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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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• Dywersyfikacja przychodów
– Przejęcie platformy ‘n’

– Wzrost kanałów tematycznych

– Rozwój segmentu Online

• Nowa struktura Zarządu

– Poprawa efektywności operacyjnej

– Synergia pomiędzy aktywami

– Dobre pozycjonowanie w kierunku dalszego wzrostu

• Wzmocnienie bilansu
– Wydłużenie zapadalności długu

– Wysoki poziom płynnych środków finansowych

Wykonanie Planu Strategicznego
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• Solidne wyniki finansowe na słabnącym rynku

– Świetne wynik sprzedaży dzięki dywersyfikacji

– Stabilna marża EBITDA podstawowej działalności 

dzięki elastycznemu zarządzaniu kosztami

• Doskonałe wyniki operacyjne wszystkich linii 

biznesowych

– TVN liderem oglądalności

– Dynamiczny wzrost użytkowników w platformie ‘n’

– Dominująca pozycja Onetu

Dobre wyniki w trudnych warunkach rynkowych
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Wzrost przychodów przy ograniczonej erozji
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� Wzrost całkowitych przychodów o 12% dzięki wejściu na rynek płatnej telewizji

� Dzięki dywersyfikacji porównywalne przychody zmniejszyły się tylko o 5%

W milionach złotych

1 Groupa TVN z wyłączeniem platformy ‘n’
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rynku reklamy

Dywersyfikacja 

podstawowej 
działłłłalnośśśści 1
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X% Zmiana względem raportowanych przychodów w 2008 roku
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Utrzymana porównywalna rentowność EBITDA

� Porównywalna marża EBITDA utrzymana dzięki znaczącym oszczędnościom kosztów

38%

31%

37%

marża EBITDA
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- 26%

+ 12%

+ 7%
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oszczęęęędnośśśści 
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W million złotych

1 Grupa TVN z wyłączeniem platformy ‘n’ X% Zmiana względem raportowanej EBITDA w 2008 roku
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Segment TV
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Podsumowanie segmentu TV

• Przychody stosunkowo odporne na wpływ rynku

– Spadek całkowitych przychodów segmentu jedynie o 7% in 2009

– Spadek przychodów reklamowych o 13% niższy niż rynku (-15%) w 2009

– Pozytywny wpływ dywersyfikacji na ewolucję przychodów

• Doskonałe wyniki rentowności

– Stabilna marża EBITDA na poziomie 41,4% dzięki znaczącym oszczędnościom 

kosztów

• Wzrost udziału w rynku reklamy - utrzymana jakość
kontentu przy oszczędnościach kosztów programowych

– Relatywna odporność kanału TVN na fragmentację rynku

– Doskonałe wyniki oglądalności produkcji własnych TVN
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1 Źródło: Szacunki TVN, w milionach złotych

Wyniki TVN na tle rynku reklamy TV 1 Udziałłłł w rynku reklamy TV 2
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2 Źródło: Starlink

7%

34%

32%

27%

TVP
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TVN

� TVN utrzymuje największy i rosnący udział w rynku reklamy telewizyjnej
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� Stosunkowa odporność przychodów segmentu TV dzięki dywersyfikacji

� Stabilna marża EBITDA dzięki efektywnemu programowi oszczędności kosztów
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marża EBITDA 

- 11%
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� Stosunkowa odporność

na fragmentację rynku

� Doskonałe wyniki 

własnych produkcji

� Koncentracja na sezonie

Stosunkowa odporność kanału TVN 

na fragmentację rynku

20,6% 20,4%

35,7%

20,0% 18,4%

34,5%
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TVN Polsat TVP1 & TVP2

2008
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Ogląąąądalnośćśćśćść kanałłłłu TVN najbardziej odporna na fragmentacjęęęę rynku 1

- 0,6pp - 2,0pp - 1,2pp

1 Komercyjna grupa docelowa (16-49) peak time
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TVP1 TVP2 Polsat TVN

Efektywna polityka programowa skupiona na sezonie

Poza sezonem Sezon wiosenny Poza sezonem Sezon jesienny

Źródło: AGB NMR 

Peak time, 16-49

Oglądalność w sezonie i w peak time źródłem sukcesu
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Rosnąca baza abonentów kanałów tematycznych

