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TVN ZDOBYWA POZYCJĘ LIDERA OGLĄDALNOŚCI OSIĄGAJĄC 

JEDNOCZEŚNIE PRZEDKRYZYSOWY POZIOM RENTOWNOŚCI 

Warszawa – 22 sierpnia, 2013 

 TVN wyprzedził rynek pod względem oglądalności i objął pozycję lidera w komercyjnej 
grupie docelowej, pomimo ścisłej dyscypliny kosztowej, która przyniosła oszczędności 
głównie w kosztach programowych: 

o Główny kanał TVN uzyskał najwyższą oglądalność. 

o TVN7 i TTV osiągnęły łączny wzrost oglądalności o 70%, wynikający z rozwoju zasięgu 
naziemnej telewizji cyfrowej. 

o Wszystkie nasze pozostałe kanały tematyczne utrzymały lub zwiększyły oglądalność. 

 Przychody zmniejszyły się o 2,5% rok do roku w drugim kwartale na nadal słabym, ale 
wykazującym oznaki poprawy rynku reklamy telewizyjnej. Spadek przychodów w 
pierwszej połowie 2013 r. wyniósł 4,0%. 

o Przychody z reklamy spotowej były niższe o 1,6% w drugim kwartale, wykazując  
dynamikę lepszą niż rynek, który zmniejszył się o 3,8%1.  

 Skorygowana EBITDA2 wzrosła o 20% w drugim kwartale do 171 milionów zł, dając 
w efekcie półroczny wzrost o 10% rok do roku do poziomu 256 milionów zł oraz 
odzwierciedlając ograniczony spadek przychodów oraz znaczne oszczędności kosztów, 
które przekroczyły negatywny wpływ przychodów. Marża wyraźnie wzrosła do 39% 
w drugim kwartale z 32% w roku ubiegłym, osiągając za półrocze 33% w porównaniu do 
29% w pierwszej połowie 2012 roku. 

o Raportowana EBITDA wzrosła o 10%, zarówno w drugim kwartale jak i w półroczu, 
osiągając odpowiednio 157 milionów zł i 255 milionów zł. Raportowana EBITDA była 
niższa od wartości skorygowanej w wyniku udziału w stratach jednostek 
stowarzyszonych, spowodowanych głównie przez koszty restrukturyzacji nc+. 

 Nasza strategiczna spółka stowarzyszona – nc+ – miała na koniec czerwca 2,3 miliona 
abonentów post-paid, z miesięcznym ARPU w wysokości 63,4 zł w pierwszej połowie 
roku, osiągając przychody 1,138 milionów zł w tym okresie. 

 Strata netto Grupy TVN w okresie wyniosła 32 miliony zł w drugim kwartale oraz 
78 milionów zł w pierwszym półroczu 2013 roku głównie w wyniku niezrealizowanych 
strat kursowych na wycenie Obligacji denominowanych w euro. 

 Wskaźnik Długu Netto do skorygowanej EBITDA wyniósł 4,2 przy zadłużeniu brutto 
niższym o 150 milionów  zł wskutek dalszej spłaty długów. 

                                                 
1
  Wyłącznie czas antenowy, bez sponsoringu - na podstawie danych Starlink. 

2
  Raportowana EBITDA skorygowana o udział w zysku / stracie jednostek stowarzyszonych.  

http://www.investor.tvn.pl/
http://www.tvn.pl/
http://www.onet.pl/
http://www.n.pl/
http://www.prasa.tvn.pl/
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 Zarząd podtrzymuje swoje oczekiwania na rok 2013: wyniki TVN lepsze niż średni 
jednocyfrowy spadek rynku reklamy telewizyjnej oraz skorygowana EBITDA 
porównywalna do wyniku w ubiegłym roku. 

 

Markus Tellenbach, Prezes Zarządu, powiedział:  

