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WYNIKI GRUPY TVN ZA TRZECI KWARTAŁ ZGODNE 
Z OCZEKIWANIAMI DZIĘKI SUKCESOWI PROGRAMOWEMU TVN 
NA OTWARCIU SEZONU JESIENNEGO I OBNIŻENIU KOSZTÓW 

POPRAWIAJĄCYM MARŻĘ EBITDA 
 

Warszawa – 7 listopada 2012 r. 
 

 Porównywalne skonsolidowane przychody wzrosły o 1% rok do roku do poziomu 570 
milionów zł w III kwartale dzięki świetnym wynikom platformy 'n', której wzrost 
przychodów zrównoważył wpływ słabego rynku reklamy na segmenty TV i Online 

o Raportowane przychody zmalały o 7% rok do roku do kwoty 311 milionów zł, 
odzwierciedlając wyniki segmentu TV na nadal osłabionym rynku reklamy 
telewizyjnej 

 Porównywalna EBITDA obniżyła się o 11% rok do roku i wyniosła 96 milionów zł ze 
spadkiem marży o 2 punkty procentowe do 17% w III kwartale, jako wynik niemal 
stabilnej EBITDA w segmencie TV, wpływu osłabionego rynku reklamy internetowej 
na segment Online oraz kosztów nowości programowych platformy 'n'  

o Raportowana EBITDA wzrosła o 5% do 85 milionów zł w III kwartale, osiągając 
marżę 27% - wyższą o 3 punkty procentowe rok do roku - dzięki oszczędnościom 
w segmencie TV, które niemal skompensowały spadek przychodów, jak również 
obniżeniu kosztów korporacyjnych 

 Kluczowe wyniki operacyjne w III kwartale: 

o Całodobowa oglądalność kanałów TVN w komercyjnej grupie docelowej (16-49) 
była stabilna rok do roku dzięki spektakularnemu otwarciu sezonu jesiennego we 
wrześniu, kiedy to TVN potwierdził pozycję lidera we wszystkich najważniejszych 
grupach odbiorców; 

o Platforma 'n' osiągnęła bazę abonentów na poziomie 991 tys. w III kwartale, 
utrzymując ARPU z usług abonamentowych powyżej 61 zł; 

o Grupa Onet utrzymała pozycję lidera wśród horyzontalnych serwisów 
internetowych z wynikiem 13 milionów unikalnych użytkowników, 2,4 miliarda 
odsłon stron Grupy oraz średnim czasem spędzonym przez użytkownika w 
serwisach Grupy przekraczającym 5 godzin we wrześniu 2012 r. 
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 Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 49 milionów zł w III kwartale, 
natomiast dodatkowe 8 milionów zł z działalności zaniechanej podniosło zysk za ten 
okres do 57 milionów zł 

 Wskaźnik długu netto do EBITDA został utrzymany na poziomie 4,8x 

 Transakcja z Ringier Axel Springer dotycząca sprzedaży Grupy Onet została 
zrealizowana w dniu 6 listopada, przy czym TVN otrzymał już większość należnej 
zapłaty w wysokości 918 milionów zł – pozostała kwota 38 milionów zł zostanie 
uregulowana do końca roku 

 
Markus Tellenbach, Prezes Grupy TVN powiedział: 

“Zarząd Grupy TVN niezwłocznie i zdecydowanie zareagował na osłabienie rynku reklamowego 
i zrealizował znaczące oszczędności, które z nadwyżką przekroczyły spadek przychodów w III 
kwartale przynosząc wzrost raportowanego EBITDA o 5%. Spodziewamy się, że warunki na 
rynku reklamowym w IV kwartale będą zbliżone do tych z III kwartału, zgodnie z naszymi 
oczekiwaniami przedstawionymi trzy miesiące temu. Zarząd podtrzymuje zobowiązanie do 
zminimalizowania ich wpływu na całoroczny poziom EBITDA dzięki dalszym oszczędnościom 
w czwartym kwartale. Wyniki oglądalności są bardzo pozytywne – mieliśmy rewelacyjne 
otwarcie sezonu jesiennego przez główny kanał we wrześniu, a w październiku nastąpiła dalsza 
ich poprawa. Jednocześnie obserwujemy dalszy wzrost naszych kanałów tematycznych 
i wyników TVN Player’a, które w coraz większym stopniu przyczyniają się do podtrzymania 
wiodącej pozycji TVN. Na koniec chciałbym z przyjemnością poinformować o udanym 
zamknięciu transakcji z Ringier Axel Springer dotyczącej sprzedaży pakietu 75% udziałów 
w Grupie Onet. Podtrzymujemy naszą wcześniejszą deklarację wykorzystania przychodów z tej 
transakcji do zmniejszenia zadłużenia spółki.” 

