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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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• Świetne wyniki we wszystkich segmentach działalności
– Segment TV rośnie szybciej od rynku na tle swojej wiodącej pozycji w komercyjnej 

grupie docelowej i potwierdza odporność na fragmentację rynku

– Platforma ‘n’ osiągnęła wśród operatorów satelitarnych najwyższą dynamikę wzrostu 
bazy abonentów i klientów

– Onet utrzymuje dominującą pozycję wśród portali poprzez wzrost bazy użytkowników i 
średniego czasu spędzanego przez nich na portalu

• Konsekwentna realizacja planu strategicznego
– Udział przychodów ze źródeł pozareklamowych osiągnął 37% ich całości

w porównaniu do 33% rok wcześniej

– Umowa o współpracy z Grupą TP przynosi pierwsze efekty: uruchomienie wspólnej 
sprzedaży w grudniu

– Wzmocniony profil finansowy charakteryzuje się wysoką płynnością, niższym 
stosunkiem długu netto do porównywalnej EBITDA i odległą zapadalnością długu

Grupa TVN osiąga prognozowane wyniki
i realizuje strategię
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Wzrost przychodów odzwierciedla
wiodącą pozycję Grupy TVN

• Całoroczne przychody reklamowe
i sponsoringowe segmentu TV wzrosły
o 8% przekraczając wzrost rynku TV, który 
wyniósł 7%

• Przychody z płatnej telewizji osiągnęły
w 2010 roku wzrost o 38% dzięki udanej 
dalszej rozbudowie bazy abonentów
i klientów połączonej ze wzrostem ARPU

• Przychody segmentu Online odnotowały w 
perspektywie roku poprawę o 17% przy 
wzroście wydatków marketingowych w 
mediach internetowych kosztem mediów 
tradycyjnych, głównie drukowanych

w milionach PLN
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Porównywalne przychody roku 2009 zawierają przychody platformy ‘n’, które nie były konsolidowane na poziomie Grupy do 11 marca 2009 roku.
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Poprawa EBITDA we wszystkich segmentach

• Poprawa rentowności EBITDA, po 
wyłączeniu jednorazowych zysków
i kosztów restrukturyzacji, wynika
ze wzrostu przychodów połączonego z 
kontrolowaną inflacją kosztów

• Marża EBITDA w IV kwartale 
odzwierciedla ciągłe inwestycje
w treść programową segmentów
TV i Online
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Porównywalna EBITDA odzwierciedla raportowany wynik skorygowany o następujące pozycje dotyczące platformy ‘n’: wartość EBITDA nie skonsolidowaną na poziomie Grupy do 11 marca 2009 roku, jednorazowe zyski z 
przejęcia kontroli rozpoznane w I i IV kwartale 2009 roku, koszty przejęcia z I kwartału 2009 roku oraz jednorazowe koszty restrukturyzacji rozpoznane w IV kwartale 2010 roku.
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Segment TV
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Segment TV: powrót do przedkryzysowych wyników

• Przychody w IV kwartale na poziomie sprzed kryzysu
– Wzrost przychodów segmentu TV wyniósł w IV kw. 8% rok do roku

• Przychody reklamowe +6% w porównaniu do wzrostu rynku TV o 5%

• Sponsoring został w pełni odbudowany odnotowując poprawę o 33%

• Rentowność utrzymana na wysokim poziomie
– Marża EBITDA segmentu TV wyniosła 44% w IV kw. 2010

• TVN ponownie zdominowała wyniki oglądalności

w sezonie jesiennym
– Główny kanał TVN osiągnął w IV kw. 2010 wyniki oglądalności wyższe

o od 2 do 5 punktów procentowych od kluczowych konkurentów
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Przychody reklamowe TVN Przychody reklamowe pozostałych stacji

TVN potwierdza wiodącą pozycję na rynku

1 Źródło: Starlink dla wartości całego rynku oraz dane własne TVN, wyłącznie przychody z reklamy spotowej, w milionach PLN
2 Źródło: Starlink, reklama spotowa i sponsoring