“Z dumą pragnę ogłosić, że Grupa TVN po raz pierwszy w swojej historii osiągnęła pozycję lidera 
pod względem wyników całodziennej oglądalności w komercyjnej grupie docelowej odnotowując 
udział na poziomie 23,9% w drugim kwartale. Ponadto, nasze ramówki wygrywałyz głównymi 
konkurentami przez ostatnie cztery kwartały pomimo znacznych oszczędności zrealizowanych w 
tym okresie. Tak doskonałe wyniki przełożyły się bezpośrednio na naszą rentowność, która powraca 
do przedkryzysowych poziomów, odzwierciedlając efektywność naszego podejścia do produkcji 
i eksploatacji treści programowych. Grupa TVN będzie dalej kładła nacisk na wyjątkową jakość i 
wysoką oglądalność oferty programowej wszystkich swoich kanałów telewizyjnych, uwzględniając 
fragmentację postępującą między innymi w efekcie wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej, oraz 
pierwsze oznaki poprawy sytuacji na rynku reklamy telewizyjnej. Jesteśmy przekonani, że Grupa 
TVN osiągnie wyniki lepsze niż średni jednocyfrowy spadek rynku reklamy telewizyjnej, 
a skorygowana EBITDA będzie porównywalna do zeszłorocznej. Pozwala to Zarządowi podtrzymać 
oczekiwania na rok 2013 przedstawione 28 lutego.” 
 
 
 

 

 

 

W milionach zł 
Sześć miesięcy 
zakończonych 

30 czerwca, 2013 

Sześć miesięcy 
zakończonych 

30 czerwca, 2012 
Zmiana 

Przychody  784  817 - 4.0% 

 Segment TV  770  800 - 3.7% 

Skorygowana EBITDA  256  233 + 10% 

Skorygowana marża EBITDA 32.7% 28.5% + 4.2pp 

Raportowana EBITDA  255  233 + 10% 

Raportowana marża EBITDA 32.6% 28.5% + 4.1pp 

  

  

W milionach zł 
Trzy miesiące 
zakończone 

30 czerwca, 2013 

Trzy miesiące 
zakończone 

30 czerwca, 2012 
Zmiana 

Przychody  440  452 - 2.5% 

 Segment TV  434  444 - 2.2% 

Skorygowana EBITDA  171  143 + 20% 

Skorygowana marża EBITDA 38.8% 31.7% + 7.1pp 

Raportowana EBITDA  157  143 + 10% 

Raportowana marża EBITDA 35.7% 31.7% + 4.0pp 
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Grupa TVN – Rentowność na przedkryzysowym poziomie dzięki wysokim wynikom 
oglądalności i dalszym oszczędnościom  

Przychody Grupy TVN spadły jedynie o 2,5% do 440 milionów zł w drugim kwartale, głównie 
w wyniku: 

 Niższej o 1,6% sprzedaży reklamowego czasu antenowego - wynik lepszy od słabego choć 
wykazującego oznaki poprawy rynku, który spadł o 3,8%3, 

 Umiarkowanego wzrostu przychodów ze sponsoringu o 3,9%, 

 Opłat za kanały tematyczne niższych o 3,3%, co odzwierciedla niższą liczbę abonentów na 
rynku płatnej telewizji i negatywny wpływ kursów walutowych na efektywne ceny.  

W efekcie przychody w pierwszym półroczu 2013 roku spadły o 4% i wyniosły 784 miliony zł. 

Skorygowana EBITDA wzrosła w drugim kwartale o 20% czyli o 28 milionów zł rok do roku,  
na skutek wyhamowania spadku przychodów i znacznych oszczędności, przede wszystkim kosztów 
programowych, co z nadwyżką zrekompensowało wpływ niższych przychodów. W pierwszym 
półroczu 2013 skorygowana EBITDA wzrosła o 10%, tj. o 23 miliony zł, z powodów opisanych 
powyżej osiągając poziom 256 milionów zł. W efekcie marża skorygowanej EBITDA wzrosła do 39% 
w drugim kwartale (o 7,1 punktu procentowego w stosunku do II kw. 2012 r.) i do 33% w pierwszej 
połowie roku (o 4,2 punktu procentowego w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r.). 

Raportowana EBITDA wzrosła o 10% rok do roku, zarówno w drugim kwartale jak i w pierwszej 
połowie roku, i wyniosła odpowiednio 157 milionów zł oraz 255 milionów zł. To wynik niższy niż 
poziom skorygowanej EBITDA, co odzwierciedla negatywny wpływ udziału w wynikach jednostek 
stowarzyszonych, który uwzględnia koszty restrukturyzacji nc+. 

Wynik finansowy w drugim kwartale wyniósł -177 milionów zł w porównaniu do -147 milionów zł  
w 2012 r., przede wszystkim w efekcie -92 milionów zł kosztów odsetkowych  
i niezrealizowanych strat z tytułu różnic kursowych w wysokości -122 milionów zł, częściowo 
skompensowanych przez dodatni wynik z różnic kursowych. Wynik finansowy w pierwszej połowie 
roku osiągnął -320 miliony zł, w tym koszty odsetkowe wyniosły -185 milionów zł, niezrealizowane 
straty z tytułu różnic kursowych osiągnęły -181 milionów zł, ponownie częściowo zrównoważone 
zyskiem z różnic kursowych. 