------------------------------ 

Należy pamiętać, że w wyniku umów z Grupą Canal+ podpisanej w dniu 18 grudnia 2011 roku 
oraz z Ringier Axel Springer podpisanej w dniu 4 czerwca 2012 roku, platforma 'n' i Grupa Onet 
zostały przekwalifikowane w sprawozdaniach Grupy TVN jako "Działalność zaniechana", 
zgodnie z wymogami MSSF 5. Dlatego też, w celu zapewnienia porównywalności danych dla 
trzecich kwartałów 2012 i 2011 roku pokazujemy porównywalne przychody i EBITDA Grupy 
TVN, czyli przedstawione tak, jakby platforma 'n' i Grupa Onet nie zostały przekwalifikowane, 
oraz raportowane przychody i EBITDA Grupy TVN, które przedstawiają wpływ tej reklasyfikacji.  

  

W milionach zł 
3 miesiące zakończone 

30 września 2012 r. 
3 miesiące zakończone 

30 września 2011 r. 
Zmiana 

Porównywalne przychody  570  566 + 1% 

 Segment TV  304  327 - 7% 

 Platforma ‘n’  219  185 + 18% 

 Segment Online  58  64 - 10% 

Raportowane przychody  311  336 - 7% 

Porównywalna EBITDA  96  107 - 11% 

Porównywalna marża 
EBITDA 

16,7% 18,9% - 2,2pp 

Raportowana EBITDA  85  81 + 5% 

Raportowana marża EBITDA 27,2% 24,1% + 3,1pp 
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Wybrane dane finansowe Grupy TVN – Obniżenie kosztów z nadwyżką 
rekompensuje wpływ słabego rynku reklamowego 

Porównywalne przychody Grupy TVN wzrosły o 4 miliony zł rok do roku do poziomu 570 
milionów w III kwartale, co stanowi wzrost o 1%. 

Wzrost ten można przypisywać głównie: 

 Dalszemu wzrostowi przychodów platformy ‘n’ o 34 miliony zł rok do roku w III kwartale, 
dzięki wyższej bazie abonentów w połączeniu z utrzymaniem ARPU powyżej 61 zł; 

 Przychodom segmentu Online niższym o 6 milionów zł rok do roku, głównie z powodu 
dalszego spowolnienia rynku reklamy internetowej w III kwartale;  

 Spadkowi przychodów segmentu TV o 23 miliony zł w III kwartale, spowodowanemu 
wpływem osłabionego rynku reklamy na główny kanał TVN, który został częściowo 
skompensowany przez kanały tematyczne – wzrost ich przychodów reklamowych i opłat 
z tytułu ich udostępniania platformom płatnej TV.  

W rezultacie, porównywalne przychody za 9 miesięcy 2012 roku wyniosły 1 898 milionów zł, co 
stanowi wzrost o 26 miliony zł lub 1% rok do roku. 

Raportowane przychody Grupy spadły o 25 milionów zł rok do roku, do poziomu 311 milionów 
zł w III kwartale, głównie na skutek wpływu nadal osłabionego rynku reklamy telewizyjnej, 
pomimo świetnych wyników oglądalności kanałów TVN na otwarciu sezonu jesiennego we 
wrześniu. Raportowane przychody za 9 miesięcy wyniosły 1 128 milionów zł, tj. o 5% lub 65 
milionów zł mniej niż w tym samym okresie 2011 roku. 