TVN TVN TVN TVN na tle rynku reklamyna tle rynku reklamyna tle rynku reklamyna tle rynku reklamy telewizyjnejtelewizyjnejtelewizyjnejtelewizyjnej 1111 UdziaUdziaUdziaUdziałłłły w rynku reklamy telewizyjnejy w rynku reklamy telewizyjnejy w rynku reklamy telewizyjnejy w rynku reklamy telewizyjnej 2222
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• Przychody reklamowe TVN zanotowały ponownie wzrost wyższy od dynamiki 
rynku wzmacniając wiodącą pozycję stacji

+ + + + 4444....7777%%%%



10101010

224 228
+ 38 - 34

100

150

200

250

300

IV kw . 2009 r. Wpływ
przychodów

Wpływ  kosztów IV kw . 2010 r.

Reklama i sponsoring źródłem dalszego wzrostu 
przychodów segmentu TV

515

477 + 2

+ 35

200

300

400

500

600

IV kw. 2009 r. Reklama i
sponsoring

Opłaty za kanały
tematyczne i

pozostałe
przychody

IV kw. 2010 r.

PrzychodyPrzychodyPrzychodyPrzychody EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA i mari mari mari marżżżża EBITDAa EBITDAa EBITDAa EBITDA

w milionach PLN

• Umiarkowana poprawa przychodów w IV kw. wynika
z tymczasowego spowolnienia wzrostu rynku

• Inwestycje w jesienną ramówkę programową na poziomie
sprzed kryzysu wpływają na wzrost EBITDA

+ + + + 8888%%%% + + + + 2222%%%%
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Marża EBITDAXXXX%%%% Zmiana względem przychodów / EBITDA w IV kw. 2009 r.
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Źródło: Nielsen Audience Measurement 
Styczeń – Grudzień 2010, Peak time, 16-49

• Świetne udziały w oglądalności w sezonach wiosennym i jesiennym potwierdzają
wiodącą pozycję rynkową TVN i odporność na fragmentację
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Znaczny udział kanałów tematycznych
w wynikach IV kwartału
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• Przychody z reklamy i sponsoringu wzrosły 
o 16% w efekcie dalszej poprawy 
poziomów oglądalności

• Przychody abonamentowe z kanałów 
tematycznych poprawiły się o 6% dzięki 
wzrostowi bazy ich odbiorców przy 
negatywnym wpływie wzmocnienia PLN w 
stosunku do EUR o 4%

…………
PPPProcentowyrocentowyrocentowyrocentowy wzrost liczby abonentwzrost liczby abonentwzrost liczby abonentwzrost liczby abonentóóóówwww CATV & DTH CATV & DTH CATV & DTH CATV & DTH w grudniuw grudniuw grudniuw grudniu 2010201020102010 rrrr ((((rok do rokurok do rokurok do rokurok do roku))))
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Platforma ‘n’



14141414

• Sezonowo wyższy wzrost bazy abonentów i klientów w IV 
kwartale przy poprawie ARPU podniósł przychody o 28%

– W IV kwartale zrealizowano blisko 60% rocznego wzrostu netto
liczby abonentów

• Poziom EBITDA odzwierciedla sezonowość działań
sprzedażowych i marketingowych w połączeniu
z jednorazowymi kosztami restrukturyzacji

– Wydatki na sprzedaż i marketing ulegają w IV kwartale podwojeniu
w stosunku do poziomu z kwartałów I-III

– Jednorazowe koszty restrukturyzacji usług transakcyjnego VoD na poziomie 18 
milionów PLN zaksięgowane w IV kwartale

• Umowa o współpracy z TP S.A. podpisana w październiku –
pierwszy sklep otwarty w Warszawie 15 grudnia

– Pełen zakres działań sprzedażowych i marketingowych na II połowę 2011 roku 
w przygotowaniu

Platforma ‘n’: wzrost ponad dynamikę rynku
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Dalsza poprawa przychodów i EBITDA w efekcie wzrostu 
bazy abonentów i ARPU
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w milionach PLN

• Wzrost przychodów o 28%: efekt zwiększenia bazy abonentów i wyższych cen

• Poprawa porównywalnej EBITDA o blisko dwie trzecie wzrostu przychodów

PrzychodyPrzychodyPrzychodyPrzychody EBITDAEBITDAEBITDAEBITDA

+ + + + 28282828%%%%
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+ 9+ 9+ 9+ 9%%%%

+ + + + 33339%9%9%9%

Porównywalna EBITDA odzwierciedla raportowany wynik skorygowany o jednorazowe koszty restrukturyzacji.