Wynik netto w okresie to -32 milionów zł straty w drugim kwartale, efekt -40 milionów zł straty przed 
opodatkowaniem, częściowo skompensowanej kwotą 8 milionów zł korzyści z tytułu podatku 
dochodowego. Ten pozytywny wpływ podatku dochodowego w wysokości 28 milionów zł 
w pierwszej połowie roku, w połączeniu ze stratą brutto w wysokości -106 milionów zł, dał wynik 
netto na poziomie -78 milionów zł w pierwszych sześciu miesiącach 2013 roku. 

Wynik netto przypadający akcjonariuszom TVN S.A. wyniósł -30 milionów zł w drugim kwartale  
i -74 milionów zł w pierwszej połowie 2013 roku. 

Zadłużenie netto na dzień 30 czerwca 2013 r., wynosiło 2,14 miliarda zł ze wskaźnikiem długu 
netto do skorygowanej EBITDA na poziomie 4,2. Wzrost zarówno zadłużenia netto jak i jego 
stosunku do skorygowanej EBITDA, w porównaniu do wyników na koniec 2012 r., jest rezultatem 
negatywnego wpływu różnic kursowych na wycenę Obligacji. Jednocześnie zadłużenie brutto 
zmniejszyło się o 150 milionów zł w wyniku dalszego częściowego wykupu Obligacji i całkowitej 
spłaty kredytu hipotecznego. 
 
 
Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.investor.tvn.pl 
 

                                                 
3
 Wyłącznie czas antenowy, bez sponsoringu - na podstawie danych Starlink. 

  

http://www.investor.tvn.pl/
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*** 

Grupa TVN jest wiodącą prywatną grupą medialną w Polsce. Nadaje jedenaście kanałów 
telewizyjnych. 
 

TVN, główny kanał telewizyjny Grupy, jest na polskim rynku uznawany za czołowy 
program telewizyjny, oferujący wysokiej jakości programy rozrywkowe oraz rzetelne  
i niezależne audycje informacyjne.  
 
TVN7 to kanał telewizyjny o profilu filmowo-serialowym, uzupełniający ofertę 
programową TVN.  
 
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 poświęconym urodzie, stylom życia, modzie oraz 
zdrowiu adresowanym do kobiet.  
 
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.  

 
Grupa TVN posiada 50,55% udziałów w firmie Stavka sp. z o.o., nadawcy TTV.  
TTV - kanał oferujący publicystykę, informację i dokument społeczny - dostępny w 
sieciach kablowych, na platformach cyfrowych oraz w ramach naziemnej telewizji 
cyfrowej. 

 
 
Do Grupy TVN należy również: 

 
TVN News & Services Agency, najbardziej wszechstronnie działająca agencja mediowa 
w Europie Środkowej i Wschodniej, która jako jedyna w regionie oferuje pełną 
kompleksowość usług.  
 
Fundacja TVN “nie jesteś sam”, skupiająca się na pomocy ludziom cierpiącym  
na nieuleczalne, wymagające kosztownego leczenia choroby. Przez wiele lat 
podopiecznymi Fundacji TVN były dzieci głuche i niedosłyszące, starające się  
o implanty ślimakowe oraz chorzy na mukowiscydozę. Ponadto, Fundacja TVN wspiera 
finansowo szpitale, domy dziecka i ośrodki rehabilitacji, pokrywając koszty remontów, 
zakupu sprzętu medycznego oraz karetek. 
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Do Grupy TVN należy również: 
 
tvn.pl - codzienne źródło informacji rozrywkowej związanej z show-biznesem. Na 
bieżąco aktualizowany serwis opisujący wydarzenia, bohaterów i programy znane 
nie tylko z anteny TVN. Umożliwia dostęp do szerokiej bazy materiałów wideo i 
fotogalerii oraz pełnych odcinków seriali i show telewizji TVN. 
 
tvnplayer.pl - platforma wideo na żądanie, umożliwiająca bezpłatny dostęp do 
największej biblioteki seriali, show i programów emitowanych w kanałach TVN. 
Dostępna również w wersjach mobilnych na urządzeniach z systemami Android, 
iOS, w konsolach PS3, w odbiornikach telewizyjnych wiodących producentów 
oraz w na platformie nc+. 
 
tvn24.pl - pierwszy w Polsce wortal informacyjny, który łączy w sobie tekst, 
dźwięk i obraz. Znajdują się w nim rozbudowane relacje wideo z najważniejszych 
wydarzeń w Polsce i na świecie.  

