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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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Markus Tellenbach 

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny 
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Silny wzrost przychodów dzięki udanemu otwarciu sezonu 

jesiennego i dalszemu wzrostowi Premium TV 

• Przychody TVN wzrosły o 7,1% do poziomu 328 milionów zł w trzecim 

kwartale 

• Przychody TVN powiązane z reklamą, zgodnie z oczekiwaniami 

przedstawionymi przy publikacji wyników pierwszego półrocza, były 

wyższe o 8,3% odzwierciedlając świetne wyniki oglądalności jesiennej 

oferty programowej na otwarciu sezonu oraz dalszy silny wzrost 

Premium TV 

• Skorygowana EBITDA wyniosła 84 miliony zł – poziom porównywalny 

do zeszłorocznego, po wyłączeniu ówczesnego wpływu dywidendy od 

spółek stowarzyszonych – w efekcie zniwelowania wzrostu 

przychodów przez inwestycje w jakościową ofertę programową i jej 

promocję 



Wyniki operacyjne 
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Markus Tellenbach 

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny 
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Główny kanał TVN wyprzedził konkurencję we wszystkich 

kategoriach oglądalności na otwarciu sezonu we wrześniu 

• Wyniki oglądalności jesiennej ramówki głównego kanału we wrześniu 

odzwierciedlają doskonałą strategię programową, dzięki której TVN zdominował 

70% pasm programowych osiągając udziały w oglądalności w komercyjnej grupie 
docelowej na poziomie 14,7% w ujęciu całodobowym i 16,7% w godzinach szczytu 

• Łączny udział kanałów TVN w oglądalności* wzrósł w trzecim kwartale o 0,1 punktu 

procentowego rok do roku w wyniku poprawy oglądalności głównego kanału oraz 
znaczącego wzrostu kanałów TVN7, TTV i TVN24 BiŚ 

• Udziały w oglądalności* reprezentowane przez Premium TV były o 66% wyższe rok 

do roku co przełożyło się na sześciokrotny wzrost przychodów z tej usługi 

• Baza abonentów kodowanych kanałów TVN odnotowała drugi z kolei kwartał 

wzrostu, w efekcie którego przychody abonamentowe uległy stabilizacji 

• Oferta nieliniowej treści video ponownie osiągnęła dwucyfrowe wzrosty liczby 
odtwarzanych materiałów i wynikających z nich przychodów 

*  Całodobowo w grupie 16-49 lat. 
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Poprawa oglądalności w trzecim kwartale w efekcie 

świetnego otwarcia sezonu jesiennego we wrześniu 

21,8% 

23,7% 
22,4% 21,9% 

24,1% 
22,9% 
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TVN Group Polsat Group* TVP Group

III kw. 2013 r. III kw. 2014 r.
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Sezon 
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Sezon 
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Sezon 
wiosenny 

Poza sezonem 
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Źródło: Nielsen Audience Measurement, Marzec 2013 – Październik 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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Jesienna oferta głównego kanału dominuje 

w wynikach oglądalności 

• Oferta kanału TVN 
wygrywa w 70% pasm 
programowych 

 

• Większość programów 
o wiodących udziałach 
w oglądalności* to 
własne produkcje TVN 

Pn. Wt. Śr. Czw. Pt. Sob. Niedz. 

8-10 

10-12 Polsat Polsat Polsat Polsat Polsat 

12-14 Polsat Polsat Polsat Polsat Polsat 

14-16 Movie 

16-18 Polsat 

18-20 Polsat 

20-22 TVP2 TVP2 TVP2 Movie Polsat 

22-24 Movie Movie Movie Polsat Polsat 

* W oparciu o całodobowe udziały w oglądalności w grupie wiekowej 16-49 wg wyników Nielsen Audience Measurement. 
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Dalszy znaczny wzrost Premium TV 

• Reprezentowane udziały 
w oglądalności wzrosły w ciągu 
dziewięciu miesięcy o 5,8 punktu 
procentowego czyli o 66% rok do roku 

 

• Przychody z usług brokerskich 
Premium TV były sześciokrotnie 
wyższe niż w okresie dziewięciu 
miesięcy zeszłego roku, głównie 
dzięki stopniowemu wzrostowi 
oglądalności i cen reklam 
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3 1,5% 1,0% + 1,0 pp 

7 2,7% 2,7% + 2,7 pp 
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4 1,1% 0,9% + 0,9 pp 

