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GRUPA TVN POPRAWIŁA SWOJE WYNIKI W PIERWSZYM KWARTALE 2011  

- Wysoki wzrost segmentów płatnej telewizji i Online - 
 

Warszawa –  12 maja 2011 r.  

 

• Wzrost przychodów o 7% rok do roku, głównie dzięki platformie 'n' i portalowi Onet 

• EBITDA wzrosła w stosunku do I kw. 2010 r. o 19%, osiągając 20% marŜy przy 
wysokim udziale poprawy rentowności płatnej telewizji 

• ‘Platforma 'n' zanotowała 27% wzrost przychodów, z czego niemal dwie trzecie 
znalazło odzwierciedlenie w poziomie EBITDA 

o Liczba abonentów wzrosła z roku na rok do 830 tysięcy, a ARPU o 5% do 59,9 zł 

• Przychody segmentu Online poprawiły się o 12% co przy silnej dźwigni operacyjnej 
przełoŜyło się na wzrost EBITDA o 42% i osiągnięcie marŜy na poziomie 33% 

o Grupa Onet zwiększyła liczbę uŜytkowników (RU) o blisko milion rok do roku, 
osiągając 13,5 mln 

• Przychody segmentu TV były stabilne na tle wolniejszego rozwoju rynku reklamy 
podczas gdy rentowność jest odzwierciedleniem dalszych inwestycji w umacnianie 
treści programowych 

o Główny kanał TVN ponowne zdominował początek sezonu wiosennego osiągając 
w marcu 20% oglądalność w peak-time w komercyjnej grupie docelowej (16-49) 
wyŜszą o 3 do 5 punktów procentowych od głównych konkurentów 

• Wynik netto wyniósł 40 mln zł straty, w porównaniu do zysku netto przypadającego 
udziałowcom TVN S.A. w wysokości 64 mln zł w pierwszym kwartale 2010 r., głównie 
w efekcie zysku z róŜnic kursowych niŜszych niŜ rok temu 

o Zysk z róŜnic kursowych w pierwszym kwartale zeszłego roku stanowiły w 
większości niezrealizowane zyski z długu denominowanego w Euro, natomiast w 
pierwszym kwartale 2011 r. niezrealizowane straty z tego tytułu zostały z 
nadwyŜką skompensowane przez dodatni gotówkowy wynik z transakcji 
zabezpieczających 

• Wolny wzrost rynku reklamy w początku roku znajduje odzwierciedlenie w 
zmienionych oczekiwaniach dotyczących rynku reklamy telewizyjnej, którego wzrost 
jest obecnie szacowany na średnim jednocyfrowym poziomie w ciągu całego roku 
2011 
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Markus Tellenbach, Prezes Zarządu Grupy TVN powiedział: 

"Wyniki Grupy TVN w pierwszym kwartale odzwierciedlą przede wszystkim zróŜnicowanie 
naszego modelu biznesowego oraz postęp jakiego dokonaliśmy w działalności płatnej telewizji 
w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Platforma 'n' ma największy udział we wzroście 
przychodów i EBITDA Grupy, co potwierdza naszą strategiczną decyzję o dywersyfikacji źródeł 
przychodów na obszary pozareklamowe. Nadal jednak korzystamy ze wzrostu rynku reklamy, 
który zgodnie z naszymi oczekiwaniami przyczynił się do dwucyfrowego wzrostu przychodów i 
rentowności w segmencie Online. Na tle niŜszego niŜ oczekiwany przez naszą branŜę wzrostu 
rynku reklamy telewizyjnej, podjęliśmy szereg działań niezbędnych do utrzymania wiodących 
udziałów w oglądalności przy jednoczesnym zabezpieczeniu rentowności. Przy silnej pozycji 
naszej działalności w segmentach płatnej telewizji i Online pozostajemy równieŜ optymistami co 
do długoterminowych perspektyw wzrostu dla segmentu telewizyjnego. Konsekwentnie 
realizujemy nasze strategiczne inicjatywy, w tym wprowadzenie pakietowej oferty usług 
platformy ‘n’ i TP S.A. Budowanie wartości dla udziałowców jest w centrum naszych działań i z 
radością podzielę się z Państwem dalszymi postępami w operacyjnych i finansowych wynikach 
Grupy TVN." 
 

