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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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Spełnione oczekiwania na rok 2013

• TVN osiągnął wiodące wyniki na rynku dzięki najwyższej oglądalności swojej 

ramówki programowej w historii oraz rozwojowi alternatywnych źródeł 

przychodów

• Własne kanały TVN osiągnęły w roku 2013 łącznie 22,7% udziału w całodniowej 

oglądalności w komercyjnej grupie docelowej odnotowując wzrost rok do roku

o 0,8 punktu procentowego

• Działalność TVN w obszarze nieliniowej eksploatacji treści i usług brokerskich

ze znaczącym udziałem w przychodach i wyniku EBITDA

• Przychody łącznie w czwartym kwartale wzrosły o 1% zmniejszając 

całoroczny spadek do poziomu mniejszego niż 2%

• Skorygowany roczny wynik EBITDA osiągnął 506 milionów zł przy wzroście

o 3% w stosunku do porównywalnego wyniku w roku 2012



Wyniki operacyjne

7

Markus Tellenbach
Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny



8

Wiodąca pozycja TVN na rynku dzięki najwyższej oglądalności 
ramówki w historii oraz alternatywnych źródeł przychodów

• Wzrost wartościowego udziału w rynku dzięki wyższej oglądalności w połączeniu

ze stabilnym power ratio na poziomie ok. 1,5 potwierdza wiodącą pozycję TVN

• Głowny kanał TVN był najchętniej oglądanym i najbardziej odpornym na 

fragmentację kanałem telewizyjnym w Polsce

• Kanały tematyczne znacząco przyczyniły się do wyników oglądalności dzięki 

wzrostowi zasięgu TVN7 i TTV w naziemnej telewizji cyfrowej oraz wzrostowi 

oglądalności TVN24 i TVN Style na platformach telewizji kablowej i satelitarnej

• Inicjatywy nieliniowej eksploatacji treści wideo TVN osiągnęły dwucyfrowy wzrost 

odtwarzanych materiałów wideo, odnotowując dzięki temu nawet wyższą poprawę 

przychodów i wyniku EBITDA

• Usługi brokerskie Premium TV ponad dwukrotnie zwiększyły ofertę reklamową 

kanałów zewnętrznych przyciągając już kolejnych istotnych partnerów na rok 2014
*  Wszelkie odniesienia do oglądalności dotyczą udziałów całodobowych w grupie wiekowej 16-49.
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TVN 
33,7%

TVP 
24,3%

Polsat
26,7%

Other 
15,3%

1 Źródło: Starlink dla rynku, dane własne dla TVN, reklama i sponsoring, w milionach zł
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Główny kanał TVN na #1 pozycji w oglądalności w 2013 roku 
przy dynamice łącznej oglądalności ponad wyniki konkurencji
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Źródło: Nielsen Audience Measurement, Październik 2012 – Grudzień 2013,
udział w oglądalności całodobowej w grupie wiekowej 16-49.
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* Udziały w oglądalności Grupy Polsat i kanałów tematycznych 
Polsatu dla porównywalności uwzględniają kanały TV4 i TV6.
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TVN – jedyna grupa kanałów z rosnącym udziałem
w oglądalności i najsilniejszym głównym kanałem
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wiekowej 16-49.
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* Udziały w oglądalności Grupy Polsat dla porównywalności 
uwzględniają kanały TV4 i TV6.
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Grupa kanałów TVN osiągnęła prawie maksymalny zasięg

• TVN7 i TTV odnotowały średnio 20%

wzrostu zasięgu technicznego, który 

przełożył się na jeszcze wyższą 

poprawę przychodów i rentowności

• Przychody kanałów tematycznych

z reklamy i sponsoringu wzrosły rok 

do roku o 28% w IV kwartale i o 19% 

w całym roku 2013

• Opłaty za kanały tematyczne

w IV kwartale ustabilizowały się

rok do roku i były niższe tylko o 1%

w perspektywie całorocznej
…

Procentowa zmiana liczby abonentów CATV i DTH w grudniu 2013 (rdr)