Zmiana względem przychodów / EBITDA w IV kw. 2009 r.
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Post-paid

Wysoki wzrost bazy abonentów w IV kwartale

Liczby abonentów w tysiącach
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Baza abonentBaza abonentBaza abonentBaza abonentóóóów na koniec kwartaw na koniec kwartaw na koniec kwartaw na koniec kwartałłłłuuuu • 250 tysięcy nowych abonentów 
pozyskanych w 2010 roku

• Aktywna baza abonentów wzrosła 
o 113 tysięcy
rok do roku

• 66 tysięcy przyrostu netto
w IV kwartale 2010 roku

• Aktywna baza abonentów wzrosła o 16%
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ARPU successfully driven at target level

• Kwartalne ARPU na poziomie 60,2

PLN

• Wzrost ARPU o 5%

rok do roku w efekcie podwyżki 

cen w czercu
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Aktywni klienci TNK Klienci TNK bez "doładowania"

Oferta HD stanowi połowę wzrostu
bazy klientów usług pre-paid
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Liczby klientów w tysiącach

+ + + + 23232323%%%%

Baza klientBaza klientBaza klientBaza klientóóóów na koniec kwartaw na koniec kwartaw na koniec kwartaw na koniec kwartałłłłuuuu
• W 2010 roku sprzedano blisko 300 

tysięcy nowych kart pre-paid

• Baza aktywnych klientów wzrosła o 
60 tysięcy rok do roku

• w tym 31 tysięcy aktywnych klientów oferty
pre-paid HD

• ARPU w ofercie pre-paid SD 
wyniosło 11,4 PLN w IV kw. 2010, 
odnotowując wzrost o 46%
w porównaniu do IV kw. 2009

• ARPU w ofercie pre-paid HD 
osiągnęło 21,2 PLN

• Liczba aktywnych klientów wzrosła o 23% rok do roku
• Oferta pre-paid HD osiągnęła 31 tysięcy aktywnych klientów

440440440440
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Segment Online
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Segment Online: dynamika wzrostu przewyższająca inne 
media przy rosnącej liczbie użytkowników  

• Wysoki wzrost przychodów oparty na dalszej poprawie 
dynamiki rynku reklamowego

– Łączne przychody wzrosły o 13% w IV kw. przy poprawie przychodów 
gotówkowych o 26%

– Przychody gotówkowe z reklamy graficznej poprawiły się o 34%
rok do roku, przy wzroście tej części rynku o 16% w IV kw.

• EBITDA na poziomie 25 milionów PLN w IV kwartale osiągnęła 
marżę 33%

– Marża gotówkowej EBITDA wyniosła 36%

– Portal Onet osiągnął marżę gotówkowej EBITDA na poziomie 46%

• Wzrost bazy użytkowników, czasu spędzanego
w naszych serwisach internetowych oraz udziału video
i multimediów potwierdzają strategię contentową
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Wzrost przychodów oparty na reklamie internetowej

w milionach PLN

• Stopniowy spadek przychodów barterowych odzwierciedla
koncentrację na wynikach gotówkowych

• Poprawa gotówkowej EBITDA wynika ze wzrostu przychodów
częściowo zniwelowanego inwestycjami w treść

• Wzrost gotówkowej EBITDA o 3 miliony PLN 
przy marży na poziomie 36%
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Onet potwierdza wiodącą pozycję wśród portali

