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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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Po raz pierwszy w historii Grupa TVN została liderem pod względem 
udziałów w oglądalności* 

Dodatkowe 2,1% udziału w całodobowej oglądalności w komercyjnej grupie 

docelowej i łączny poziom 23,9% w drugim kwartale  

Ramówka Grupy TVN była lepsza od głównych konkurentów przez 
ostatnie cztery kwartały pomimo 10% oszczędności w kosztach 
programowych w tym okresie 

Ten doskonały wynik oglądalności zredukował spadek przychodów 
reklamowych TVN do zaledwie 1,6% w drugim kwartale na tle rynku 
niższego o 3,8%** 

W takich warunkach skorygowana EBITDA wzrosła o 20% w drugim 
kwartale 

Osiągnięcia Grupy TVN: #1 pod względem oglądalności 

* Oglądalność całodobowa w komercyjnej grupie docelowej  w wieku16-49   ** W oparciu o dane Starlink 
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 Wyniki operacyjne 
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TV: Rentowność osiąga przedkryzysowe poziomy dzięki 

determinacji do utrzymania marż 

 Grupa TVN osiągnęła pozycję lidera w oglądalności w komercyjnej grupie docelowej 
wyprzedzając głównych publicznych i komercyjnych nadawców telewizyjnych 

 Trzeci kwartał z rzędu Grupa TVN była jedynym z głównych nadawców zwiększającym 

udział w oglądalności rok do roku, stale zwiększając swój udział wartościowym w rynku 

reklamy telewizyjnej 

 Przychody z działalności TV (wyłączając Telezakupy) były w drugim kwartale niższe 
o 2% (10 milionów zł) głównie ze względu na poprawiający się, ale wciąż słaby rynek 
reklamy telewizyjnej 

Przychody ze sprzedaży czasu reklamowego spadły o 2%, co w części skompensował wzrost 

przychodów ze sponsoringu o 4% 

Przychody z opłat za kanały tematyczne były niższe o 3% w wyniku spadku bazy abonentów 

płatnej telewizji na rynku 

 EBITDA segmentu TV wzrosła w drugim kwartale o 29 milionów zł (+20%) dzięki 
znacznym oszczędnościom kosztów przekraczającym spadek przychodów 

 Marża EBITDA wzrosła do 39,8% w porównaniu z 32,5% w drugim kwartale 2012 r. 
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Dalszy wzrostu wartościowego udziału TVN 

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

2 Żródło: Dane własne dot. TVN oraz Starlink dla reszty rynku, reklama spotowa i sponsoring 
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Poprawa przychodów segmentu TV w efekcie doskonałej 

oglądalności w poprawiających się warunkach rynkowych 

Przychody TV w II kwartale 

 Przychody niższe o 2% w drugim kwartale i o 4% w całym półroczu 

 Przychody z reklamy i sponsoringu niższe tylko o prawie 1% w drugim kwartale 

X% Zmiana względem  przychodów w II kw. / I półroczu 2012 r. w milionach PLN 
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Marża EBITDA  

Dalsza dyscyplina kosztowa pozwoliła zniwelować wpływ 

spadku przychodów i osiągnąć wyższą EBITDA 
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 Wysokie oszczędności kosztów poprawiły EBITDA o 20% w drugim kwartale 

i o 10% w I połowie 2013 r. bez wpływu na jakość i popularność ramówki TVN 

 Koszty amortyzacji i produkcji treści programowych dostarczyły 60% oszczędności 

+ 20% 
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+ 10% 

34% 

33% 
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Znaczny wkład kanałów tematycznych głównie dzięki 

rosnącemu zasięgowi TVN7 i TTV na naziemnej TV cyfrowej 

Średni spadek liczby abonentów o 0,8% 

 Wyłączenie nadawania analogowego 

w lipcu zapewniło pełen zasięg cyfrowy 

dla TVN7 i TTV 

 Przychody kanałów tematycznych 

z reklamy i sponsoringu wzrosły 

w II kw. o 24% głównie dzięki kanałom 

TVN7 i TTV 

 Przychody z opłat za kanały tematyczne 

spadły w II kw. rok do roku o 3% głównie 

w wyniku niższej bazy abonentów 

płatnej telewizji na rynku w połączeniu 

z niewielkim negatywnym wpływem 

kursów walutowych 
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Pozostałe 13 małych kanałów TVN7 i TTV