Liczba 

kanałów 

Oglądalność * 

9 m-cy 2013 

Wzrost 

rok do roku 9 m-cy 2014 

* 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 wszystkich kanałów 

… 
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• TTV i TVN7 osiągnęły największy 

wzrost zasięgu co przełożyło się na 

odpowiednio wyższe przychody 

• Przychody z reklamy i sponsoringu 

wszystkich kanałów tematycznych 

wzrosły rok do roku o 16% w okresie 

pierwszych dziewięciu miesięcy 

• Opłaty abonamentowe ustabilizowały 

się w trzecim kwartale ograniczając 

spadek za dziewięć miesięcy do 

2,8% rok do roku 

Średni wzrost bazy abonentów o 1% 

Wzrost zasięgu kanałów DTT (% gosp. domowych we wrześniu 2014) 

Procentowa zmiana liczby abonentów CATV i DTH rok do roku we wrześniu 2014 r. 

Liczba abonentów CATV i DTH we wrześniu 2014 r. w milionach 
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Dalsza poprawa wskaźników operacyjnych i finansowych 

nieliniowej oferty treści video TVN 

• Liczba odtworzonych materiałów video w nieliniowej ofercie treści TVN wzrosła o 34% w ciągu pierwszych 

dziewięciu miesięcy, głównie w obszarze wiadomości i osadzonego video, przy znacznej poprawie 

popularności długich i krótkich form 

• Przychody w okresie dziewięciu miesięcy wzrosły o 22% rok do roku, a EBITDA w tym samym czasie była 

wyższa o 42% 
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Realni Użytkownicy

Zarejestrowani Użytkownicy

Wzrost liczby zarejestrowanych użytkowników 

(w milionach) 

Materiały wideo odtworzone w ofercie nieliniowej 

eksploatacji treści TVN (w milionach) 

Źródło: dane własne i MegaPanel/Gemius. 



Wyniki finansowe 
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John Driscoll 

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy 
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Wyniki finansowe Grupy TVN 

• Przychody w trzecim kwartale wzrosły o 7,1% rok do roku, a narastająco były wyższe o 3,2% 

• Inwestycje w ofertę programową w jesiennej ramówce oraz koszty jej promocji w pełni skompensowały 
wzrost przychodów w trzecim kwartale i w okresie dziewięciu miesięcy pomimo dalszych oszczędności 
kosztów pośrednich 

• Skorygowana EBITDA była niższa odpowiednio o 7,8% i 0,2% w trzecim kwartale i narastająco za trzy 
kwartały, natomiast uwzględniając wpływ dywidend otrzymanych w zeszłym roku od jednostek 
stowarzyszonych wyniki były porównywalne rok do roku 

• Raportowana EBITDA była wyższa o 8 milionów zł w trzecim kwartale i 31 milionów zł w okresie 
dziewięciu miesięcy, głównie w efekcie udziału w zyskach spółek stowarzyszonych w porównaniu do 
zeszłego roku 

• Koszty finansowe w trzecim kwartale były niższe o kolejne 181 milionów zł (76%) rok do roku, przede 
wszystkim w wyniku braku kosztów związanych z wczesnym wykupem obligacji, niższego poziomu 
długu brutto oraz niższego średniego kosztu długu, co w perspektywie dziewięciu miesięcy obniżyło 
koszty finansowe o 384 miliony zł w stosunku do tego samego okresu 2013 r. 

• Zysk netto w trzecim kwartale wyniósł 17 milionów zł – głównie w efekcie poprawy wyniku finansowego 
– dając wzrost zysku netto za okres dziewięciu miesięcy o 387 milionów zł do poziomu 143 milionów zł 

• Wskaźnik Długu Netto do skorygowanej EBITDA na koniec kwartału został utrzymany na poziomie 4,1 
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Wysoki jednocyfrowy wzrost w trzecim kwartale poprawił 

dynamikę przychodów w ujęciu narastającym 
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Stabilna skorygowana EBITDA – wyłączając wpływ dywidendy 

od jednostek stowarzyszonych otrzymanej w III kw. 2013 r. 
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Wysoki wzrost raportowanej EBITDA odzwierciedla wpływ 

udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych 
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w milionach zł III kw. 2014 III kw. 2013 9 m-cy 2014 9 m-cy 2013