W milionach zł 
3 miesiące 

zakończone 
31 marca 2011 r. 

3 miesiące 
zakończone 

31 marca 2010 r. 
Zmiana 

Przychód  582  547 + 7% 

 Segment TV  358  358 + 0% 

 Platforma ‘n’  176  138 + 27% 

 Segment Online  58  52 + 12% 

EBITDA  117  98 + 19% 

MarŜa EBITDA  20,0%  17,9% + 2,1pp 
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Wyniki finansowe Grupy TVN – Dobry pierwszy kwartał głównie dzięki 
działalności pozareklamowej 

 

Przychody Grupy TVN w pierwszym kwartale wyniosły 582 mln zł, w efekcie wzrostu o 35 mln 
zł rok do roku, co stanowi poprawę o 7%. Głównymi czynnikami wzrostu były: 

• Przyrost przychodów platformy 'n' o 38 mln zł, w wyniku wzrostu liczby abonentów  
o 15% rok do roku oraz wzrostu ARPU o 5%; 

• Przychody segmentu Online wyŜsze o 6 mln zł, odzwierciedlające wiodącą pozycję 
Onetu na rynku reklamy graficznej online, który ponownie odnotował dwucyfrową 
dynamikę wzrostu.  

Przychody segmentu telewizyjnego były stabilne w wyniku skompensowania niŜszych 
przychodów z reklamy i sponsoringu przez wzrost sprzedaŜy treści, Audiotele, opłat z tytułu 
udostępniania kanałów tematycznych oraz pozostałych przychodów. 

Pozareklamowe źródła przychodów stanowiły 43% całości, w porównaniu z 40% przychodów 
Grupy rok wcześniej. 

EBITDA wzrosła o 18 mln zł rok do roku, czyli o 19%, osiągając poziom 117 mln zł. Wzrost ten 
nastąpił głównie dzięki dalszej poprawie EBITDA platformy 'n', która wyniosła -2 mln zł 
w porównaniu z -25 mln zł rok temu. Wysoka dźwignia operacyjna segmentu Online, dzięki 
której większość wzrostu przychodów przełoŜyła się bezpośrednio na poprawę EBITDA, była 
dodatkowym czynnikiem poprawy rentowności. Te świetne wyniki zostały częściowo 
zniwelowane przez niewielki spadek rentowności segmentu telewizyjnego. Przychody 
praktycznie pozostały bez zmiany w efekcie powolnego wzrostu rynku reklamy TV w połączeniu 
z wpływem zmiany udziałów w oglądalności, związanym ze poszerzoną dystrybucją kanałów 
naszego głównego konkurenta. Natomiast koszty programowe wzrosły, zgodnie z planem 
doprowadzenia ramówek kanałów TVN, a jednocześnie zasobów reklamowych, do poziomu 
sprzed kryzysu. 

Wynik netto przypadający akcjonariuszom TVN S.A. stanowił stratę w wysokości 40 mln zł. 
RóŜnica w stosunku do zysku osiągniętego w pierwszym kwartale ubiegłego roku wynika 
głównie z faktu, Ŝe zyski z róŜnic kursowych były w tym roku znacząco niŜsze. Warto jednak 
podkreślić, Ŝe zyski osiągnięte w ostatnim kwartale są związane z transakcjami 
zabezpieczającymi i stanowią dochód pienięŜny, podczas gdy rok temu były to w większości 
niezrealizowane zyski wynikające z przeszacowania nominalnej wartości naszego zadłuŜenia w 
Euro. 

