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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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Marża EBITDA powyżej 40% osiągnięta dzięki dalszej 
koncentracji na rentowności

• Przychody TVN osiągnęły w drugim kwartale 434 miliony zł po nieznacznym 

spadku o 0,5%

• Całkowite koszty operacyjne wzrosły jedynie o 2 miliony zł w drugim kwartale 

dzięki nieustającej kontroli kosztów, która pozwoliła ograniczyć negatywny 

wpływ wyższych wydatków programowych

• W efekcie powyższego, oraz dzięki dystrybucji do akcjonariuszy otrzymanej

od Onetu, skorygowana EBITDA wzrosła o 2,6% do 175 milionów zł osiągając 

marżę 40,4% - wyższą o 1,2 punktu procentowego

• Przychody TVN związane z reklamą wzrosły w kwartale o 1,4% 

odzwierciedlając wpływ światowych wydarzeń sportowych emitowanych przez 

telewizję publiczną oraz wzrostu zasięgu i uruchomienia nowych kanałów 

platformy cyfrowej telewizji naziemnej



Wyniki operacyjne
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Markus Tellenbach
Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny
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Wyniki ramówki programowej głównego kanału TVN oddają 
rozczarowującą oglądalność niektórych programów

• Całkowity udział TVN w oglądalności w drugim kwartale spadł rok do roku

o 2 punkty procentowe, przede wszystkim w efekcie słabszych wyników 

ramówki programowej głównego kanału

• Oglądalność głównego kanału niższa o 1,9 punktu procentowego wynika

z gorszego niż oczekiwane przyjęcia przez publiczność niektórych programów, 

głównie wczesno-popołudniowych powtórek seriali i kilku wieczornych 

programów rozrywkowych

• Problemy ramówki wiosennej zostały przeanalizowane, a do ramówki jesiennej 

wprowadzono odpowiednie korekty

• Całkowite przychody związane z reklamą wzrosły, pomimo słabszych 

przychodów reklamowych i sponsoringu, dzięki coraz lepszym wynikom 

inicjatywy reprezentowania na rynku zewnętrznych kanałów telewizyjnych

*  Wszystkie odniesienia do udziałów w oglądalności dotyczą całodobowej oglądalności w grupie w wieku 16-49 lat.
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Wyniki oglądalności w drugim kwartale odzwierciedlają 
słabszą wiosenną ramówkę programową głównego kanału
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Źródło: Nielsen Audience Measurement, Styczeń 2013 – Czerwiec 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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Premium TV – dalszy wzrost przychodów i rentowności

• Reprezentowane udziały
w oglądalności wzrosły w pierwszej 
połowie roku o 6,1 punktów 
procentowych rok do roku

• Wzrost ten wynika głównie
z pozyskania nowych kanałów od 
połowy 2013 roku

• Przychody Premium TV w pierwszej 
połowie roku odnotowały znaczny 
wzrost przy wysokiej dźwigni 
operacyjnej osiągniętej dzięki wyższej 
oglądalności i cenom oraz wyraźnie 
niższym bezpośrednim kosztom 
reprezentacji zewnętrznych kanałów

Liczba 
kanałów

Oglądalność *

1 poł. 2013

Wzrost
rok do roku1 poł. 2014

2

3

7

10

40

3,9%

0,7%

2,3%

1,8%

8,7%

4,9%

0,6%

2,1%

1,5%

14,8%

+ 1,1 pp

- 0,1 pp

- 0,2 pp

- 0,4 pp

+ 6,1 pp

Od września 2013

3 1,5% 1,1% + 1,1 pp

7 2,9% 2,7% + 2,7 pp
Od stycznia 2014

4 1,2% 1,1% + 1,1 pp
Od stycznia 2014

Od stycznia 2014
4 1,1% 0,9% + 0,9 pp

* Oglądalność całodobowa w grupie wiekowej 16-49 lat.
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Światowe wydarzenia sportowe na antenie telewizji publicznej 
oraz rozwój zasięgu i oferty DTT odbiły się na oglądalności

Udziały w oglądalności 
własnych kanałów TVN 1

Udziały w oglądalności
na rynku1

* Oglądalność całodobowa w grupie wiekowej 16-49 lat.
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Zasięg kanałów FTA bliski maksymalnemu, a dystrybucja na 
platformach CATV i DTH wskazuje na stopniową poprawę

…
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• Rok po wyłączeniu nadawania 

analogowego nasze kanały FTA 

osiągnęły prawie maksymalny zasięg

• Przychody z reklamy i sponsoringu 

kanałów tematycznych wzrosły rok 

do roku o 14% w pierwszej połowie 

roku 

• Opłaty za kanały tematyczne w 

pierwszej połowie roku spadły o 4%

rok do roku

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

Liczba abonentów CATV i DTH w czerwcu 2014 r. w milionach

Średni wzrost bazy abonentów o 1,6%

Wysoki wzrost zasięgu kanałów DTT (% gosp. domowych w czerwcu 2014)
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Nieliniowa oferta treści video TVN – rosnące wskaźniki
operacyjne i finansowe