+ 0,3%

- 0,8%

- 0,8%

- 0,7%

- 0,2%

…%
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TVN + 3,7 pp

+ 12,2 pp

+ 19,5 pp

Średni spadek bazy abonentów o 0,5%

Silny wzrost zasięgu (% gosp. dom.) kanałów naziemnych (XII 2013, rdr)
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Udział w oglądalności kanałów TVN7 i TTV wzrósł o blisko 
50% rok do roku, wyprzedzając pozostałe nowe kanały DTT

9,9%

14,4%
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Pozostałe 14 małych kanałów DTT TVN7 i TTV

• TVN7 i TTV nieustannie rosną szybciej 
niż inne małe kanały DTT

• Wyższe udziały w oglądalności kanałów 
TVN7 i TTV przełożyły się na wzrost ich 
przychodów rok do roku o 73%
w czwartym kwartale

• TVN7 i TTV są kluczowymi elementami 
naszej nowej oferty reklamowej „Mix 
Mux”** w ramach Premium TV, która 
dostarcza reklamodawcom profil 
oglądalności zbliżony do osiąganego 
przez pozostałe główne kanały 
komercyjne i publiczne

Udział w oglądalności* kanałów TVN7 i TTV w porównaniu
z pozostałymi małymi kanałami cyfrowej telewizji naziemnej

* Cały dzień, grupa wiekowa 16-49.

+ 49%

+ 44%

**  „Mix Mux” to oferta reklamowa TVN złożona z kanałów TVN7, TTV, TV Puls oraz
Puls2 skierowana w szczególności do komercyjnej grupy docelowej w ramach DTT.
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Blisko 600 milionów materiałów wideo odtworzonych
w ramach oferty nieliniowej eksploatacji treści TVN

• Usługi nieliniowej eksploatacji treści wideo 
TVN wykazują stały wzrost dzięki 
oglądalności informacji i osadzonego wideo 
w oparciu o solidną bazę długich form 
odtwarzanych na platformie TVN Player

• Odtwarzanie długich form stopniowo 
migruje z serwisów www do aplikacji 
mobilnych oraz SmartTV odzwierciedlając 
wysoki poziom użytkowy naszych 
dedykowanych aplikacji wideo

• Strony internetowe TVN awansowały na
17-tą pozycję na Polskim rynku dzięki 
organicznemu wzrostowi liczby realnych 
użytkowników o 38% rok do roku

Źródło: dane własne.
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Krótkie
formy

Długie
formy

Materiały wideo odtworzone w ofercie nieliniowej 
eksploatacji treści TVN (w milionach)

- 2%

+ 58%

+ 17%
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Premium TV – rozwój rentownej działalności brokerskiej

* Cały dzień, grupa wiekowa 16-49.

• Reprezentowany udział w oglądalności 

wzrósł w IV kwartale o 6,9 punktu 

procentowego rok do roku

• 15 nowych kanałów, które dołączyły do 

oferty Premium TV w tym roku zapewnia 

kolejne ~5 punktów procentowych 

udziału w oglądalności*

• Przychody z usług brokerskich w IV 

kwartale prawie potroiły się rok do roku

• Premium TV osiągnęła wzrost 

przychodów o 120% oraz dodatnią 

EBITDA w całym roku 2013

Od stycznia 2013

Liczba 
kanałów

Oglądalność *

IV kw. 2012

Wzrost 
Premium TV
rok do rokuIV kw. 2013
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3,6%

0,7%

2,2%

1,7%

4,3%

5,1%

0,6%

2,3%

2,0%

11,2%

+ 1,5 pp

- 0,1 pp

+ 2,3 pp

+ 2,0 pp

+ 6,9 pp

3 1,4% 1,2% + 1,2 pp

Od stycznia 2013

Od września 2013
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Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy
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Wyniki finansowe Grupy TVN

• Odwrócenie trendu przychodów w zakresie reklamy i sponsoringu oraz wzrost usług brokerskich doprowadził
do wzrostu łącznych przychodów o 1% w czwartym kwartale i zmniejszeniu rocznego ich spadku do 2%