+13%

+16%

+16%

+16%

+22%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

TVN Meteo

TVN Style

TVN Turbo

TVN 24

TVN CNBC Biznes

ŚŚŚŚredni wzrost liczby abonentów o 16%

� Dywersyfikacja przychodów

dzięki szybkiemu wzrostowi 

rynku płatnej telewizji

� Wsparcie całkowitego udziału w 

oglądalności kanałów TVN

% Procentowy wzrost liczby abonentów w 2009 roku

4,4

7,1

7,3

7,3

7,4

… Liczba abonentów na koniec 2009 (w milionach)
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Konsekwentna strategia oparta na własnej produkcji

• Wyniki 2009 …

– 5 programów rozrywkowych TVN

w TOP 10 1 

– Doskonałe wyniki oglądalności 

„Brzyduli” oraz pozostałych

własnych seriali

– „Fakty” serwisem informacyjnym nr 1 

w Polsce z udziałem w rynku na 

poziomie 32% w 2009 2

– 8 Telekamer dla osobowości

i produkcji związanych z TVN

• … będą kontynuowane

– Dalsza realizacja własnych 

sztandarowych produkcji 

– Przekuwanie sukcesu poprzednich 

produkcji w lepszy start nowych

– Nowe lokalne produkcje

• „Usta Usta”

• „Klub szalonych dziewic”

1 Źródło: AGB NMR, średnia oglądalność w grupie 16-49
2 Źródło: AGB NMR, Ogólny udział w rynku
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Platforma ‘n’
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• Wzrost przychodów o 75% dzięki doskonałym

wynikom operacyjnym
– Silny wzrost bazy abonentów ‘n’ i klientów TNK

• Wzrost aktywnej liczby abonentów (post-paid) o 40% w 2009 roku

• Niemal potrojona liczba aktywnych klientów w ofercie TNK w 2009

– Wzrost rocznego ARPU (post-paid) o 14%

• Dalsza poprawa rentowności
– EBITDA wzrosła w 22% pomimo istotnego negatywnego wpływy osłabienia Złotego

• Dodanie nowych kanałów HD na jesieni (kanały nFilm, Animal Planet, Nat Geo Wild)

• Polityka pozyskiwania abonentów zorientowana

na wzrost wartości
– Brak promocji z bezpłatnymi okresami korzystania z usług

• Pozyskiwanie abonentów dzięki lepszej jakości usług - niższy churn i SAC

• Brak rozwodnienia ARPU przez bezpłatne okresy

Podsumowanie platformy ‘n’
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Wzrost przychodów przełożył się na poprawę EBITDA
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� Ponad 50% wzrostu przychodów przełożyło się na poprawę EBITDA

(z wyłączeniem wpływu zmiany kursów walutowych)

Wpłłłływ 

zmiany 

kursów

Przychody EBITDA

+ 75%

+ 49%

+ 22%
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Dynamiczny wzrost bazy abonentów

Liczba abonentów w tysiącach

+ 40%

Liczba aktywnych abonentów na koniec okresu � 302 tys. nowych abonentów 

pozyskanych w 2009 roku

� Przyrost aktywnej bazy abonentów 

o 199 tys. w 2009 roku

� 60% rocznego wzrostu

w 4 kwartale

� Wzrost aktywnej bazy abonentów (post-paid) o 40%
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Solidny poziom ARPU pomimo presji konkurencyjnej

� Wzrost rocznego ARPU o 14%

� Pozyskiwanie abonentów oparte na wiodącej ofercie HD oraz unikalnym zakresie i jakości kontentu,

a nie agresywnych promocjach cenowych

� Pozycjonowanie oferty wspiera wzrost ARPU

� Zwiększona lojalność abonentów, mniejsza presja na koszt pozyskania klienta

� Zmiana metodologii kalkulacji ARPU w efekcie nowej polityki rozpoznawania przychodów

� Poprzednio - promocje w opłatach aktywacyjnych pomniejszały abonament przez okres trwania kontraktu

� Obecnie - promocje w opłatach aktywacyjnych nie mają wpływu na przychody abonamentowe i ARPU

54,4
55,3

57,3

60,5

57,6 57,5

51,2

57,8 58,2
57,2

40
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Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009

ARPU Kwartalne ARPU 12-miesięczne

ARPU (PLN)
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Klienci bez "doładowania" Klienci aktywni

Doskonale przyjęta oferta TNK

440

Liczba klientów w tysiącach

2.8x

Baze klientów na koniec okresu

� 348 tys. sprzedanych kart w 2009

� Wzrost aktywnej liczby klientów

o 170 tys. w 2009 roku

� 60% rocznego wzrostu

w 4 kwartale

� Roczne ARPU na poziomie 9,5 zł

� Niemal potrojona liczba aktywnych klientów w 2009 roku

� Całkowita baza klientów na poziomie 440 tys.
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Segment Online
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• Stabilne przychody na spadającym rynku reklamy graficznej

– Przychody raportowane +1% (r/r) i +4% w IV kw.