 
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.  
 
tvnwarszawa.pl - projekt medialny poświęcony Warszawie i jej mieszkańcom. 
TVN Warszawa koncentrując się na życiu stolicy, oferuje wysokiej jakości treści  
o charakterze informacyjnym i rozrywkowym.  
 
kulinarni.pl – serwis internetowy o tematyce kulinarnej. Interaktywne 
kompendium wiedzy z zakresu współczesnej kuchni pełne autorskich inspiracji, 
przepisów najlepszych szefów kuchni prezentowanych w wersji wideo, a także 
newsów, porad i ciekawostek. 

 
 
 
 

 
Grupa TVN we współpracy z Grupą Canal+ S.A. jest operatorem nc+, 
wiodącego operatora płatnej telewizji premium w Polsce. Grupa posiada 
32% udziałów w platformie nc+. 
 
 

nc+ to nowoczesna, najbogatsza pod względem oferty programowej platforma cyfrowa powstała z 
połączenia dwóch liderów rynku - CYFRY+ oraz n. Oferuje 130 wyselekcjonowanych kanałów 
najwyższej jakości, w tym aż 50 w standardzie HD. W nc+ można oglądać najbardziej prestiżowe 
wydarzenia sportowe i najnowsze premiery filmowe prosto z ekranów kin, dostępne na sześciu 
kanałach premium rodziny CANAL+: CANAL+ Family HD, CANAL+ Family2 HD, CANAL+ Film HD, 
CANAL+ Film2 HD, CANAL HD+ i CANAL+ Sport HD. 
nc+ to również najnowocześniejsze, przyjazne technologie, m.in.: PVR (personal video recording) - 
nagrywanie, przewijanie i pauzowanie programów; MULTIROOM, czyli telewizja nawet w 6 
pomieszczeniach jednocześnie, VOD+ i netVOD+ - programy i filmy na życzenie, dostępne po 
podłączeniu dekodera do internetu; nc+ GO - aplikacja mobilna umożliwiającą oglądanie telewizji na 
tablecie, lub smartfonie. Dzięki połączeniu najbogatszej oferty wyselekcjonowanych treści  
i najnowszej technologii nc+ na nowo definiuje pojęcie współczesnej rozrywki. 
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Grupa TVN prowadzi działalność w segmencie nowych mediów jako partner 
Ringier Axel Springer Media AG (“RAS”), poprzez Grupę Onet.pl S.A., operatora 
www.onet.pl - najpopularniejszego portalu internetowego w Polsce. Od 1997 roku 
Onet jest liderem wyznaczającym standardy rozrywki, informacji, komunikacji, 
handlu, usług mobilnych i reklamy wykorzystując możliwości, które stwarza 
Internet. Onet to największe polskie medium internetowe, należące do grona 
najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce. 

 
 
Sukces w swoich kategoriach odnoszą również: 

 

Zumi - nowe, niespotykane wcześniej na polskim rynku narzędzie, łączące 
cechy serwisów mapowych, nawigacyjnych i ogłoszeniowych. 

 

Sympatia.pl – najpopularniejszy w Polsce serwis towarzysko-randkowy. 
 

plejada.pl - multimedialny serwis internetowy poświęcony informacjom ze świata 
show-biznesu. Plejada.pl jest pierwszym na polskim rynku projektem, dostępnym 
od razu na trzech platformach - w internecie, w telefonach komórkowych (wersja 
lajt) oraz na platformie „n”.  
 
Biznes.pl - pierwsza polska wieloplatformowa usługa biznesowa w pełni 
wykorzystująca możliwości działania w wirtualnej ‘chmurze’, dostępna na 
dowolnym urządzeniu w dowolnym czasie.  
 
vod.pl - internetowy serwis „wideo na życzenie” umożliwia oglądanie za pomocą 
przeglądarki internetowej polskich i zagranicznych seriali, programów 
telewizyjnych oraz pełnometrażowych filmów fabularnych.  

 

OnetBlog – największa blogosfera w polskiej sieci. 
 
 
 
Akcje TVN S.A. zadebiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 7 grudnia 2004 
r.  
 
 
 
 
W celu uzyskania dalszych informacji proszę kontaktować się z: 
 

 
 

 

 

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  

Karol Smoląg   

Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych 
Rzecznik prasowy 
tel. (+48 22) 856 67 97 

e-mail: press@tvn.pl  
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