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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.



4

Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Wyniki operacyjne

3. Wyniki finansowe

4. Podsumowanie

5. Pytania i odpowiedzi



Wprowadzenie

5

Markus Tellenbach
Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny



6

TVN w 2014: czas zmiany i powrotu dynamiki

TVN:

• Udane uruchomienie kanału TVN24 Biznes i Świat

• Wdrożenie nowej polityki sprzedażowej odbudowało 

racjonalne podejście do cen na rynku reklamy TV

• Oferty programowe w sezonach wiosennym i jesiennym 

dominowały w wynikach oglądalności w kluczowych 

grupach docelowych

• Premium TV – ciągłość działania i postępujący rozwój

od czasu uruchomienia w 2001 roku

• Uruchomienie oferty SVOD na platformie Player we 

współpracy z T-Mobile

• Osiągnięcie rocznych celów

Polska gospodarka:

• Wzrost PKB na poziomie 3,3% 

prawie dwa razy wyższy niż rok 

wcześniej

• Widoczna poprawa popytu 

krajowego i wzrost inwestycji

• Wyższy dochód rozporządzalny 

przy bezrobociu spadającym do 

poziomów sprzed kryzysu

• … a wszystko to pomimo 

zewnętrznych tarć geopolitycznych 

i słabej strefy euro
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TVN osiągnął zakładane cele roczne

Oczekiwania na rok 
2014

Luty 2014 Sierpień 2014 Listopad 2014 Wynik

Wzrost rynku 
reklamy TV

Średni jednocyfrowy Potwierdzone
Jednocyfrowy niski do 

średniego
+ 4,8%

Wzrost przychodów
TVN związanych
z reklamą

Wzrost powyżej 

dynamiki rynku
Średni jednocyfrowy Potwierdzone + 5,1%

Wzrost 
skonsolidowanych
przychodów TVN

-

Poniżej wzrostu 

przychodów

związanych z reklamą
Niski jednocyfrowy + 3,6%

Skorygowana 
EBITDA TVN

- - ~ 520 milionów zł
530

milionów zł

Nakłady
inwestycyjne TVN *

- - ~ 60 milionów zł
70

milionów zł **

*  Nakłady na nabycie rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych, pomniejszone o wpływy ze sprzedaży takich aktywów.

** Włączając zapłacony podatek VAT.
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Czynniki sukcesu: wybitne treści programowe
oraz nowa polityka sprzedażowa

• Jesienna oferta programowa głównego kanału zdystansowała konkurencję 

osiągając średni całodobowy udział w oglądalności w komercyjnej grupie docelowej 

na poziomie 14.6%

• Udział w oglądalności* portfolio kanałów tematycznych TVN w sezonie jesiennym 

wzrósł rok do roku z 8,8% do 9,0% w efekcie atrakcyjniejszej oferty programowej

i dalszego wzrostu ich zasięgu technicznego

• Dalszy rozwój usługi Premium TV dzięki reprezentowanej oglądalności* wyższej

rok do roku o 63% oraz wzrostowi cen

• Oferta nieliniowej treści video osiągnęła wzrost liczby odtworzonych materiałów

o 39%, a średnia liczba realnych użytkowników była o 14% wyższa niż rok temu

*  Całodobowo w grupie 16-49 lat.
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Główny kanał TVN zdominował wyniki oglądalności
w sezonie jesiennym

22,9% 23,1% 23,7%
22,6%

24,5%
23,0%

10%

20%

30%

Grupa TVN Grupa Polsat* Grupa TVP

IV kw. 2013 r. IV kw. 2014 r.

14,3%
12,8%

18,4%

13,6% 13,7%
16,3%

0%

10%

20%

30%

TVN Polsat TVP1 i TVP2

IV kw. 2013 r. IV kw. 2014 r.

- 0,7 pp + 0,9 pp - 2,1 pp

- 0,3 pp +1,4 pp - 0,7 pp

Sezon
wiosenny

Poza sezonem
Sezon

jesienny
Poza sezonem Sezon

jesienny

Źródło: Nielsen Audience Measurement, Wrzesień 2013 – Grudzień 2014,

oglądalność całodobowa w grupie wiekowej 16-49 lat.