Porównywalna EBITDA obniżyła się do 96 milionów zł w III kwartale, o 11 milionów zł lub 11% 
mniej rok do roku, osiągając marżę na poziomie 16,7%. Spadek ten, znacznie niższy niż 
w poprzednim kwartale, jest głównie wynikiem niższych przychodów z reklamy telewizyjnej 
i internetowej w znacznym stopniu skompensowanych przez odpowiednie oszczędności 
kosztów. 

Porównywalna EBITDA narastająco za trzy kwartały wyniosła 354 milionów zł, co stanowi 
spadek o 93 miliony zł lub 21% rok do roku. Marża w tym okresie wyniosła 18,6%. 

Raportowana EBITDA osiągnęła 85 milionów zł w III kwartale,  odnotowując wzrost o 4 miliony 
zł, lub 5% rok do roku, natomiast marża poprawiła się o 3 punkty osiągając poziom 27,2%. 
Wzrost EBITDA jest wynikiem zarówno oszczędności kosztów w segmencie TV prawie 
całkowicie rekompensujących spadek przychodów, jak również obniżenia kosztów 
korporacyjnych. Raportowana EBITDA za trzy kwartały wyniosła 318 milionów zł, przy spadku 
rok do roku ograniczonym do 52 milionów zł, czyli 14%. 

Wynik netto z działalności kontynuowanej wyniósł 49 milionów zł w III kwartale, na skutek 
tylko częściowego obniżenia raportowanej EBITDA przez 18 milionów zł amortyzacji oraz przez 
ujemny wyniku finansowy netto w wysokości 13 milionów zł. Ta ostatnia wartość odzwierciedla 
koszty odsetek, znacząco skompensowane przez dodatnie różnice kursowe z wyceny obligacji. 
W okresie trzech kwartałów 2012 roku działalność kontynuowana przyniosła zysk netto 
w wysokości 211 milionów zł. 

Zysk netto przypadający akcjonariuszom TVN S.A. wyniósł 62 miliony zł w III kwartale, 
z zyskiem z działalności zaniechanej oraz udziałami niekontrolującymi dodającymi dodatkowo 
do zysku z działalności kontynuowanej odpowiednio 8 i 5 milionów zł. W konsekwencji zysk 
netto przypadający akcjonariuszom TVN S.A. wyniósł 16 milionów zł w ciągu trzech kwartałów 
2012 roku. 

Spółka szacuje, że zgodnie z zapisami dokumentów Indenture regulujących obligacje spółki 
aktualna wartość środków możliwych do wypłaty w formie dywidendy wynosi w przybliżeniu 470 
milionów zł. 
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Dług netto wyniósł 2,7 miliarda zł na koniec III kwartału, podczas gdy wskaźnik Długu Netto do 
EBITDA został utrzymany na poziomie 4,8x. Płynność finansowa wzrosła do 581 milionów zł 
w gotówce i płynnych aktywach. 
 

Segment TV – Wzrost marży EBITDA pomimo wpływu słabego rynku reklamy TV 
na przychody 

Przychody segmentu TV obniżyły się o 23 miliony zł rok do roku w III kwartale i wyniosły 304 
miliony zł. Ten spadek o 7% jest wynikiem niższych przychodów ze sprzedaży spotów 
reklamowych i sponsoringu, częściowo zrekompensowanych przez wyższe opłaty za kanały 
tematyczne. 

Przychody z reklamy spotowej spadły o 17 milionów zł, tj. o 7,6%, do poziomu 212 milionów zł 
w III kwartale. Spadek ten był zbliżony do średniej dynamiki rynku, która na podstawie naszych 
wstępnych szacunków wyniosła ok. -7% w III kwartale. 

Przychody ze sponsoringu obniżyły się o 2 miliony zł do 24 milionów zł w trzecim kwartale. 

Opłaty za kanały tematyczne wzrosły o 3 miliony zł, czyli 6% rok do roku, i wyniosły 54 miliony 
zł, głównie dzięki średniemu wzrostowi bazy subskrybentów o 4%. 

