

 
 
 

 

 

W milionach zł 
Dziewięć miesi ęcy 

zakończonych 
30 września, 2013 

Dziewięć miesi ęcy 
zakończonych 

30 września, 2012 
Zmiana 

Przychody  1 094  1 128 - 3,0% 

 Segment TV  1 073  1 104 - 2,8% 

Skorygowana EBITDA   347  318 + 9,4% 

Skorygowana mar ża EBITDA  31,8% 28,2% + 3,6pp 

Raportowana EBITDA  338  318 + 6,4% 

Raportowana marża EBITDA 30,9% 28,2% + 2,7pp 

 

W milionach zł 
Trzy miesi ące 
zakończone 

30 września, 2013 

Trzy miesi ące 
zakończone 

30 września, 2012 
Zmiana 

Przychody  310  311 - 0,3% 

 Segment TV  303  304 - 0,4% 

Skorygowana EBITDA   91  85 + 7,7% 

Skorygowana mar ża EBITDA  29,4% 27,2% + 1,2pp 

Raportowana EBITDA  83  85 - 2,5% 

Raportowana marża EBITDA 26,6% 27,2% - 0,6pp 
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Grupa TVN – Pozycja lidera ogl ądalno ści zapewnia zrównowa żone wyniki na tle 
stabilizuj ącego si ę rynku reklamy telewizyjnej 

Przychody Grupy TVN  ustabilizowały się w trzecim kwartale na poziomie 310 milionów zł,  
w wyniku: 

• Sprzedaży reklamowego czasu antenowego niższej o 3,4% w porównaniu do naszego 
szacunku spadku rynku reklamy spotowej o 3,3%4, 

• Znacznego wzrostu przychodów ze sponsoringu o 26,2%, 
• Opłat za kanały tematyczne niższych o 4,3%, co odzwierciedla niższą efektywną cenę na 

abonenta, 
• Rosnących prowizji z usług Premium TV w ramach pozostałych przychodów. 

W efekcie, przychody w pierwszych dziewięciu miesiącach 2013 r. spadły o 3% i wyniosły 1.094 
miliony zł. 

Skorygowana EBITDA  wzrosła w trzecim kwartale o 7 milionów zł rok do roku, odzwierciedlając 
stabilne przychody i koszty oraz wzrost pochodzący z dywidendy otrzymanej od nC+. Skorygowana 
EBITDA za okres dziewięciu miesięcy wzrosła o 30 milionów zł, czyli 9,4%, i wyniosła  
347 milionów zł głównie dzięki znacznym oszczędnościom zrealizowanym w pierwszej połowie 2013 
roku, które przekroczyły wpływ niższych przychodów. Skorygowana marża EBITDA wyniosła 29,4% w 
trzecim kwartale (wzrost o 1,2 punktu procentowego w porównaniu do ubiegłego roku) i 31,8% 
w okresie dziewięciu miesięcy (wzrost o 3,6 punktu procentowego w porównaniu do ubiegłego roku). 

Raportowana EBITDA obniżyła się w trzecim kwartale o 2,5% rok do roku, do 83 milionów zł, 
w efekcie nieznacznego negatywnego wpływu niższych przychodów i udziału w stratach jednostek 
stowarzyszonych. Raportowana EBITDA za okres dziewięciu miesięcy osiągnęła 338 milionów zł, 
o 6,4% więcej rok do roku, ponownie dzięki oszczędności zrealizowanym w pierwszej połowie roku. 

Wynik finansowy  w trzecim kwartale wyniósł -239 milionów zł w porównaniu do -13 milionów zł  
w 2012 roku, odzwierciedlając głównie -206 milionów zł jednorazowych kosztów związanych 
z wczesnym wykupem obligacji Senior Notes 10,75%. W okresie dziewięciu miesięcy wynik 
finansowy wyniósł -559 milionów zł obejmujące odsetki, wyżej wymienione koszty wcześniejszej 
spłaty obligacji oraz ujemne różnice kursowe. 