* Udziały w oglądalności Grupy Polsat i kanałów tematycznych Polsatu 

zawierają kanały TV4 i TV6 dla pełnej porównywalności.
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TVN Polsat TVP1 TVP2

3%
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Wrz'13 Paź'13 Lis'13 Gru'13 Sty'14 Lut'14 Mar'14 Kwi'14 Maj'14 Cze'14 Lip'14 Sie'14 Wrz'14 Paź'14 List'14 Gru'14

Kanały tematyczne TVN Kanały tematyczne Polsat Kanały tematyczne TVP
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Świetne wyniki głównego kanału TVN oparte na własnych 
produkcjach zdobywających najwyższą oglądalność

• Oferta TVN

w sezonie jesiennym 

wygrywa w 66% pasm 

programowych

• Większość programów 

o wiodących udziałach 

w oglądalności* to 

własne produkcje TVN

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

8-10

10-12 Polsat Polsat Polsat Polsat Polsat Polsat

12-14 Polsat Polsat Polsat Polsat Polsat

14-16 Film

16-18 TVP 1 Polsat

18-20 Polsat

20-22 TVP2 TVP2 TVP2 Film

22-24 Film Film Film Polsat Polsat

* W oparciu o całodobowe udziały w oglądalności w grupie wiekowej 16-49 w okresie Wrzesień-Listopad wg wyników Nielsen Audience Measurement.
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Premium TV – silny wzrost przychodów
przy wysokiej rentowności EBITDA

• Reprezentowane udziały
w oglądalności wzrosły o 5,7 punktu 
procentowego czyli o 63% rok do roku

• Wzrost przychodów Premium TV 
głównie dzięki rosnącej 
reprezentowanej oglądalności i 
wyższym cenom reklam

• Pięć dodatkowych kanałów dołączyło 
do Premium TV na początku 2015 r.

2

3

7

9

40

4,4%

0,7%

2,2%

1,8%

9,1%

5,2%

0,5%

2,1%

1,5%

14,8%

+ 0,8 pp

- 0,2 pp

- 0,1 pp

- 0,3 pp

+ 5,7 pp

3 1,0% + 1,0 pp

8 2,6% + 2,6 pp

4 1,1% + 1,1 pp

4 0,9% + 0,9 pp

Liczba 
kanałów

Oglądalność *

2013

Wzrost
rok do roku2014

* Oglądalność całodobowa w grupie wiekowej 16-49 lat.

Od września 2013

Od stycznia 2014

Od stycznia 2014

Od stycznia 2014
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Wzrost zasięgu technicznego kanałów na DTT
oraz wśród operatorów płatnej telewizji

…

+ 2,2%

+ 1,5%

+ 1,7%

…%

8,9

8,9

8,9

8,9

8,7

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

TVN 24

TVN Style

TVN Turbo

TVN Meteo

TVN 24 BiŚ

92%

99%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TTV

TVN7

TVN + 0,1 pp

+ 0,8 pp

+ 5,0 pp

+ 1,5%

+ 1,4%

• Wzrost przychodów i EBITDA 

kanałów TTV i TVN7 w 2014 roku 

osiągnął odpowiednio wysoki i niski 

dwucyfrowy poziom

• Łączne przychody z reklamy

i sponsoringu kanałów tematycznych 

były w roku 2014 o 17% wyższe

• Przychody abonamentowe były rok 

do roku o 3% niższe niż w roku 2013

Średni wzrost bazy abonentów o 1,7%

Wzrost zasięgu kanałów DTT (% gosp. domowych w grudniu 2014)

Procentowa zmiana liczby abonentów CATV i DTH rok do roku w grudniu 2014 r.