• Całoroczne oszczędności kosztów osiągnęły 36 milionów zł dzięki optymalizacji działań w obszarach wynajmu 
nieruchomości, marketingu, nadawania i treści programowych, pomimo wzrostu kosztów tej ostatniej pozycji
w IV kwartale w efekcie wzrostu popytu w poprawiających się warunkach rynkowych

• Spadek raportowanej EBITDA w IV kwartale był głównie efektem 80 milionów zł odpisu wartości inwestycji
w Onet Holding oraz udziału w stracie nC+ wynikającej ze znacznych kosztów restrukturyzacji spółki w roku 2013

• Całoroczny poziom skorygowanej EBITDA wzrósł o 3% do 506 milionów zł, odzwierciedlając poprawę trendu 
przychodów i wpływ inicjatyw oszczędnościowych uruchomionych w ciągu roku oraz osiągając wynik w pełni 
zgodny z oczekiwaniami zakomunikowanymi na początku roku

• Wynik finansowy w IV kwartale poprawił się w efekcie niższych odsetek i wyższych niezrealizowanych zysków
z różnic kursowych, natomiast wynik całoroczny po wyłączeniu jednorazowych kosztów refinansowania
w III kwartale oraz negatywnego oddziaływania kursów walutowych poprawił się rok do roku o 38 milionów zł

• Wynik netto, zarówno w IV kwartale jak i w całym roku, był pod negatywnym wpływem jednorazowych kosztów 
refinansowania oraz odpisu wartości inwestycji w Onet Holding, częściowo skompensowanym rozpoznaniem 
dodatkowego aktywa podatkowego

• Poziom gotówki wzrósł rok do roku o ok. 50 milionów zł, wyłączając 923 miliony zł wykorzystane do 
refinansowania w III kwartale, 

• Wskaźnik długu netto do skorygowanej EBITDA wzrósł nieznacznie do poziomu 4,3 w wyniku zapłaconej premii 
za wcześniejszy wykup refinansowanych obligacji oraz nieznacznego osłabienia złotówki w stosunku do Euro
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Dalsza poprawa przychodów TVN w warunkach korzystnych 
zmian otoczenia rynkowego
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Skorygowana EBITDA w IV kwartale odzwierciedla koszty 
programowe na odbudowującym się rynku reklamowym

w milionach zł

EBITDA w IV kwartale 2013 r.
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139

174
158

34

+ 9

+ 4

- 20

- 80

+ 26

- 44

0

40

80

120

160

200

240

Raportowana EBITDA
w IV kw. 2012 r.

Korekty 2012 Skorygowana EBITDA
w IV kw. 2012 r.

Wpływ
przychodów

Wpływ
kosztów

Skorygowana EBITDA
w IV kw. 2013 r.

Korekty 2013 Raportowana EBITDA
w IV kw. 2013 r.

- 75%
- 104 mln

- 9%
- 16 mln

30%

38%

7%

Odwrócenie udziału 
w stracie jednostek 
stowarzyszonych

Odwrócenie odpisu 
wartości inwestycji 

w Telezakupy Udział w stracie 
jednostek 

stowarzyszonych

34%

Odpis wartości 
inwestycji

w Onet Holding

Marża EBITDA



20

Całoroczna skorygowana EBITDA zgodna z oczekiwaniami
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stowarzyszonych

Udział w stracie 
jednostek 
stowarzyszonych

31%

EBITDA w 2013 r.