Wynik netto  w okresie osiągnął -171 milionów zł straty w trzecim kwartale, głównie w efekcie 
jednorazowego negatywnego wpływu kosztów finansowych. Podobnie, wynik za pierwsze dziewięć 
miesięcy 2013 roku wyniósł -249 milionów zł. 

Wynik netto przypadaj ący akcjonariuszom TVN S.A.  wyniósł -170 milionów zł w trzecim kwartale  
i -244 milionów zł w okresie dziewięciu miesięcy. 

Zadłu żenie netto na dzień 30 września 2013 roku, wyniosło 2,22 miliarda zł, a wskaźnik Długu Netto 
do skorygowanej EBITDA osiągnął poziom 4,4. Wzrost Długu Netto oraz jego stosunku do 
skorygowanej EBITDA w porównaniu do wyników na koniec zeszłego roku odzwierciedla głównie 
wpływ kosztów związanych z wczesnym wykupem obligacji Senior Notes 10,75%. Jednocześnie 
w wyniku pomyślnego refinansowania tych obligacji, Dług Brutto został obniżony o 807 milionów zł, 
podczas gdy średni koszt długu spadł do 7,5%. 

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.investor.tvn.pl 
 
 W celu uzyskania dalszych informacji proszę kontaktować się z: 

                                                 
4 Wyłącznie czas antenowy, bez sponsoringu.  

Emilia Ordon 
Dyrektor Public Relations i Komunikacji Korporacyjnej  
tel. (+48 22) 856 67 97 
Tel. kom.: (+48) 502 555 937 
e-mail : press@tvn.pl 

Tomasz Poźniak 
Dyrektor Działu Relacji z Inwestorami 
Tel. (+48 22) 856 66 14  
Tel. kom.: (+48) 516 444 316 
e-mail: t.pozniak@tvn.pl  
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*** 

TVN jest wiodącą prywatną grupą medialną w Polsce. Nadaje następujące kanały telewizyjne: 
 

TVN jest na polskim rynku uznawany za czołowy kanał telewizyjny, oferujący wysokiej 
jakości programy rozrywkowe oraz rzetelne i niezależne audycje informacyjne.  
 
TVN7 to kanał telewizyjny o profilu filmowo-serialowym.  
 
TVN24 jest pierwszym polskim 24-godzinnym informacyjno-publicystycznym kanałem 
telewizyjnym. 
 
TVN CNBC jest kanałem informacyjnym o tematyce biznesowej, przygotowywanym we 
współpracy z CNBC Europe.  
 
TVN Meteo  to pierwszy polski kanał telewizyjny o pogodzie. 
 
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.  
 
TTV - kanał telewizyjny oferujący publicystykę, informację i  dokument społeczny - 
dostępny w sieciach kablowych, na platformach cyfrowych oraz w ramach naziemnej 
telewizji cyfrowej.  
 
ITVN jest kanałem telewizyjnym skierowanym do widowni pochodzenia polskiego 
zamieszkałej za granicą, dostępnym w Europie, Ameryce Północnej i w Australii.  
 
Telezakupy Mango  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. 

 
tvnplayer.pl  – platforma VOD, umożliwia dostęp do największej biblioteki seriali i 
programów emitowanych na antenie TVN i kanałów tematycznych. Jes 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 
 
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.  
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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  - specjalny 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 ogólnopolskiej 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 wydawców jak TVN, Telewizja Puls, 
4Fun Media, Viacom International Media Networks, Canal+ Cyfrowy, The Walt 
Disney Company. 
 
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 S.A. jest założycielem fundacji TVN „nie jesteś sam”: 
 

Fundacja TVN “nie jeste ś sam”  skupia się na pomocy ludziom cierpiącym  
na nieuleczalne, wymagające kosztownego leczenia choroby. Fundacja TVN 
wspiera też finansowo szpitale, domy dziecka i ośrodki rehabilitacji, pokrywając 
oszty 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. 