Liczba abonentów CATV i DTH w grudniu 2014 r. w milionach
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Użytkownicy oferty nieliniowej treści video TVN odtworzyli
800 milionów materiałów

• Liczba materiałów odtworzonych w ramach oferty nieliniowej treści video TVN była w roku 2014

o 39% wyższa osiągając 800 milionów przy znacznych wzrostach we wszystkich kategoriach

• Przychody wzrosły o 16% głównie dzięki wyższemu zainteresowaniu w 2014 roku długimi formatami

0

300

600

900

2013 2014

Video
osadzone

Informacje

Krotkie
formaty

Długie
formaty

+ 63%

+ 33%

+ 39%

+ 16%

0

1

2

Sty'13 Kwi'13 Lip'13 Paź'13 Sty'14 Kwi'14 Lip'14 Paź'14

Realni Użytkownicy

Zarejestrowani Użytkownicy

2.6x

Źródło: dane własne i MegaPanel/Gemius.

Wzrost liczby użytkowników
(w milionach)

Materiały wideo odtworzone w ofercie nieliniowej 
treści video TVN (w milionach)
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Wyniki finansowe Grupy TVN

• Przychody w czwartym kwartale były wyższe rok do roku o 4,6% osiągając całoroczny wzrost o 3,6%

• Łączne koszty z wyłączeniem amortyzacji były pod ścisłą kontrolą rosnąc jedynie o 1,2% i 3,5%, 
odpowiednio w czwartym kwartale i całym roku

• Skorygowana EBITDA wzrosła o 16,3% do poziomu 184 milionów zł w czwartym kwartale oraz o 4,9% 
do 530 milionów zł w całym roku

• Wynik finansowy w czwartym kwartale był niższy rok do roku o 97 milionów zł wyłącznie w wyniku 
niezrealizowanych strat z różnic kursowych, natomiast w całym roku poprawił się on o 287 milionów zł 
dzięki niższej o 205 milionów zł premii z tytułu wczesnego wykupu obligacji i związanych z nim 
kosztów, oraz o 125 milionów zł niższych kosztów odsetkowych od obligacji i kredytu

• Wynik netto w czwartym kwartale nieznacznie wzrósł do 51 milionów zł, głównie dzięki wpływowi 
wyższej EBITDA częściowo skompensowanemu przez ujemny wynik finansowy oraz naliczony 
podatek, a wynik netto w całym roku osiągnął 195 milionów zł

• Wskaźnik długu netto do skorygowanej EBITDA został obniżony do 3,9 z 4,3 na koniec poprzedniego 
roku, głównie dzięki środkom z przepływów operacyjnych na poziomie 612 milionów zł, które wzrosły
w efekcie poprawy skorygowanej EBITDA i działaniom ograniczającym negatywny wpływ kapitału 
obrotowego, a także dzięki niższym odsetkom i wyższym wpływom z wykonania opcji na akcje



17

Średni jednocyfrowy wzrost przychodów w czwartym
kwartale i roczny wynik zgodny z oczekiwaniami

460 481 481 481 

+ 21

+ 2

- 2

200
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Przychody
w IV kw. 2013 r.

Reklama
i sponsoring

Sprzedaż
towarów

Przychody
abonamentowe

i pozostałe

Przychody
w IV kw. 2014 r.

+ 4,6%
+ 21 mln

X%

1 538 1 594 1 594 

+ 63
+ 6

- 13
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Przychody
w 2013 r.

Reklama
i sponsoring

Sprzedaż
towarów

Przychody
abonamentowe

i pozostałe

Przychody
w 2014 r.

+ 3,6%
+ 55 mln

Przychody w  IV kw. 2014 r. Przychody w  2014 r.

w milionach zł Zmiana względem przychodów w IV kw. / całym 2013 r.
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Znaczna poprawa skorygowanej EBITDA w efekcie silnego 
wzrostu przychodów i racjonalnej polityki kosztowej

34

158

184
180

+ 80

+ 21

+ 5 + 1 - 5

+ 44

0

50

100

150

200

250

Raportowana EBITDA
w IV kw. 2013 r.

Wpływ jednostek
stowarzyszonych

Skorygowana EBITDA
w IV kw. 2013 r.

Wpływ
przychodów

Wpływ
kosztów

Skorygowana EBITDA
w IV kw. 2014 r.