Odpis wartości 
inwestycji

w Onet Holding

Odwrócenie udziału 
w stracie jednostek 
stowarzyszonych

Odwrócenie odpisu 
wartości inwestycji 

w Telezakupy
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Niższy całoroczny wynik finansowy netto w efekcie 
wczesnego wykupu obligacji 2017 Senior Notes
i niekorzystnej zmiany kursów walutowych

w milionach zł IV kw. 2013 IV kw. 2012 Rok 2013 Rok 2012

Przychody z tytułu odsetek 3 4 15 21

Koszty z tytułu odsetek, w tym: -49 -89 -535 -367

- odsetki od obligacji i kredytów -49 -83 -313 -335

- odsetki od walutowych kontraktów

  terminowych
0 -6 -1 -31

- premia i pozostałe koszty związane

  z wczesnym wykupem obligacji
0 0 -160 0

- umorzenie kosztów emisji obligacji

  ze względu na ich wczesny wykup
0 0 -61 0

Zyski (straty) z różnic kursowych, w tym: 44 10 -30 246

- niezrealizowane zyski z różnic kursowych

  na wycenie obligacji
41 17 53 252

- zrealizowane zyski (straty) z różnic

  kursowych na wycenie obligacji
0 1 -109 3

- pozostałe zyski (straty) z różnic kursowych

  i wpływ zabezpieczenia wartości godziwej
3 -9 25 -9

Pozostałe koszty finansowe netto -6 -2 -16 -7

Wynik finansowy netto -8 -78 -567 -107
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Od skorygowanej EBITDA do wyniku netto w IV kw. 2013 r.

w milionach zł

158

34 34
18

46

- 80

- 16

+ 44
- 52

10

+ 32
43

+ 3

- 44
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EBITDA
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Amortyzacja Różnice
kursowe

netto

Koszty
odsetkowe

netto

Wynik brutto Podatek
dochodowy

Wynik netto
w okresie

Niekontrolujące
udziały

Wynik netto dla
akcjonariuszy

TVN S.A.

Udział
w stracie 
jednostek 
stowarzyszonych

Odpis 
wartości 
inwestycji 
w Onet 
Holding
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Od skorygowanej EBITDA do wyniku netto w roku 2013

w milionach zł

506

372

- 198

- 80

- 75

- 30

- 315

- 160
- 270

+ 63

- 207

+ 9

- 46

- 61

- 7
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EBITDA w 2013 r.

Amortyzacja Różnice
kursowe
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Koszty
odsetkowe

netto

Jednorazowe
koszty wykupu

obligacji

Wynik brutto Podatek
dochodowy

Wynik netto
w okresie

Niekontrolujące
udziały

Wynik netto dla
akcjonariuszy

TVN S.A.

Premia za 
wczesny 
wykup

Odpis 
kosztów 
emisji 

obligacji

Udział w stracie jednostek 
stowarzyszonych

Odpis wartości inwestycji 
w Onet Holding

Dywidendy od jednostek 
stowarzyszonych
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Przepływy pieniężne

1274 1273,907

1794 1788 1788

1467

543
323 323 398

+ 603

- 35 - 7
- 321

- 923

- 220
+ 6 + 69

- 48
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Gotówka na
koniec 2012 r.

Przepływy
operacyjne

CAPEX Podatek
zapłacony

Przepływy
z działalności
podstawowej

Odsetki netto Skup obligacji po
uwzględnieniu

wpływów z nowej
emisji, w tym

premia za
wczesny wykup

Dywidenda
wypłacona

Dywidenda
z nC+,

po podatku

Pozostałe Gotówka na
koniec 2013 r.

w milionach zł

1 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz depozyty bankowe powyżej 3 miesięcy.

1 1

VAT dot. 
zakupu MBC
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Niższe zadłużenie brutto przy wzroście wskaźnika długu netto 
do skorygowanej EBITDA z 4,0 do 4,3 w efekcie premii za 
wczesny wykup obligacji 2017 Senior Notes

w milionach zł 31 grudnia 2013 r. Zapadalność

Obligacje 7.875% Senior Notes 1 686 2018

Obligacje 7.375% Senior Notes 1 1 783 2020

Kredyt gotówkowy 98 2017

Naliczone odsetki 13 -

Środki pieniężne i płynne aktywa - 398 -

Dług netto 2  182 -

Skorygowana EBITDA 2

(12 miesięcy narastająco)
506 -

Dług netto / EBITDA 4,3 -

1 Wartość nominalna.
2 EBITDA skorygowana o niegotówkowy wpływ transakcji dot. ITI Neovision i Onet, w tym udział w zysku / stracie jednostek stowarzyszonych i utratę wartości inwestycji w Onet Holding.