– Porównywalne przychody reklamowe +5%1 (r/r) vs. rynek -2%2

• Nowe produkty wpłynęły na rentowność
– EBITDA Onet (core business) 32% i stabilna baza kosztów

– Rozwój portalu, produktów i funkcjonalności wpłynęły na rentowność

– rekordowy zysk netto – „tarcza podatkowa” (inwestycja w SSE)

• Rekordowa liczba użytkowników (>12,7 mln)

– Onet.pl - wiodący portal (odsłony, użytkownicy, czas i zasięg)

– Największa powierzchnia reklamowa dzięki koncentracji na treściach typu „premium”

– Zumi.pl i Sympatia.pl zwiększają udziały w rynku

Podsumowanie segmentu online w 2009 roku

1 Z wyłączeniem niekontynuowanych, jednorazowych projektów dla operatorów telekomunikacyjnych 

2 Źródło: Starlink
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Stabilne przychody i rozwój produktów

W milionach złotych

� Wzrost raportowanych przychodów o 1% na spadającym rynku

� Rentowność odzwierciedla rozwój nowych produktów i funkcjonalności

� Spadek przychodów gotówkowych 

o 1% do 177 mln in 2009
� EBITDA gotówkowa ≈ raportowana w 2009

Przychody EBITDA i marżżżża
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45% 50%

55% 50%
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Page Views Time

Dominująca pozycja Onet.pl

1 Źródło: TVN na podstawie Megapanel PBI/ Gemius, średnia dla okresu 

Maj-Listopad 2009, Dane w porównaniu do WP  = 1,0

� Przewaga w liczbie użytkowników, 

czasie i odsłonach - największe 

zasoby powierzchni reklamowej na 

rynku 1

� Dominacja w segmencie premium 2

� Strona główna, Wiadomości, Sport, Motoryzacja, 

Biznes przebudowane w 2009

� najbardziej pożądane przez reklamodawców

� największa powierzchnia reklamowa

� największy potencjał monetyzacji

2 Źródło: TVN na podstawie Megapanel PBI/ Gemius, średnia dla okresu 

Styczeń-Listopad 2009, Pozostali = WP+ Gazeta.pl + Interia + o2.pl

Onet Onet

Pozostali Pozostali

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

Page Views

Time

Real Users

Gazeta.pl WP Onet
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• Nowy kanał dystrybucji
– Programy telewizyjne i seriale: wybrane produkcje TVN dostępne 

online (nawet przed premierą w TV)

– Produkcje Warner Bros - umowa negocjowana na poziomie Grupy

• Dalsza dywersyfikacja przychodów
– Przychody z subskrypcji i reklamy

• Rentowność
– Synergia kosztowa na poziomie Grupy

– Wykorzystanie nowej serwerowni

• Nowa jakość dla użytkowników
– Łatwy dostęp, wysoka funkcjonalność: wymagana jedynie przeglądarka

i dostęp do internetu

– Wysoka jakość – MS Silverlight, Smooth-Streaming, Play-Ready

vod.onet.pl - synergia zasobów Grupy TVN
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Wyniki finansowe w 2009 roku
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• Porównywalne przychody stosunkowo odporne dzięki dywersyfikacji

– Spadek przychodów reklamowych częściowo zrekompensowany wzrostem przychodów 

subskrypcyjnych, z Telezakupów i Audiotele

• Wzrost całkowitych przychodów dzięki konsolidacji platformy ‘n’
– Krok w kierunku dalszego zwiększania udziału przychodów pozareklamowych

• Skorygowana EBITDA i marża wsparta oszczędnościami kosztów
– Raportowana EBITDA zawiera niegotówkowe zdarzenia jednorazowe

oraz efekt konsolidacji platformy ‘n’

– Skorygowana marża EBITDA w 2009 roku stabilna dzięki bardzo dobremu 4 kwartałowi

– Oszczędności kosztów zrekompensowały blisko 50% wpływu zmiany przychodów na 
skorygowaną EBITDA