• Wzrost liczby materiałów video odtworzonych w ofercie nieliniowej eksploatacji treści TVN o 30%

w pierwszej połowie roku, głównie w obszarach informacji i osadzonego video wprowadzonego rok temu

• W tym okresie przychody wzrosły o 19%, a EBITDA została prawie podwojona

• Nasz Player miał w maju 1,6 miliona realnych użytkowników przy 9,5-godzinnym średnim miesięcznym 

czasie korzystania z serwisu, a liczba zarejestrowanych użytkowników wzrosła w ciągu dwunastu 

miesięcy 7-krotnie do 0,9 miliona
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Znaczny wzrost liczby zarejestrowanych użytkowników
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Materiały wideo odtworzone w ofercie nieliniowej 
eksploatacji treści TVN (w milionach)

Źródło: dane własne i MegaPanel/Gemius.



Wyniki finansowe

14

John Driscoll
Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy
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Wyniki finansowe Grupy TVN

• Przychody w drugim kwartale były niższe o 0,5% rok do roku dając 1,6% wzrostu w pierwszej połowie

• Koszty bez amortyzacji w drugim kwartale były nieznacznie wyższe o 0,5% dzięki oszczędnościom, 
które w dużym stopniu zniwelowały wzrost kosztów programowych – łączny wzrost kosztów w 
pierwszej połowie roku został ograniczony do 2,7%

• Raportowana EBITDA była rok do roku wyższa o 25 milionów zł w drugim kwartale i o 23 miliony zł
w połowie roku, głównie w wyniku wpływu udziałów w zyskach jednostek stowarzyszonych

• Skorygowana EBITDA wzrosła w drugim kwartale i w pierwszej połowie roku odpowiednio o 2,6%
i 2,4% dzięki 8,1 miliona zł dystrybucji do akcjonariuszy otrzymanej od Onetu

• Koszty finansowe spadły w drugim kwartale o 136 milionów zł (77%) w efekcie niższego długu brutto, 
niższego średniego kosztu zadłużenia oraz umocnienia się złotówki, a narastająco za pierwsze sześć 
miesięcy roku wynik finansowy poprawił się o 202 miliony zł rok do roku

• Zysk netto w drugim kwartale osiągnął 115 milionów zł odzwierciedlając poprawę wyniku finansowego, 
a zysk za pierwsze półrocze wyniósł 126 milionów zł odnotowując wzrost o 200 milionów zł rok do roku

• Świetny poziom gotówki wygenerowanej w pierwszej połowie roku był źródłem 259 milionów zł, które 
zostały wykorzystane na skup obligacji Senior Notes, skup akcji własnych i dalszą spłatę kredytu 
gotówkowego, a środki pozostałe na koniec półrocza wyniosły 356 milionów zł

• Wskaźnik Długu Netto do EBITDA poprawił się do poziomu 4,1 na koniec półrocza z 4,3 na koniec 
pierwszego kwartału odzwierciedlając wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i 
korzystną zmianę kursów wymiany walut
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Słabsze wyniki w drugim kwartale ograniczyły wzrost 
przychodów w pierwszej połowie roku
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Poprawa skorygowanej EBITDA dzięki dystrybucji
do akcjonariuszy otrzymanej od Onetu
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Wzrost raportowanej i skorygowanej EBITDA dzięki dobrym 
wynikom jednostek stowarzyszonych
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Poprawa wyniku finansowego w efekcie niższego zadłużenia i 
średniego kosztu jego obsługi oraz silniejszej złotówki

w milionach zł II kw. 2014 II kw. 2013 I poł. 2014 I poł. 2013

Przychody z tytułu odsetek 3 3 5 8

Koszty z tytułu odsetek, w tym: -47 -92 -108 -184

- odsetki od obligacji i kredytów -46 -84 -95 -168

- odsetki od walutowych kontraktów

  terminowych
0 -6 -8 -11

- premia i pozostałe koszty związane

  z wczesnym wykupem obligacji
0 -2 -3 -4

- umorzenie kosztów emisji obligacji

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

Zyski (straty) z różnic kursowych, w tym: 6 -83 -10 -137

- niezrealizowane zyski z różnic kursowych

  na wycenie obligacji
6 -112 -2 -181

- zrealizowane zyski (straty) z różnic

  kursowych na wycenie obligacji
0 0 -9 0

- pozostałe zyski (straty) z różnic kursowych

  i wpływ zabezpieczenia wartości godziwej
0 28 1 44

Pozostałe koszty finansowe netto -3 -5 -5 -7

Wynik finansowy netto -41 -177 -117 -320
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Dystrybucja od
jednostek

stowarzyszonych

Raportowana
EBITDA

w I poł. 2014 r.

Amortyzacja Strata z różnic
kursowych netto

Koszty odsetkowe
netto

Wynik brutto Podatek
dochodowy

Wynik netto
w okresie

Niekontrolujące
udziały

Wynik netto dla
akcjonariuszy

TVN S.A.