Ostatecznie, przychody segmentu TV za trzy kwartały 2012 roku wyniosły 1 104 miliony zł, przy  
spadku rok do roku w tempie 6%. 

EBITDA segmentu TV obniżyła się tylko o 4 miliony zł lub 3% rok do roku i wyniosła 97 
milionów zł ze wzrostem marży z 31% do 32% w III kwartale. Wynik ten jest efektem niższych 
przychodów z reklamy telewizyjnej i sponsoringu odzwierciedlających sytuację rynkową, które 
zostały z nadwyżką zrekompensowane przez ograniczenie kosztów. Jednak dodatkowe 
4 miliony zł kosztów związanych z emisją kanału TTV uruchomionego w styczniu tego roku 
doprowadziło ostatecznie do tego niewielkiego spadku EBITDA. Narastająco za 9 miesięcy 
EBITDA wyniosła 361 milionów zł z marżą 33%. 
  

Platforma 'n' – Nadal świetne wyniki 

Przychody z płatnej telewizji wzrosły o 34 miliony zł, czyli 18% rok do roku, i wyniosły 219 
milionów zł w III kwartale. Głównymi czynnikami wzrostu była baza abonencka na poziomie 991 
tysięcy, wyższa o 16% rok do roku, w połączeniu z miesięcznym ARPU utrzymanym powyżej 
61 zł. Wskaźnik odejść abonentów za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 12,7% i był również istotnym 
elementem utrzymania wzrostu liczby klientów. 

W konsekwencji, przychody płatnej telewizji wyniosły w ciągu trzech kwartałów 2012 roku 
638 milionów zł, co stanowi wzrost o 97 milionów zł lub 18% rok do roku. 

EBITDA płatnej telewizji zmniejszyła się o prawie 7 milionów zł rok do roku osiągając ujemny 
wynik w kwocie -2 miliony zł w III kwartale. Spadek ten, podobnie jak w pierwszych dwóch 
kwartałach, jest wynikiem wyższych kosztów programowych, zarówno zmiennych – będących 
efektem wzrostu bazy abonenckiej, jak i stałych – dotyczących umów na wyłączność w dostępie 
do bibliotek filmowych z wytwórnią 20th Century Fox i niezależnym dystrybutorem firmą 
Monolith, które weszły w życie w styczniu tego roku. EBITDA płatnej telewizji za 9 miesięcy 
spadła o 13 milionów zł rok do roku i wyniosła -3 miliony zł. 
 

Segment Online – Rynek reklamy internetowej nadal poniżej oczekiwań 

Przychody segmentu Online spadły o 6 milionów zł rok do roku tj. o 10%, osiągając 58 
milionów zł w III kwartale. Spadek ten wynika głównie z osłabienia rynku reklamy internetowej. 
W rezultacie, przychody segmentu Online za okres trzech kwartałów 2012 roku zmniejszyły się 
o 6%, do poziomu 183 milionów zł. 
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EBITDA segmentu Online obniżyła się w tempie zbliżonym do przychodów – o 10% rok do 
roku do poziomu 19 milionów zł w III kwartale. Jednak dzięki oszczędnościom kosztów, które 
skompensowały dwie trzecie spadku przychodów, marża EBITDA została zachowana na 
poziomie 33%. EBITDA segmentu Online za 9 miesięcy wyniosła 65 milionów zł, odnotowując 
spadek o 4% rok do roku, przy stabilnej marży na poziomie 35%. 
 
 

W celu uzyskania dalszych informacji proszę kontaktować się z: 
 

 
 
 

Tomasz Poźniak Karol Smoląg  

Dyrektor Investor Relations Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych 
Rzecznik prasowy 

Tel. (+48 22) 856 66 14 Tel. (+48 22) 856 66 88 
Tel. kom.: (+48) 516 444 316 Tel. Kom. (+48) 516 444 388 
e-mail: t.pozniak@tvn.pl e-mail : k.smolag@tvn.pl  

mailto:t.pozniak@tvn.pl
mailto:k.smolag@tvn.pl
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*** 
 

Grupa TVN jest wiodącą prywatną grupą medialną w Polsce. Nadaje dziesięć kanałów 
telewizyjnych. 
 