• Wpływ nowego zadłużenie na koszty finansowe netto

• Wzrost zysku netto przypadającego akcjonariuszom TVN S.A. o 16%

• Wydłużona zapadalność długu
– Niemal 80% długu netto zapada za 7 lat

– Dług netto / EBITDA na poziomie 2,6x

Podsumowanie wyników finansowych Grupy TVN
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Stosunkowo odporne wyniki finansowe

w milionach złotych

1 EBITDA korygowana: wyłączając efekt konsolidacji ‘n’ oraz zysk z przeszacowania zapłaty warunkowej

519

- 142

0

500

1 000

2008 2009

1800

+ 323

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2008 2009

Effect konsolidacji platformy ‘n’ na przychody

- 7%

EBITDA i marżżżża

1 897
2 123

+ 12%
711

189

- 58

0

100
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300

4kw. 2008 4kw. 2009

661 1

566

+ 114

0

400

800

4kw. 2008 4kw. 2009

592

680

+ 15% + 2%243 247 1

Przychody EBITDA i marżżżża

Przychody

41%

44%

38% 37%

Marżżżża EBITDA korygowana

Wpłłłływ operacyjnej EBITDA platformy ‘n’
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2 123

1 800
1 897

- 184
+ 48

+ 323

+ 39

1 000

1 500

2 000

2 500

2008 Przychody

Raportowane

Reklama i

Sponsoring

Przychody

Subskrybcyjne

Call TV,

Telezakupy i

Pozostałe

2009 Przychody

porównywalne

'n' 2009 Przychody

raportowane

Wzrost przychodów z dywersyfikacji całkowicie 

zrekompensował spadek przychodów reklamowych

W milionach złotych

1 Włączając przychody subskrypcyjne użytkowników Internetu

- 5%

- 97 mln

+ 12%

+ 226 mln

1
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795

661
711

+ 154

- 97

- 19

+ 20

- 142 + 122

+ 46

300

600

900

2008 EBITDA

raportowana

Zmiana

przychodów

podstawowej

działalności

koszty TVN

W arszawa

Oszczędności

kosztów

programoych

Pozostałe

oszczędności

kosztów

2009 EBITDA

korygowana

W pływ

konsolidacji 'n'

na EBITDA

Zysk na

stopniowym

przejęciu

kontroli

Zysn na

przeszacowaniu

2009 EBITDA

raportowana1

Znaczące oszczędności kosztów

wspierają rentowność

W milionach złotych
1 Zysk z przeszacowania zapłaty warunkowej

+ 12%

+ 84 mln

- 7%

- 50 mln
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Istotny wpływ nowego długu na koszty finansowe

+ 103- 22Zysk/Strata na zmianie wartości godziwej instrumentów finansowych netto

- 102- 189Koszty z tytułu odsetek netto

0- 38Strata na wycenie wartości godziwej i inne straty związane z pożyczkami 1

9- 9Pozostałe netto

0- 28Premia za wcześniejszą spłatę obligacji Senior Notes 

0- 16 
Odwrócenie dyskonta od zapłaty warunkowej oraz odwrócenie dyskonta 

zobowiązania finansowego związanego z nabyciem niekontrolujących udziałów

- 90- 192Wynik na działłłłalnośśśści finansowej

- 171- 243Koszty finansowe netto

+ 81+ 51Przychody inwestycyjne netto

- 97+ 144Różnice kursowe netto

- 90

- 3

2008

- 192

- 35

2009W milionach złłłłotych

Wynik na działłłłalnośśśści finansowej

Spisanie kosztów emisji obligacji

1 Strata na wycenie wartości godziwej i inne straty związane z pożyczkami rozpoznane w związku z konsolidacją jednostki stowarzyszonej 
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795

421

346- 35
- 39

- 9

- 117

- 189
+ 123

- 183

+ 75
381

0

300

600

900

EBITDA

raportowana

Amortyzacja RóŜnice

kursowe i

hedging, netto

Koszty

odsetkowe netto

Jednorazowe

koszty

finansowe

Pozostałe

koszty

finansowe,

netto

Udział w stracie

jednostki

stowarzyszonej

Zysk brutto Podatek

dochodowy

Zysk netto Niekontrolujące

udziały

Zysk netto przyp.

akcjonariuszom

TVN S.A.