Udział w zyskach
jednostek

stowarzyszonych

Raportowana EBITDA
w IV kw. 2014 r.

+ 424,5%
+ 146 mln

+ 16,3%
+ 26 mln

X%

7%

38% 37%

34%

Odwrócenie 
udziału w stracie 

jednostek 
stowarzyszonych

Odwrócenie utraty 
wartości inwestycji

Koszty transakcji 
zmiany kontroli

Marża EBITDA

EBITDA w IV kw. 2014 r.

w milionach zł Zmiana względem EBITDA w IV kw. 2013 r.
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Wysoka raportowana EBITDA w wyniku wzrostu rentowności 
spółek stowarzyszonych na tle utraty wartości w 2013

372

506 530 549
+ 80

+ 55 - 31

- 7

+ 8 + 30
- 8 

+ 46

- 5 

+ 7
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EBITDA
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Wpływ jednostek
stowarzyszonych

Skorygowana
EBITDA
w 2013 r.

Wpływ
przychodów

Wpływ kosztów
z wyłączeniem

kosztów transakcji
zmiany kontroli

Odwrócenie
wynagrodzenia od spółek

stowarzyszonych
w 2013 r.

Wynagrodzenie
od spółek

stowarzyszonych
w 2014 r.

Skorygowana
EBITDA
w 2014 r.
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w 2014 r.

+ 47,4%
+ 176 mln

+ 4,9%
+ 25 mln

X%

24%

33%
34%

Koszty transakcji 
zmiany kontroli
i odwrócenie 
wynagrodzenia 
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stowarzyszonych

33%

Odwrócenie udziału 
w stracie jednostek 

stowarzyszonych

Wynagrodzenie 
akcjonariuszy od 

jednostek 
stowarzyszonych

Odwrócenie utraty 
wartości inwestycji

Marża EBITDA

EBITDA w 2014 r.

w milionach zł Zmiana względem EBITDA za 2013 r.



20

Wynik finansowy: w IV kwartale pod wpływem osłabienia 
złotego, w całym roku odzwierciedla efekt niższego długu

w milionach zł IV kw. 2014 IV kw. 2013 Rok 2014 Rok 2013

Przychody z tytułu odsetek 2 3 10 15

Koszty z tytułu odsetek, w tym: -52 -49 -206 -535

- odsetki od obligacji i kredytów -46 -49 -188 -313

- odsetki od walutowych kontraktów

  terminowych
-4 0 -12 -160

- premia i pozostałe koszty związane

  z wczesnym wykupem obligacji
-2 0 -4 -61

- umorzenie kosztów emisji obligacji

  ze względu na ich wczesny wykup
0 0 -2 -1

Zyski (straty) z różnic kursowych, w tym: -53 44 -74 -30

- niezrealizowane zyski z różnic kursowych

  na wycenie obligacji
-40 41 -50 53

- zrealizowane zyski (straty) z różnic

  kursowych na wycenie obligacji
-6 0 -14 -109

- pozostałe zyski (straty) z różnic kursowych

  i wpływ zabezpieczenia wartości godziwej
-8 3 -9 25

Pozostałe koszty finansowe netto -2 -6 -10 -16

Wynik finansowy netto -105 -8 -280 -567
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Od skorygowanej EBITDA do wyniku netto w IV kw. 2014 r.

w milionach zł

184 180
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+ 1

- 5 - 19

- 53

- 52

56
- 6

51

+ 1

0

50

100

150

200

Skorygowana
EBITDA

w IV kw. 2014 r.

Udział w zysku
jednostek

stowarzyszonych

Koszty transakcji
zmiany kontroli

Raportowana
EBITDA

w IV kw. 2014 r.

Amortyzacja Straty z różnic
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Od skorygowanej EBITDA do wyniku netto w 2014 r.

w milionach zł
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Przepływy pieniężne

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, włączając zapłacony podatek VAT.