Dług netto na koniec pierwszego kwartału wyniósł 2,51 mld zł, przy wskaźniku Długu netto do 
porównywalnej EBITDA na poziomie 3,9x. Grupa TVN utrzymuje wysoką płynność na poziomie 
688 mln zł w gotówce i płynnych aktywach. 
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Segment TV – Niski wzrost rynku reklamy telewizyjnej 

Przychody segmentu TV był stabilne rok do roku i wyniosły 358 mln zł, na skutek spadku 
reklamy i sponsoringu co zostało częściowo zrekompensowane przez wzrost sprzedaŜy treści, 
Audiotele, opłat za kanały tematyczne i pozostałe przychody. Niewielki spadek w reklamie i 
sponsoringu wynika ze zmian udziałów w oglądalności spowodowanych poszerzoną dystrybucją 
kanałów naszego głównego konkurenta na tle spowolnionego wzrostu rynku reklamy TV w 
początku roku. Według Starlinka rynek reklamy wzrósł tylko o 1,51% rok do roku, w efekcie 
czego zrewidowaliśmy nasze oczekiwania w stosunku do rocznej stopy wzrostu tego rynku: z 
wysokiego do średniego jednocyfrowego poziomu. 

Przychody z Audiotele wzrosły o 30%, odnotowując wyraźną poprawę w stosunku do wyników 
osiąganych po zmianie przepisów regulujących tę usługę, do których dostosowaliśmy się w 
połowie 2010 roku. 

Przychody z opłat za kanały tematyczne wzrosły o 8%, dzięki wzrostowi bazy abonenckiej 
naszych kanałów o 6% oraz osłabieniu o 2% polskiego złotego wobec Euro – waluty, w której te 
opłaty są denominowane. 

EBITDA zmniejszyła się o 16 mln zł czyli o 12% rok do roku i wyniosła 114 mln zł. Przy 
stabilnych przychodach doprowadziło to do obniŜenia marŜy z 36% do 32%. NiŜsza EBITDA 
odzwierciedla ewolucję przychodów opisaną powyŜej w połączeniu z dalszymi inwestycjami 
programowymi mającymi na celu poszerzenie zakresu i dalszy wzrost jakości naszej oferty 
programowej. 
 
 
Platforma 'n' – Znaczny wzrost przychodów i efektywne zarządzanie kosztami 

Przychody płatnej telewizji wzrosły o 38 mln zł czyli 28% rok do roku i wyniosły 176 mln zł. 
Podstawowym czynnikiem był wzrost liczby abonentów o 15% rok do roku do 830 tysięcy, wraz 
z 5% wzrostem ARPU. W efekcie, przyrost przychodów z usług abonamentowych wyniósł 33 
mln zł. Liczba klientów przedpłaconych usług HD wzrosła do 38 tys. klientów dodając kolejne 5 
mln zł do przychodów segmentu. 

EBITDA poprawiła się o 23 mln zł rok do roku do poziomu -2 mln zł. Wysoki poziom dźwigni 
operacyjnej wraz z dokładnie zarządzaną bazą kosztów pozwoliły przełoŜyć blisko dwie trzecie 
wzrostu przychodów bezpośrednio na wynik EBITDA. Głównymi obszarami, w których koszty 
były wyŜsze niŜ rok temu były zmienne koszty treści programowych związane ze wzrostem 
liczby abonentowa i klientów, jak równieŜ koszty dekoderów sprzedawanych klientom TNK. 
 
 
Segment Online - Dwucyfrowy wzrost przychodów i wysoka dźwignia operacyjna 

Przychody segmentu Online wzrosły o 6 mln zł, czyli o 12% rok do roku i wyniosły 58 mln zł, 
wyłącznie dzięki wzrostowi przychodów gotówkowych, które osiągając tę samą bezwzględną 
i względną dynamikę wzrostu, osiągnęły poziom 54 mln zł. Przychody gotówkowe z reklamy 
graficznej stanowiące podstawowe źródło przychodów segmentu Online wzrosły o 22% rok do 
roku, w porównaniu do 14% wzrostu całego rynku reklamy graficznej. Rynek reklamy 
internetowej, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, nadal korzysta ze strukturalnej zmiany w 
alokacji budŜetów marketingowych z tradycyjnych mediów, podczas gdy osiągnięcia naszego 
segmentu Online odzwierciedlają jego wiodącą pozycję w zakresie tematycznych treści typu 
Premium – najbardziej poŜądanych zasobów reklamy internetowej. 