Dobry wynik finansowy netto pomimo wyższych odsetek

oraz jednorazowych kosztów finansowych

W milionach złotych

1 Strata na wycenie wartości godziwej i inne straty związane z pożyczkami rozpoznane w związku z konsolidacją jednostki stowarzyszonej, Odwrócenie dyskonta zapłaty warunkowej oraz dyskonta zobowiązania 
finansowego związanego z nabyciem niekontrolujących udziałów, Premia za wcześniejszą spłatę obligacji Senior Notes (28 mln), Spisanie kosztów emisji obligacji (35 mln)

Jednorazowe koszty zwiąąąązane z 

przejęęęęciem ‘n’ oraz wcześśśśniejsząąąą
spłłłłatąąąą obligacji

Różżżżnice kursowe dotycząąąące zobowiąąąązańńńń
programowych, dłłłługu denominowanego 

w EURO, oraz hedging, netto

1

Efektywna stopa podatkowa na poziomie 9% 
głłłłównie dzięęęęki tarczy podatkowej w Onecie i 

nie opodatkowanym zyskom
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W milionach złotych

1 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
2 Z wyłączeniem nakładów inwestycyjnych ‘n’

3 Pozycja zawiera: Wykup obligacji Senior Notes oprocentowanych 9,5%, Emisję Obligacji Senior Notes oprocentowanych 10,75%, Koszt emisji Obligacji Senior Notes oprocentowanych 10,75%, Spłatę kredytu 
bankowego i kredytu w rachunku bieżącym

4 Pozycja zawiera: Przejęcie jednostki zależnej, pomniejszone o przejęte środki pieniężne, Koszt przejęcia jednostki zależnej, Pożyczki udzielone jednostce stowarzyszonej , CAPEX ‘n’, Wpływy z pożyczek od 
podmiotów powiązanych, zmiana kapitału obrotowego ‘n’

Wysokie przepływy z działalności operacyjnej

Solidne przepływy operacyjne z podstawowej działalności

500

680
759

+ 583

- 145

- 120

- 140

+ 514

+ 111 - 293

- 194

- 63 + 4

0

500

1 000

1 500

Gotówka

początek 2009

Przepływy

operacyjne

CAPEX Podatek Odsetki netto Gotówka po

działalności

podstawowej

Zmiana

zadłuŜenia

Opcje walutowe Wpływ

przejęcia 'n'

Dywidenda Skup akcji Pozostałe Gotówka koniec

2009

Przepłłłływy operacyjne z 

podstawowej działłłłalnośśśści

Finansowanie i 

zabezpieczenie

Dystrybucja do 

akcjonariuszy

2
41 1

3

CAPEX

- 184
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Płynność i elastyczność dzięki nowej strukturze długu

-2,6Dłłłług netto / EBITDA

-134Gwarancje i odsetki

-- 759Środki pieniężne i płynne aktywa 2

-2 085Dłłłług netto

-795EBITDA zaraportowana

2013500Obligacje PLN

20171 664
Obligacje Senior Notes 

oprocentowane 10,75%

2015-2018 1546
Pożyczki w ‘n’ od ITI 

(łącznie z odsetkami)

Zapadalnośćśćśćść31 Grudnia, 

2009
W milionach złłłłotych � Wydłużona zapadalność

długu netto

� 80% zapada w 2017 roku

� Wysoka płynność
� 759 PLN mln w środkach 

pieniężnych, bonach 
skarbowych i obligacjach

� Naturalne zabezpieczenie 
płatności kuponów obligacji 
Senior Notes

� Najbliższe 3 płatności 
zabezpieczone w płynnych 
denominowanych w EURO
aktywach finansowych

1 W przypadku przejęcia pozostałych 49% udziałów w platformie ‘n’ pozycja zostanie zastąpiona dodatkowym długiem w wysokości 188 mln EUR zapadającym w 2017 roku
2 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
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Podsumowanie
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Grupa TVN w doskonałej pozycji

do wykorzystania ożywienia rynku

� Unikalna pozycja spełniająca przyszłe potrzeby

reklamodawców w wyjątkowy i najbardziej efektywny sposób

� Pierwsze widoczne efekty integracji przełożą się
na dalszą poprawę wyników działalności operacyjnej

�5 z „top 10” programów 

rozrywkowych

�Serwis informacyjny

nr 1 w Polsce

�8 Telekamer dla 

osobowośśśści i produkcji 

zwiąąąązanych z TVN

�12,7 milionów użżżżytkowników 

miesięęęęcznie

�Pozycja numer 1 w 

kontencie typu „premium”

�Najwięęęększa dostęęęępnośćśćśćść
kanałłłłów HD

�Najbogatsza oferta VOD 

na rynku DTH

�Lider w innowacjach
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Wynagrodzenie akcjonariuszy