TVN, główny kanał telewizyjny Grupy, jest na polskim rynku uznawany za czołowy 
program telewizyjny, oferujący wysokiej jakości programy rozrywkowe oraz rzetelne  
i niezależne audycje informacyjne. TVN dociera do 92% gospodarstw domowych w 
Polsce. 
 
TVN7 to kanał telewizyjny o profilu filmowo-serialowym, uzupełniający ofertę 
programową TVN. Kanał dociera do 70% gospodarstw domowych w Polsce. 
 
TVN24 jest pierwszym polskim 24-godzinnym informacyjno-publicystycznym 
kanałem telewizyjnym docierającym do 63% gospodarstw domowych w Polsce. 
 
TVN CNBC jest kanałem informacyjnym o tematyce biznesowej, przygotowywanym 
we współpracy z CNBC Europe. Kanał dociera do 56% gospodarstw domowych  
w Polsce. 
 
TVN Meteo to pierwszy polski kanał telewizyjny o pogodzie, docierający do 61% 
gospodarstw domowych w Polsce. 
 
TVN Turbo jest pierwszym polskim kanałem tematycznym adresowanym do 
mężczyzn i zarazem pierwszym poświęconym głównie motoryzacji. Kanał dociera do 
62% gospodarstw domowych. 
 
TVN Style jest kanałem telewizyjnym poświęconym urodzie, stylom życia, modzie 
oraz zdrowiu adresowanym do kobiet. Dociera do 62% gospodarstw domowych.  
 
ITVN jest kanałem telewizyjnym skierowanym do widowni pochodzenia polskiego 
zamieszkałej za granicą, dostępnym w Europie, Ameryce Północnej i w Australii.  
 
Telezakupy Mango to jedyny w Polsce całodobowy kanał telesprzedażowy,  
docierający do 60% gospodarstw domowych. 
 
NTL jest lokalnym kanałem telewizyjnym adresowanym do mieszkańców Radomska 
i okolic.  
 

 
 
 
 
 

 
 
Do Grupy TVN należy również TVN News & Services  Agency, najbardziej 
wszechstronnie działająca agencja mediowa w Europie Środkowej i Wschodniej, 
która jako jedyna w regionie oferuje pełną kompleksowość usług.  
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Grupa TVN jest też właścicielem Onetu. Onet od ponad 15 lat jest liderem 
wyznaczającym standardy rozrywki, informacji, komunikacji, handlu, usług 
mobilnych i reklamy wykorzystując możliwości, które stwarza Internet. Onet 
to największe polskie medium internetowe odwiedzane miesięcznie przez 14 
milionów internautów. Należy do grona najbardziej opiniotwórczych mediów 
w Polsce.  

 
Sukces w swoich kategoriach odnoszą również: 

 

Zumi - nowe, niespotykane wcześniej na polskim rynku narzędzie, łączące 
cechy serwisów mapowych, nawigacyjnych i ogłoszeniowych. 

 

Sympatia.pl – najpopularniejszy w Polsce serwis towarzysko-randkowy. 
 

plejada.pl - multimedialny serwis internetowy poświęcony informacjom ze 
świata show-biznesu. Plejada.pl jest pierwszym na polskim rynku projektem, 
dostępnym od razu na trzech platformach - w internecie, w telefonach 
komórkowych (wersja lajt) oraz na platformie „n”.  
 
vod.onet.pl to internetowy serwis  „wideo na życzenie” umożliwia oglądanie 
za pomocą przeglądarki internetowej polskich i zagranicznych seriali, 
programów telewizyjnych oraz pełnometrażowych filmów fabularnych.  

 

OnetBlog – największa blogosfera w polskiej sieci. 
 