• Rosnące wykorzystanie technologii multimedialnych zmienia kluczowy parametr 
pomiaru zaangażowania użytkowników na czas spędzony na portalach

• Zaangażowani użytkowników Onetu 
wzrosło w 2010 prawie o godzinę na 
użytkownika

• Baza użytkowników przekroczyła 12 
milionów po wzroście o ponad 500 
tysięcy

• Wiodąca pozycja rynkowa Onetu 
stwarza z niego idealną platformę
dalszego wzrostu reklamy wysokiej 
jakości

OnetOnetOnetOnet

WPWPWPWP

InteriaInteriaInteriaInteria

GazetaGazetaGazetaGazeta

o2o2o2o2

Źródło: Megapanel PBI / Gemius za listopad 2010

+ 1h+ 1h+ 1h+ 1h

+ 0.5M
+ 0.5M
+ 0.5M
+ 0.5M
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Wyniki finansowe w IV kwartale 2010 
roku
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• Wzrost przychodów w IV kwartale był zgodny z prognozą i odzwierciedlał stosunkowe 
spowolnienie wzrostu rynku reklamowego pod koniec roku

• Dlatego też wzrost porównywalnych rocznych przychodów wyniósł 14%

• Porównywalna EBITDA poprawiła się o 8% w efekcie wzrostu przychodów częściowo 
zniwelowanego inwestycjami w powrót naszej oferty programowej
do poziomu sprzed kryzysu

• Roczny porównywalny wynik EBITDA wzrósł o 23%, a marża poprawiła się do 25%

• Wynik finansowy netto odzwierciedla głównie koszty odsetkowe oraz ograniczony wpływ 
dodatnich różnic kursowych zarówno w IV kwartale jak i w całym roku

• Zysk netto przypadający akcjonariuszom TVN S.A. wyniósł 16 milionów PLN
w IV kwartale i 43 miliony PLN w całym roku

• Emisja obligacji o kuponie 7.875% w listopadzie 2010 roku poprawiła profil finansowy 
charakteryzujący się wysoką płynnością, niższym stosunkiem Długu Netto do 
porównywalnej EBITDA oraz odległymi terminami zapadalności długu

Grupa TVN: realizacja prognoz i wzmocnienie bilansu
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Odsetki stanowią główną pozycję
kosztów finansowych

- 120Zysk / Strata na zmianie wartości godziwej 
instrumentów finansowych, netto

- 59- 77Koszty z tytułu odsetek, netto

- 63- 8Premia za wcześniejszą spłatę i spisanie kosztów emisji obligacji

- 10- 3Pozostałe, netto

---- 99999999---- 77777777Wynik na dziaWynik na dziaWynik na dziaWynik na działłłłalnoalnoalnoalnośśśści finansowejci finansowejci finansowejci finansowej

- 110- 76Koszty finansowe, netto

+ 11- 1Przychody inwestycyjne, netto

+ 45+ 10Różnice kursowe, netto

---- 99999999

IV kw.IV kw.IV kw.IV kw. 2009200920092009

---- 77777777

IV kw.IV kw.IV kw.IV kw. 2010201020102010w milionach w milionach w milionach w milionach PLNPLNPLNPLN

Wynik na dziaWynik na dziaWynik na dziaWynik na działłłłalnoalnoalnoalnośśśści finansowejci finansowejci finansowejci finansowej
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w milionach PLN
1 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, płynne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz depozyty bankowe powyżej 3 miesięcy.
2 Zawiera wpływ gotówki z emisji obligacji 7.875% Senior Notes pomniejszone o środki na skup i umorzenie 359 milionów PLN obligacji złotówkowych.