 TVN7 i TTV skorzystały na cyfryzacji 

nadawania naziemnego wyraźnie 

wyprzedzając pozostałe kanały DTT  

 Znakomite wyniki oglądalności 

spowodowały wzrost przychodów 

kanałów TVN7 i TTV o niemal 60% 

 TVN7 i TTV są kluczowymi elementami 

naszej nowej oferty reklamowej „Mix 

Mux”** w ramach Premium TV, która 

dostarcza reklamodawcom profil 

oglądalności zbliżony do osiąganego 

przez pozostałe główne kanały 

komercyjne i publiczne  

Udział w oglądalności TVN7 i TTV* vs. pozostałe małe kanały DTT 

*  Cały dzień, 16-49 

+ 70% 

+ 51% 

**  „Mix Mux” to oferta reklamowa TVN złożona z kanałów TVN7, TTV, TV Puls oraz Puls2 skierowana w szczególności do komercyjnej grupy docelowej w ramach  DTT. 

Łączny udział w oglądalności kanałów TVN7 i TTV wzrósł 

w II kw. o 70% wyprzedzając pozostałe kanały DTT 
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 TVN Player jest liderem rynku VoD 

z najdłuższym czasem korzystania 

z serwisu, a liczba jego użytkowników 

nadal rośnie 

 Liczba unikalnych użytkowników 

TVN Player’a wzrosła do ok. 1,5 mln 

w maju 2013 r. (+20% rok do roku) 

ze średnim czasem korzystania przez 

użytkownika na poziomie 9,7 godz. 

miesięcznie 

 Wzrost liczby odtworzonych odcinków 

o 4% w sezonie wiosennym jest głównie 

zasługą oglądalności programów TVN, 

stopniowo uzupełnianych ofertą stron 

trzecich 
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Źródło: Unikalni użytkownicy i czas wg MegaPanel, maj 2013 r.; Odtworzone odcinki – dane własne TVN 
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Wysoki wzrost Premium TV 

* Cała doba, 16-49. 

 Reprezentowany udział 

w oglądalności wzrósł 

o 6,5 pp rok do roku 

 Wyższa liczba reprezentowanych 

kanałów oraz poprawa oglądalności 

dotychczasowych partnerów 

przekładają się na wzrost 

działalności brokerskiej Premium TV 

 Łączna oglądalność kanałów 

własnych oraz reprezentowanych 

przez TVN osiągnęła w I poł. roku 

jedną trzecią rynku 

Since 2013 

Since 2013 

Liczba 

kanałów 

Oglądalność* 

I poł. 2012 

Roczny 

wzrost w 

Premium TV I poł. 2013 
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2,4% 

9,4% 

+ 1,7 pp 

- 

+ 2,4 pp 

+ 2,4 pp 

+ 6,5 pp 
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Wyniki finansowe 
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 Spadek przychodów rok do roku o 2% i 4% odpowiednio w II kwartale i w I półroczu wynika 

z poprawy trendu nadal słabego rynku reklamy telewizyjnej 

 Ścisła dyscyplina kosztowa i znaczne ich oszczędności przekroczyły wpływ niższych przychodów 

powodując wzrost skorygowanej EBITDA o 20% do 171 milionów zł w drugim kwartale oraz o 10% 

do 256 milionów zł w pierwszej połowie roku 

 Raportowana EBITDA wzrosła o 10% zarówno w drugim kwartale jak i w pierwszym półroczu, 

osiągając odpowiednio 157 milionów zł oraz 255 milionów zł i odzwierciedlając negatywny wpływ 

udziału w stracie jednostek stowarzyszonych 

 Wynik finansowy netto na poziomie -177 milionów zł w drugim kwartale i -320 milionów zł 

w pierwszym półroczu  był wynikiem kosztów odsetkowych oraz niezrealizowanych strat na 

różnicach kursowych przy wycenie obligacji Senior Notes 

 Strata netto w okresie na poziomie -32 milionów zł w drugim kwartale i -78 milionów zł w pierwszym 

półroczu odzwierciedla głównie wpływ niezrealizowanych strat na różnicach kursowych 