Przychody z tytułu odsetek 2 4 8 12

Koszty z tytułu odsetek, w tym: -47 -302 -155 -486

- odsetki od obligacji i kredytów -46 -96 -141 -264

- odsetki od walutowych kontraktów

  terminowych
0 -149 -8 -160

- premia i pozostałe koszty związane

  z wczesnym wykupem obligacji
0 -57 -3 -61

- umorzenie kosztów emisji obligacji

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

Zyski (straty) z różnic kursowych, w tym: -11 63 -20 -74

- niezrealizowane zyski z różnic kursowych

  na wycenie obligacji
-8 193 -10 12

- zrealizowane zyski (straty) z różnic

  kursowych na wycenie obligacji
0 -109 -9 -109

- pozostałe zyski (straty) z różnic kursowych

  i wpływ zabezpieczenia wartości godziwej
-2 -21 -2 23

Pozostałe koszty finansowe netto -3 -3 -8 -10

Wynik finansowy netto -58 -239 -175 -559

Poprawa wyniku finansowego w efekcie braku kosztów 
wczesnego wykupu obligacji, niższego zadłużenia i średniego 
kosztu jego obsługi 
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Przepływy pieniężne 

w milionach zł 

1 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty. 

1 

1 
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Wskaźnik zadłużenia stabilny na poziomie 4,1 

w milionach zł 30 września 2014 r. Zapadalność 

Obligacje 7.875% Senior Notes 1  553 2018 

Obligacje 7.375% Senior Notes 1  1 795 2020 

Kredyt gotówkowy  84 2017 

Naliczone odsetki  55 - 

Środki pieniężne i płynne aktywa  - 419 - 

Dług netto  2  068 - 

Skorygowana EBITDA 2 

(12 miesięcy narastająco) 
 505 - 

Dług netto / EBITDA  4.1 - 

• Poziom zadłużenia brutto i netto nie 

uległ znaczącej zmianie w trzecim 

kwartale, a przepływy pieniężne 

netto z nadwyżką skompensowały 

wzrost naliczonych odsetek i wpływ 

niewielkiego osłabienia złotówki 

w stosunku do Euro 

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 30 września 2014 r.: 

• Liczba abonentów wyniosła 2,15 miliona (-3% rok do roku) 

• Miesięczne ARPU z usług abonamentowych wyniosło 68,0 zł (+4% rok do roku) 

• Łączne przychody osiągnęły poziom 1 606 milionów zł (-5% rok do roku) 

• EBITDA wyniosła ok. 280 milionów zł (+45% rok do roku) 

 

• Raportowany wpływ finansowy jednostek stowarzyszonych na TVN 

w okresie zakończonym 30 września 2014 r.: 

• Udział w zysku nC+ osiągnął 26,4 miliona zł, na tle 7,3 miliona straty za 9 m-cy 2013 r. 

• Udział w zysku Onet osiągnął 3,7 miliona zł, w porównaniu do 5,4 miliona zł za okres 

9 m-cy 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 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 

• W dniu dzisiejszym został ogłoszony drugi etap skupu akcji własnych w tym roku: oferta zakupu 
7 500 000 akcji proporcjonalnie od wszystkich akcjonariuszy po cenie 20 zł za akcję przy łącznym 
wydatku na skup akcji własnych w wysokości 150 milionów zł 

• Wykup obligacji 

• 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, natomiast w dniu dzisiejszym uruchomiono drugą transzę wykupu obligacji 7,875% Senior Notes 
o wartości nominalnej netto 22 milionów Euro 

• Koszty usług doradczych w związku z przeglądem strategicznych opcji przez akcjonariuszy 
większościowych 

• Zarząd przewiduje poniesienie w IV kw. 2014 r. ok. 5 milionów zł dodatkowych kosztów due diligence 



Podsumowanie 
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Markus Tellenbach 

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny 
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Wyniki potwierdzają osiągalność celów całorocznych  

• Przychody Grupy TVN związane z reklamą przyspieszyły w trzecim 
kwartale zgodnie z oczekiwaniami osiągając wzrost o 8,3% rok do roku 

• TVN potwierdza wcześniej komunikowane oczekiwania rocznego wzrostu 
przychodów związanych z reklamą w średnim jednocyfrowym tempie na 
tle poprawy o 4,9% w okresie dziewięciu miesięcy 

• Wysokie udziały oferty programowej TVN w oglądalności w październiku 
potwierdzają pierwszoplanową pozycję Grupy TVN wśród widzów, 
osiągniętą dzięki własnej produkcji treści, która zaowocowała kilkoma 
wiodącymi formatami telewizyjnymi 

• Grupa TVN nieustannie osiąga oczekiwane poziomy rentowności: 
skorygowana EBITDA jest na poziomie zeszłorocznej, natomiast zysk 
netto odnotował silny wzrost dzięki znacznemu zmniejszeniu zadłużenia 
pomimo utrzymania wysokiego poziomu dystrybucji do akcjonariuszy 



DZIĘKUJEMY 