Portal Onet stanowił główne źródło wzrostu przychodów segmentu Online, podczas gdy 
pozostałe serwisy odnotowały stabilne wyniki. 

                                                 
1 Wyłącznie sprzedaŜ spotowa, bez sponsoringu.  
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EBITDA wzrosła rok do roku o 6 mln zł, tj. 42%, i wyniosła 20 mln zł odzwierciedlając wysoki 
poziom dźwigni operacyjnej segmentu Online. PrzełoŜyło się to na poprawę marŜy EBITDA do 
34% w porównaniu z 27% rok temu. EBITDA gotówkowa wzrosła o 2 mln PLN do 18 mln zł przy 
marŜy na poziomie 33%. 

Portal Onet poprawił swoją rentowność EBITDA do 41% marŜy z poziomu 34% w roku 
ubiegłym, podczas gdy gotówkowa marŜa EBITDA pozostała stabilna na poziomie 41%. 

 

W celu uzyskania dalszych informacji proszę kontaktować się z: 
 
 
 

Tomasz Poźniak 
Dyrektor Investor Relations 
Tel. (+48 22) 856 66 14  
Tel. kom.: (+48) 516 444 316 
Fax: (+48) 22 856 65 71 
Mail: t.pozniak@tvn.pl 
 
 

Karol Smoląg 
Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych 
Rzecznik prasowy 
Tel. (+48 22) 856 66 88 
Tel. Kom. (+48) 516 444 388 
e-mail : k.smolag@tvn.pl 

 

Dodatkowe informacje dostępne są równieŜ na stronie: www.investor.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 niezaleŜne audycje informacyjne. TVN dociera do 91% gospodarstw domowych w 
Polsce. 
 
TVN7 to kanał telewizyjny o profilu filmowo-serialowym, uzupełniający ofertę 
programową TVN. Kanał dociera do 64% gospodarstw domowych w Polsce. 
 
TVN24 jest pierwszym polskim 24-godzinnym informacyjno-publicystycznym 
kanałem telewizyjnym docierającym do 58% gospodarstw domowych w Polsce. 
 
TVN CNBC jest kanałem informacyjnym o tematyce biznesowej, przygotowywanym 
we współpracy z CNBC Europe. Kanał dociera do 35% gospodarstw domowych  
w Polsce. 
 
TVN Meteo to pierwszy polski kanał telewizyjny o pogodzie, docierający do 55% 
gospodarstw domowych w Polsce. 
 
TVN Turbo jest pierwszym polskim kanałem tematycznym adresowanym do 
męŜczyzn i zarazem pierwszym poświęconym głównie motoryzacji. Kanał dociera do 
56% gospodarstw domowych. 
 
TVN Style jest kanałem telewizyjnym poświęconym urodzie, stylom Ŝycia, modzie 
oraz zdrowiu adresowanym do kobiet. Dociera do 56% 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 telesprzedaŜowy,  
docierający do 58% gospodarstw domowych. 
 
NTL jest lokalnym kanałem telewizyjnym adresowanym do mieszkańców Radomska 
i okolic.  
 

 
 
 
 
 

 
 
Do Grupy TVN naleŜy równieŜ 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 teŜ właścicielem Onet.pl, który jest największym i najczęściej 
odwiedzanym portalem internetowym w Polsce.  