1 1

2
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Wskaźnik zadłużenia obniżony do 3,9 pomimo osłabienia 
złotówki w stosunku do euro

w milionach zł 31 grudnia 2014 r. Zapadalność

Obligacje 7.875% Senior Notes 1 470 2018

Obligacje 7.375% Senior Notes 1 1 833 2020

Kredyt gotówkowy 80 2017

Naliczone odsetki 11 -

Środki pieniężne i płynne aktywa - 315 -

Dług netto 2  079 -

Skorygowana EBITDA 2

(12 miesięcy narastająco)
530 -

Dług netto / EBITDA 3.9 -

• Poziom zadłużenia brutto został 

obniżony o niemal 190 milionów zł 

rok do roku pomimo osłabienia 

kursu EUR/PLN co przełożyło się 

na dług netto niższy o ok. 100 

milionów zł, a jego stosunek do 

skorygowanej EBITDA poprawił się 

do poziomu 3,9 z 4,3 na koniec 

2013 r.

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 grudnia 2014 r.:

• Liczba abonentów wyniosła 2,15 miliona (-2% rok do roku)

• Miesięczne ARPU z usług abonamentowych wyniosło 68,3 zł (+4% rok do roku)

• Łączne przychody osiągnęły poziom 2 148 milionów zł (-5% rok do roku)

• EBITDA wyniosła ok. 295 milionów zł

• Raportowany wpływ finansowy jednostek stowarzyszonych na TVN
w okresie zakończonym 31 grudnia 2014 r.:

• Udział w zysku nC+ osiągnął 17,5 miliona zł, na tle 54,5 miliona straty w 2013 r.

• Udział w zysku Onet osiągnął 14,2 miliona zł, w porównaniu do 8,8 miliona zł w 2013 r.

Informacja o jednostkach stowarzyszonych
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Informacje dodatkowe

• Skup akcji własnych

• Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TVN zatwierdziło program skupu akcji własnych
w wysokości do 500 milionów zł i nie przekraczający 10% akcji TVN na lata 2014-2015

• W dniu 5 grudnia TVN rozliczył drugi etap skupu: nabyto 7 500 000 akcji proporcjonalnie od 
wszystkich akcjonariuszy, po cenie 20 zł za akcję – łączny wydatek na skup akcji własnych wyniósł 
150 milionów zł

• Łącznie TVN skupił 12 500 000 akcji w ciągu 2014 r. po cenie 20 zł za akcję przy łącznym wydatku
na skup akcji własnych w wysokości 250 milionów zł

• Wykup obligacji

• W ramach programu wykupu obligacji 7,875% Senior Notes w roku 2014 o wartości do 60 milionów 
euro TVN skupił obligacje o wartości nominalnej 55 milionów euro

• Dodatkowe koszty w związku z przeglądem strategicznych opcji przez akcjonariuszy 
większościowych

• TVN poniósł w IV kw. 2014 r. ok. 5 milionów zł dodatkowych kosztów due diligence, które jako 
wydarzenie jednorazowe są wyłączone z kalkulacji skorygowanej EBITDA

• Dalsze koszty zostaną poniesione w przypadku zrealizowania transakcji zmiany kontroli w roku 2015 



Podsumowanie
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Markus Tellenbach
Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny
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Oczekiwania na rok 2015

• Rok 2015 przyniesie dalszą poprawę wyników w efekcie przyspieszenia 
wzrostu gospodarki oraz rynku reklamowego:

• PKB powinien rosnąć ponad 3,3%, głównie pod wpływem silnego popytu 

krajowego i konsumpcji indywidualnej

• Oczekujemy, że rynek reklamy telewizyjnej osiągnie stopę wzrostu na średnim 

jednocyfrowym poziomie, na tle poprawy o blisko 5% w roku 2014

• Spodziewamy się, że TVN osiągnie dynamikę wyższą od rynkowej:

• Skonsolidowane przychody wzrosną w jednocyfrowym tempie, w przedziale od 

średniego do wysokiego

• Skonsolidowana skorygowana EBITDA wyniesie ok. 590 milionów zł 

odzwierciedlając poprawę rentowności podstawowej działalności oraz wzrost 

wynagrodzenia akcjonariuszy od spółek stowarzyszonych



DZIĘKUJEMY