• Zadłużenie brutto niższe o 705 milionów zł 

w efekcie refinansowania w III kwartale

i wykorzystania środków ze sprzedaży 

Onetu

• Nieznacznie wyższy ale zgodny

z oczekiwaniami poziom długu netto jest 

wynikiem wykorzystania gotówki do 

zapłaty premii za wczesny wykup obligacji 

oraz niewielkiego osłabienia złotego

w stosunku do Euro
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Informacja o jednostkach stowarzyszonych

• nC+:

• Liczba abonentów na dzień 31 grudnia wyniosła 2,2 miliona

• Miesięczne ARPU z usług abonamentowych osiągnęło 65,7 zł w roku 2013

• Łączne przychody w tym okresie wyniosły 2.227 milionów zł

• Platforma w ciągu całego roku poniosła znaczne koszty jednorazowe w wysokości
ok. 180 milionów zł

• EBITDA za okres tego roku osiągnęła 223 miliony zł po wyłączeniu ww. kosztów jednorazowych

• Udział Grupy TVN w stracie nC+ wyniósł 54,5 miliona zł w roku 2013

• Onet:

• Udział Grupy TVN w całorocznym zysku Onet Holding wyniósł 8,8 miliona zł

• Odpis z tytułu utraty wartości inwestycji w Onet w wysokości 80 milionów zł jest efektem wpływu 
konkurencyjnego otoczenia rynkowego i wolniejszego niż oczekiwany wzrostu reklamy na 
portalach internetowych oraz ich konsekwencji dla oczekiwanych poziomów EBITDA

• Odpis odzwierciedla szacunkowe obniżenie wartości w efekcie powyższych zmian, biorąc pod 
uwagę zarówno zasadę ciągłości działania jak i wartość opcji
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Wypłaty dla akcjonariuszy i obligatariuszy

• Zarząd TVN rozważa propozycję skupu akcji w kwocie 500 milionów zł

w latach 2014-2015, z czego od 200 do 250 milionów zł przeznaczone 

byłoby na skup w roku 2014

• Skup najprawdopodobniej odbywałby się w dwóch etapach rocznie, 

natomiast ostateczna i szczegółowa propozycja zostanie przedstawiona 

jako część formalnego zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy oraz będzie podlegać jego akceptacji

• Poza tym Zarząd TVN zaproponował Radzie Nadzorczej i uzyskał jej 

zgodę na program skupu obligacji 7,875% Senior Notes w roku 2014

w kwocie nie przekraczającej równowartości 60 milionów Euro

• Jako pierwszy etap skupu rozpoczęliśmy proces wezwania do sprzedaży 

obligacji równowartych 150 milionów zł po cenie 105,9% nominału, który 

zostanie zamknięty w przeciągu najbliższych tygodni



Podsumowanie

i oczekiwania

na rok 2014
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Markus Tellenbach
Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny
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TVN wykorzysta pozycję lidera w warunkach poprawy 
otoczenia rynkowego

• Wyniki operacyjne i finansowe TVN w roku 2013 wyraźnie pokazują naszą 
zdolność do przezwyciężania trudnych warunków rynkowych – dynamika 
przychodów była wyższa niż rynku, rentowność została utrzymana dzięki 
ścisłej kontroli kosztów, a TVN osiągnął najwyższe w historii wyniki 
oglądalności swojej ramówki programowej

• Zgodnie z oczekiwaniami wyrażonymi w listopadzie zeszłego roku widzimy 
wzrost popytu na reklamę telewizyjną wspierany ciągłą poprawą sytuacji 
makroekonomicznej

• Dobry początek roku daje nam podstawę do podniesienia oczekiwań 
wzrostu rynku reklamy telewizyjnej z niskiego do średniego jednocyfrowego 
poziomu – jednocześnie wierzymy, że TVN odnotuje wyższe wyniki niż 
rynek dzięki udanemu wdrożeniu nowej strategii sprzedaży



DZIĘKUJEMY