 

Do Grupy TVN należy również: 
 
tvn.pl - codzienne źródło informacji rozrywkowej związanej z show-
biznesem. Na bieżąco aktualizowany serwis opisujący wydarzenia, 
bohaterów i programy znane nie tylko z anteny TVN, TVN Style czy TVN 
Turbo. Umożliwia dostęp do szerokiej bazy materiałów wideo i fotogalerii oraz 
pełnych odcinków seriali i show telewizji TVN. 
 
tvnplayer.pl - platforma wideo na żądanie, umożliwiająca bezpłatny dostęp 
do największej biblioteki seriali, show i programów emitowanych w kanałach 
TVN. Dostępna również w wersjach mobilnych na urządzeniach z systemami 
Android, iOS, w konsolach PS3, w odbiornikach telewizyjnych wiodących 
producentów oraz w telewizji nowej generacji n. 
 
tvn24.pl - pierwszy w Polsce wortal informacyjny, który łączy w sobie tekst, 
dźwięk i obraz. Znajdują się w nim rozbudowane relacje wideo  
z najważniejszych wydarzeń w Polsce i na świecie.  

 
tvnmeteo.pl - najnowocześniejszy portal pogodowy w Polsce. Tworzony 
przez profesjonalną redakcję, internautów i widzów zainteresowanych 
tematyką meteo. Umożliwia sprawdzenie pogody w ponad 80 tys. miejsc  
w kraju i na świecie. tvnmeteo.pl to także pełne odcinki ulubionych 
programów znanych z kanałów TVN Meteo, blogi prezenterów oraz 
meteorologów, a także liczne raporty specjalne. 
 
tvnwarszawa.pl - projekt medialny poświęcony Warszawie i jej 
mieszkańcom. TVN Warszawa koncentrując się na życiu stolicy, oferuje 
wysokiej jakości treści o charakterze informacyjnym i rozrywkowym.  
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Grupa TVN jest też właścicielem platformy „n”. 
 
 

Platforma „n” została uruchomiona 12 października 2006 
roku. Jest to pierwsza w Polsce i pierwsza w Europie 
środkowo - wschodniej platforma satelitarna, która 
umożliwia jednoczesny odbiór programów w technologii HD, 
nagrywanie wybranych pozycji programowych (PVR) oraz 
zapewnia dostęp do biblioteki filmów i programów na 
życzenie (VOD). Jako pierwsza platforma w Polsce 
uruchomiła regularną usługę 3D – nShow3D, gwarantującą 
„trzeci wymiar rozrywki”.  
 

Oferta programowa platformy „n” to największa spośród platform cyfrowych w Polsce oferta aż 
trzydziestu czterech kanałów HD: nPremium HD, nPremium2 HD, nPremium3 HD, nPremium4 
HD, TVN HD, TVN HD+1, TVN TURBO HD, TVN STYLE HD, TVN 7 HD, TVP HD, TVP1 HD, 
Polsat HD,  HBO HD, HBO2 HD, HBO ComedyHD, FOX HD, AXN HD, MGM HD, FILMBOX 
HD,  DISCOVERY HD, nSPORT HD, EUROSPORT HD, EUROSPORT2 HD, MTV HD, 
ANIMAL PLANETHD  oraz  NAT GEO WILD HD, National Geographic Channel HD, BBC HD, 
FOX life HD,  BBC Knowledge HD,  Cinemax HD, Cinemax 2 HD, Romance TV Polska HD. 
 
Platforma „n” jest zdecydowanym liderem w zakresie najnowszych technologii telewizyjnych 
dostępnych na polskim rynku. Obok bogatej oferty programowej, platforma n to także 
innowacyjne usługi takie jak m.in.: dekoder wyposażony w dysk o pojemności 1 TB, czy 
najnowocześniejsze EPG umożliwiające proste korzystanie z wielu jego unikalnych funkcji. 
Na sieć dystrybucji platformy „n” składają się punkty sprzedaży bezpośredniej w całej Polsce, 
sprzedaż za pośrednictwem Internetu oraz nowoczesne Telefoniczne Centrum Abonenta i 
Internetowe Centrum Abonenta, korzystające z najnowszego oprogramowania oraz 
zaawansowanych rozwiązań technologicznych. 

 
 

 

Akcje TVN S.A. zadebiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 7 grudnia 
2004 r. i wchodzą w skład indeksu WIG 20 oraz WIG Media.  

 

 