Utrzymanie wysokiej płynności dzięki solidnym 
operacyjnym przepływom pieniężnym
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Emisja Euroobligacji w IV kwartale neutralna
dla poziomu Długu Netto

2018693Obligacje Senior Notes 
oprocentowane 7.875% 1

----3.93.93.93.9DDDDłłłług nettoug nettoug nettoug netto / EBITDA/ EBITDA/ EBITDA/ EBITDA

-39Gwarancje bankowe i odsetki

-- 802Środki pieniężne i płynne aktywa 2

----2 42 42 42 420202020DDDDłłłług nettoug nettoug nettoug netto

-628Porównywalna EBITDA 3
(12 miesięcy narastająco)

2013141Obligacje PLN 1

20172 348Obligacje Senior Notes 
oprocentowane 10,75% 1

ZapadalnoZapadalnoZapadalnoZapadalnośćśćśćść33331111 grudniagrudniagrudniagrudnia 2010 2010 2010 2010 
r.r.r.r.w milionach w milionach w milionach w milionach PLNPLNPLNPLN

• Poprawiony profil 
wymagalności długu brutto

• ~94% wymagalne
od roku 2017

• W przybliżeniu połowa pozycji 
netto w Euroobligacjach
zabezpieczona w I kw. 2011

• Wysoka płynność
• 802 miliony PLN w gotówce

i depozytach bankowych

• Do połowy roku 2011 zostaną
umorzone pozostałe obligacje 
PLN

1 Wartość nominalna.
2 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, płynne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz depozyty bankowe powyżej 3 miesięcy.
3 Raportowany poziom EBITDA po wyłączeniu kosztów restrukturyzacji platformy ‘n’.
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Podsumowanie
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Grupa TVN liderem poprawy sytuacji rynkowej
i na świetnej pozycji na rok 2011

• Pod koniec roku przychody reklamowe Grupy powróciły do 
poziomów sprzed kryzysu rosnąc szybciej niż rynek

• Zróżnicowanie struktury przychodów i wzrost poziomu ich części 
reklamowej zgodne z oczekiwaniami

• Platforma ‘n’ osiągając najwyższy wzrost bazy abonentów
i klientów jest w idealnej pozycji do osiągnięcia dodatniej 
EBITDA w całym roku

• Realizacja strategicznej współpracy z TP S.A. – dalszy rozwój 
wspólnych działań sprzedażowych i marketingowych w roku 
2011

• Poprawa rentowności dzięki wzrostowi rynku reklamowego, 
rozwojowi platformy ‘n’ i koncentracji na kontroli kosztów

• Zabezpieczone długoterminowe finansowanie i wysoka płynność
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Wynagrodzenie akcjonariuszy

• Rekomendacja Zarządu na poziomie 0,04 PLN dywidendy 
zwykłej na akcję z wyników roku 2010

– Do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

• Propozycja ta jest oparta na dolnym przedziale polityki 
dywidendowej: 30% skonsolidowanego zysku netto

– Powrót poziomu wypłaty dywidendy do 50% skonsolidowanego zysku 
netto jest spodziewany po osiągnięciu przez platformę ‘n’ dodatnich 
wolnych przepływów pieniężnych
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Oczekiwania na rok 2011

• Wzrost telewizyjnego rynku reklamowego spodziewany jest na wysokim 
jednocyfrowym poziomie

• Rynek reklamy Online powinien wzrosnąć o kilkanaście procent

• Oczekujemy, że segmenty TV i Online utrzymają swoje wiodące udziały w 
rynku

• Platforma ‘n’ powinna osiągnąć dodatni wynik EBITDA dla całego roku oraz 
zacząć generować dodatnie wolne przepływy pieniężne pod koniec roku, 
poprzez:

– Osiągnięcie liczby 1 miliona klientów usług HD o wysokim ARPU,
w tym 100 tysięcy klientów oferty pre-paid HD

– Niewielki wzrost ARPU dzięki zwiększonej sprzedaży usług
o wyższej wartości

• Capex Grupy planowany na poziomie zbliżonym do roku 2010
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Dodatkowe slajdy finansowe
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Kanały TV: przychody i EBITDA w IV kw.
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Roczne przychody i EBITDA platformy ‘n’
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Nadawanie i produkcja telewizyjnaNadawanie i produkcja telewizyjnaNadawanie i produkcja telewizyjnaNadawanie i produkcja telewizyjna

Struktura przychodów (według segmentów)
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