• Rekomendacja Zarządu na poziomie 0,31 zł na akcję
w oparciu o wyniki 2009 roku

– Do decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

• Propozycja na poziomie dolnego przedziału polityki 

dywidendowej

– 30-50% skonsolidowanego zysku netto Grupy TVN

• Powyższe podejście do realizacji polityki dywidendowej 

zostanie utrzymane do czasu osiągnięcia przez platformę
‘n’ dodatnich wolnych przepływów pieniężnych
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Perspektywy na 2010 

• Szacujemy, że rynek reklamy TV i internetowej typu 

display wykaże niską jednocyfrową dynamikę wzrostu
– TVN i Onet co najmniej utrzymają udział w rynku

• Platforma ‘n’ będzie nadal rosnąć na rynku płatnej 

telewizji w 2010 roku
– Cele operacyjne

• 870 tys. abonentów (post-paid) na koniec roku

• Roczne ARPU (post-paid) powyżej 60 PLN

• Szacowane nakłady inwestycyjne Grupy TVN

na poziomie około 260 PLN mln
– w tym około 150 PLN mln w platformie ‘n’
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Dodatkowe slajdy finansowe
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Stosunkowo odporny kanał główny

i wzrost w kanałach tematycznych (1/2)
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Stosunkowo odporny kanał główny

i wzrost w kanałach tematycznych (2/2)
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W milionach złotych

EBITDA i marżżżża kanałłłłu TVN

Przychody kanałłłłu TVN Przychody kanałłłłu TVN24 Przychody pozostałłłłych kanałłłłów tematycznych

EBITDA i marżżżża kanałłłłu TVN24 EBITDA i marżżżża pozostałłłłych kanałłłłów tematycznych
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- 59
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Słłłłabnąąąący wpłłłływ zmian 

kursów walutowych w 

4  kwartale
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46

Struktura przychodów (według źródeł)

+ 25%92116+ 71%2340Pozostałe przychody

-0323-0114Wpływ konsolidacji platformy ‘n’

- 14%2421- 16%65Opłaty od użytkowników Internetu

+ 36%4358+ 43%1420Audiotele, Teleshoping

- 1%177176- 4%5957Reklama internetowa

- 13%1 2991 132- 10%408368Reklama telewizyjna

- 11%1 4751 307- 9%467424
Przychody reklamowe

(łącznie z Online)

- 12%137120- 25%4735Przychody ze sponsoringu

1 897

126

2008

+ 15%

+ 19%

Zmiana %

592

36

4kw. 2008

680

42

4kw. 2009

2 123

177

2009 Zmiana %.W milionach złotych

+ 12%PRZYCHODY RAZEM

+ 41%
Przychody od operatorów platform 

cyfrowych i telewizji kablowych



47

Struktura przychodów (według segmentów)

-0362-0130Platforma ‘n’

-0347-0124Przychody subskrypcyjne

-016-06Pozostałe

29%9412159%2540Pozostałłłłe przychody

-- 8- 5--5-2Wyłąłąłąłączenia konsolidacyjne segmentuOnline

-1%109-17%33Pozostałe

-4%1871800%5959Onet

1%2062084%6466Online

-7%2826-3%77Przychody od użytkowników

-5%153146-3%5048Przychody reklamowe (bez ZUMI)

23%2733-6%1010Pozostałłłłe przychody

43%6952%24Pozostałe

8%1021094%3233Przychody reklamowe

34%50679%1415Opłaty subskrypcyjne

12%1812036%5457Kanałłłły tematyczne

-19%33-24%11Pozostałe

10%1771952%5254Kanałłłł TVN 24

34%415538%1318Pozostałe

-9%10798-27%3928Sponsoring

-14%1 126971-11%358320Przychody reklamowe

-12%1 2741 124-11%411367Kanałłłł TVN

--33-91--13-33Pozostałłłłe pozycje uzgadniająąąące

36%17240%77ZUMI

-8%141372%35Pozostałe
-10%1514-31%54Sponsoring

-16%8269-13%2622Przychody reklamowe

48%7611325%2227Opłaty subskrypcyjne

-7%1 6311 523-8%517477Nadawanie i produkcja telewizyjna

-27%1511-23%43Sponsoring

1 897

-1

2008

+ 15%

-

Zmiana % 1

592

0

4kw. 2008

680

0

4kw. 2009

2 123

0

2009 Zmiana % 1W milionach złłłłotych

+ 12%PRZYCHODY RAZEM

-
Wyłąłąłąłączenia konsolidacyjne segmentu 

Nadawanie i produkcja telewizyjna

1 Zmiany procentowe obliczone dla danych przed zaokrągleniem
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Dziękujemy