 Dalsze wysokie przepływy pieniężne wysokości 93 milionów zł w pierwszym półroczu z działalności 

operacyjnej po podatku, inwestycyjnej oraz zapłacie odsetek netto w wysokości 153 milionów zł 

 Niewielki wzrost wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA do 4,2x ponownie odzwierciedla wpływ 

niezrealizowanych różnic kursowych 

Wyniki finansowe Grupy TVN 
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Ograniczony spadek przychodów w wyniku poprawy trendów 

na nadal słabym rynku reklamy telewizyjnej 

- 3% 

- 12 mln 

Przychody w II kwartale 2013 r. 

29% 

X% Zmiana względem  przychodów II kw. / I poł. 2012 r. w milionach PLN 

817  784  

- 30 - 3 

0

300

600

900

1200

Przychody w I połowie
2012 r.

TV Pozostałe przychody i
korekty konsolidacyjne

Przychody w I połowie
2013 r.

- 4% 

- 33 mln 

Przychody w I połowie 2013 r. 



233 

256 255 

- 33 
+ 56 

- 1  

0

100

200

300

400

EBITDA w I poł.
2013 r.

Wpływ
przychodów

Wpływ kosztów Skorygowana
EBITDA w I poł.

2013 r.

Udział w
wyniku

jednostek stow.

Raportowana
EBITDA w I poł.

2013 r.

18 

+ 10% 

+ 22 mln 

EBITDA w II kwartale 2013 r. EBITDA w I połowie 2013 r.  

+ 10% 

+ 23 mln 

X% Zmiana względem  EBITDA II kw. / I poł. 2012 r. 

 

29% 

33% 

Marża EBITDA 

143 

171 
157 

- 11 

+ 39 

- 14  

0

50

100

150

200

250

EBITDA w II kw.
2012 r.

Wpływ
przychodów

Wpływ kosztów Skorygowana
EBITDA w II kw.

2013 r.

Udział w
wyniku

jednostek stow.

Raportowana
EBITDA w II kw.

2013 r.

+ 10% 

+ 14 mln 

+ 20% 

+ 28 mln 

32% 

39% 

36% 

Oszczędności kosztów znacząco przekroczyły spadek 

przychodów dając w II kw. marżę EBITDA bliską 40% 

33% 

w milionach PLN 



19 

Niezrealizowane straty z różnic kursowych na wycenie obligacji 

Senior Notes nadal determinują wynik finansowy netto 

W milonach zł II kw. 2013 I poł. 2013 II kw. 2012 I poł. 2012

Przychody z tytułu odsetek 3 8 5 12

Koszty z tytułu odsetek -92 -185 -94 -180

- w tym odsetki od walutowych kontraktów 

terminowych
0 -1 -8 -11

- w tym koszty premii oraz koszty emisji 

związane z wcześniejszą spłatą obligacji
-8 -15 0 0

Różnice kursowe, w tym: -83 -137 -57 156

- niezrealizowane zyski / (straty) z różnic 

kursowych na wycenie obligacji
-112 -181 -53 155

- pozostałe zyski / (straty) z różnic 

kursowych i wpływ zabezpieczenia wartości 

godziwej kontraktów terminowych

28 44 -4 1

Pozostałe koszty finansowe netto -5 -6 -2 -3

Wynik finansowy netto -177 -320 -147 -16

 Wynik finansowy netto nadal po wpływem 

niezrealizowanych różnic kursowych przy stabilnych 

przychodach i kosztach odsetkowych 
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Od raportowanej EBITDA do wyniku netto w II kw. 2013 r. 
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Przepływy pieniężne 
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1  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, depozyty bankowe powyżej 3 miesięcy oraz środki o ograniczonej możliwości dysponowania ze sprzedaży Grupy Onet. 