Od skorygowanej EBITDA do wyniku netto w I poł. 2014 r.

w milionach zł



22

Przepływy pieniężne
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Przepływy
operacyjne

CAPEX Podatek
zapłacony

Przepływy
z działalności
podstawowej

Odsetki netto Skup obligacji
włączając premię

za wczesny wykup

Skup akcji
własnych

Spłata kredytu
gotówkowego

Emisja akcji
w ramach
programu

motywacyjnego

Pozostałe Gotówka na
koniec

I poł. 2014 r.

1

1

w milionach zł

1 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz depozyty bankowe powyżej 3 miesięcy.
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Wysoki poziom generowanych przepływów pieniężnych netto 
obniżył wskaźnik zadłużenia netto do 4,1

w milionach zł 30 czerwca 2014 r. Zapadalność

Obligacje 7.875% Senior Notes 1 551 2018

Obligacje 7.375% Senior Notes 1 1 789 2020

Kredyt gotówkowy 88 2017

Naliczone odsetki 11 -

Środki pieniężne i płynne aktywa - 356 -

Dług netto 2  084 -

Skorygowana EBITDA 2

(12 miesięcy narastająco)
512 -

Dług netto / EBITDA 4.1 -

• Dalsze obniżenie długu brutto

w drugim kwartale dzięki kolejnej 

spłacie kredytu gotówkowego oraz 

zapłacie naliczonych odsetek

• Dług netto spadł bardziej niż brutto 

w efekcie wysokiego poziomu 

generowanej gotówki, wyższego niż 

gotówkowe koszty odsetkowe oraz 

wydatki na skup akcji i spłatę 

kredytu

1 Wartość nominalna.
2 EBITDA skorygowana o utratę wartości inwestycji, wpływ transakcji jednorazowych oraz udział

w zysku / stracie jednostek stowarzyszonych, z uwzględnieniem dywidend od jednostek stowarzyszonych.
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• 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 11 czerwca TVN rozliczył pierwszy etap skupu: nabyto 5 000 000 akcji, z czego

2 445 500 akcji od akcjonariuszy mniejszościowych, po cenie 20 zł za akcję – łączny 

wydatek na skup akcji własnych wyniósł 100 milionów zł

• Zarząd spodziewa się, że kolejna oferta zakupu akcji o wartości w przedziale 120-150 

milionów zł zostanie przeprowadzona pod koniec roku 2014

• W ramach programu wykupu obligacji 7,875% Senior Notes o wartości do 60 milionów

Euro w bieżącym roku TVN już w pierwszym kwartale skupił obligacje o wartości nominalnej 

33 milionów Euro

Wypłaty dla akcjonariuszy i obligatariuszy
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• Wyniki operacyjne nC+:

• Liczba abonentów na dzień 30 czerwca wyniosła 2,2 miliona (-6% rok do roku)

• M-czne ARPU z usług abonamentowych w I poł. roku wyniosło 67,6 zł (+5% rok do roku)

• Łączne przychody w tym okresie osiągnęły poziom 1 072 miliony (-6% rok do roku)

• EBITDA w pierwszym półroczu wyniosła ok. 221 milionów zł (+45% rok do roku)

• Raportowany wpływ finansowy jednostek stowarzyszonych na TVN w 
pierwszej połowie roku 2014:

• Udział w zysku nC+ osiągnął 22,3 miliona zł, na tle 4,7 miliona zł straty w I poł. 2013 r.

• Udział w zysku Onet osiągnął 1,7 miliona zł, w porównaniu do 4,0 milionów zł

w I poł. 2013 r.

Informacja o jednostkach stowarzyszonych



Podsumowanie
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Markus Tellenbach
Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny
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Oczekiwania dotyczące przychodów TVN istotniejsze
niż szacunki wzrostu rynku

• TVN podjął decyzję o rezygnacji z szacunków wartości i wzrostu rynku z powodu braku 

przejrzystych danych od pozostałych uczestników rynku oraz znacznej zmiany jego 

dynamiki w efekcie pozytywnej reakcji widzów na ofertę cyfrowej telewizji naziemnej

• Dlatego też komunikacja oczekiwań Spółki będzie się teraz odnosiła do przychodów 

związanych z reklamą oraz całkowitych skonsolidowanych przychodów Grupy TVN 

• Na podstawie bieżącej sytuacji w trzecim kwartale można się spodziewać tempa wzrostu 

przychodów Grupy TVN związanych z reklamą na wysokim jednocyfrowym poziomie

• Wydaje się zatem prawdopodobne, że szacunki tempa całorocznego wzrostu przychodów 

Grupy TVN związanych z reklamą będą również jednocyfrowe, na średnim poziomie

• Skonsolidowane przychody Grupy TVN osiągną najprawdopodobniej niższą stopę wzrostu 

ze względu na dalszy spadek przychodów z opłat za kanały tematyczne oraz sprzedaży 

usług



DZIĘKUJEMY