 
Onet.pl jest pionierem dywersyfikacji przychodów wśród polskich portali. Poza przychodami 
marketingowymi (reklama, e-commerce, reklama wyszukiwarkowa) osiąga przychody z usług 
świadczonych uŜytkownikom portalu (płatne serwisy treściowe, usługi pocztowe i hostingowe, 
serwisy aukcyjne, ogłoszeniowe i towarzyskie, usługi telekomunikacyjne). Od 2000 roku Onet.pl 
jest nieprzerwanie niekwestionowanym liderem na rynku reklamy internetowej. 
 
Onet.pl jest takŜe liderem pod względem liczby uŜytkowników w głównych kategoriach 
tematycznych: biznes, finanse, prawo; informacje, publicystyka, media; sport; turystyka.  
 
Sukces w swoich kategoriach odnoszą równieŜ: 

OnetBlog – największa blogosfera w polskiej sieci. 
 
Sympatia.pl – najpopularniejszy w Polsce serwis towarzysko-randkowy. 
 

Onet.tv – innowacyjna platforma multimedialna.  
 

OnetLajt – specjalna wersja portalu dla uŜytkowników telefonów 
komórkowych i urządzeń mobilnych. 
 
OnetSkype - polska wersja najpopularniejszego na świecie komunikatora 
internetowego. 
 
Zumi - nowe, niespotykane wcześniej na polskim rynku narzędzie, łączące 
cechy serwisów mapowych, nawigacyjnych i ogłoszeniowych. 
 
vod.onet.pl to najnowszy wspólny projekt Onetu i TVN. Internetowy serwis   
„wideo na Ŝyczenie” umoŜliwia oglądanie za pomocą przeglądarki 
internetowej polskich i zagranicznych seriali, programów telewizyjnych oraz 
pełnometraŜowych filmów fabularnych.  
 
 

Do Grupy TVN naleŜy równieŜ: 
 
tvn24.pl - pierwszy w Polsce wortal informacyjny, który łączy w sobie tekst, 
dźwięk i obraz. Znajdują się w nim rozbudowane relacje wideo  
z najwaŜniejszych wydarzeń w Polsce i na świecie. Serwis umoŜliwia równieŜ 
odpłatny odbiór kanału TVN24 oraz dostęp do informacji i materiałów, których 
nie było na antenie. 

 
tvnwarszawa.pl - projekt medialny poświęcony Warszawie i jej 
mieszkańcom. TVN Warszawa koncentrując się na Ŝyciu stolicy, oferuje 
wysokiej jakości treści o charakterze informacyjnym i rozrywkowym. 
Dostępny jest pod adresami: www.tvnwarszawa.pl oraz www.tvn.pl.  

 
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”.  
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Grupa TVN jest teŜ właścicielem telewizji nowej generacji „n”. 
 

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

Oferta programowa telewizji „n” to największa spośród platform cyfrowych w Polsce oferta aŜ 
dwudziestu siedmiu kanałów HD: nFilmHD, nFilmHD2, TVN HD, TVN HD+1, 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 
PLANET HD i  NAT GEO WILD HD, National Geographic Channel HD, BBC HD, FOX life HD, 
BBC Knowledge HD, Cinemax HD, Cinemax 2 HD. W portfolio telewizji n znajdują się kanały 
własnej produkcji, takie jak: nFilmHD,nfilmHD2, WOJNA I POKÓJ, nSPORT HD i MGM. 
Telewizja nowej generacji n jest zdecydowanym liderem w zakresie najnowszych technologii 
telewizyjnych dostępnych na polskim rynku. Obok bogatej oferty programowej, telewizja n to 
takŜe innowacyjne usługi takie jak m.in.: dekoder wyposaŜony w dysk o pojemności 500 GB, 
nPORTAL, czyli sześć tematycznych serwisów informacyjnych dostępnych po podłączeniu 
dekodera HD do Internetu, nRADIO i nRADIO HD z dźwiękiem 5.1, najnowocześniejsze EPG 
umoŜliwiające proste korzystanie z wielu jego unikalnych funkcji. 
Na sieć dystrybucji telewizji nowej generacji n składają się punkty sprzedaŜy bezpośredniej w 
całej Polsce, sprzedaŜ 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.  
 