1 

1 
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Stabilny poziom zadłużenia i dalszy skup obligacji 

W milionach zł 30 czerwca 2013  Zapadalność 

Obligacje Senior Notes 10,75% 1  2 457 2017 

Obligacje Senior Notes 7,875% 1  716 2018 

Naliczone odsetki 2  40 - 

Środki pieniężne i płynne aktywa 3  - 1 074 - 

Dług netto  2  140 - 

Skorygowana EBITDA 4 

(12 miesięcy narastająco) 
 506 - 

Dług netto / EBITDA  4,2 - 

 Dług brutto niższy o 150 milionów zł 

w porównaniu stanu z 31 marca 2013 r. 

w wyniku skupu obligacji za kwotę 160 milionów 

zł oraz spłaty kredytu hipotecznego w kwocie 

111 milionów zł skompensowanych 

niezrealizowanym wpływem osłabienia złotego 

w kwocie ok. 121 milionów zł 

 Odnawialna linia kredytowa na 300 milionów zł 

oraz kredyt gotówkowy na 100 milionów zł 

ustanowione w czerwcu zastąpiły poprzednią 

linię gwarancyjną na 300 milionów zł, 

odnawialną linię zaliczkową na 100 milionów zł 

oraz kredyt hipoteczny na kwotę 26 milionów 

EUR. Aktualny bilans linii kredytowej wynosi 0. 

 Spółka kontynuuje monitorowanie rynków 

finansowych zarówno pod kątem skupu 

obligacji, jak i możliwości refinansowania. 
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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Informacja o jednostkach stowarzyszonych 

 nc+: 

 Liczba abonentów na dzień 30 czerwca wyniosła 2,3 miliona 

 Miesięczne ARPU z usług abonamentowych osiągnęło 63,4 zł w I połowie roku 

 Łączne przychody w tym okresie wyniosły 1.138 milionów zł 

 Platforma poniosła znaczne koszty jednorazowe w wysokości ok. 66 milionów zł w 
pierwszym półroczu 

 EBITDA po wyłączeniu powyższych kosztów wyniosła ok. 200 milionów zł w pierwszej 
połowie roku, odzwierciedlając wpływ pierwszych synergii operacyjnych z połączenia 
platform 

 Udział Grupy TVN w stracie nc+ osiągnął w tym okresie 4,7 miliona zł 

 Inwestycja Grupy TVN w nc+ wyniosła na dzień 30 czerwca 1,54 miliarda zł. Grupa 
TVN przeprowadziła test na utratę wartości nc+, który potwierdził wartość inwestycji 
zawartą w sprawozdaniach finansowych na dzień 30 czerwca 

 Onet: 

 Udział Grupy TVN w zysku Onet osiągnął 4 miliony zł pierwszym półroczu 

 Inwestycja Grupy TVN w Onet wyniosła 326 milionów zł na dzień 30 czerwca 
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Podsumowanie 
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Zarząd potwierdza oczekiwania na cały rok 2013 

 Grupa TVN po raz pierwszy w swojej historii osiągnęła pozycję lidera pod 

względem oglądalności* generując jednocześnie znaczne oszczędności kosztów, 

które przekroczyły wpływ poprawiającego się choć nadal słabego rynku reklamy 

telewizyjnej 

 Skorygowana EBITDA w wysokości 256 milionów zł w pierwszej połowie roku 

odzwierciedla efektywność naszego podejścia do produkcji i eksploatacji treści 

programowych 

 Grupa TVN będzie dalej wspierała wyjątkową jakość i wysoką oglądalność oferty 

programowej wszystkich swoich kanałów telewizyjnych, szczególnie biorąc pod 

uwagę postępującą fragmentację, również w efekcie wdrożenia naziemnej telewizji 

cyfrowej, oraz pierwsze oznaki poprawy sytuacji na rynku reklamy telewizyjnej 

 Zarząd potwierdza oczekiwania na rok 2013 sformułowane 28 lutego 

 Grupa TVN osiągnie wyniki lepsze niż średni jednocyfrowy spadek rynku reklamy 

telewizyjnej, a skorygowana EBITDA będzie porównywalna do zeszłorocznej 
*  Cały dzień,  komercyjna grupa docelowa w wieku16-49 
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Dziękujemy 


