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GRUPA TVN INFORMUJE O WZROŚCIE PRZYCHODÓW I ZYSKOWNOŚCI  
W I KW. 2010 ROKU 

 

Warszawa –  13 maja 2010 r.  
 

• Przychody wzrosły o 8% 1 rok do roku w oparciu o popraw ę rynku reklamowego i przy 
znaczącym udziale płatnej telewizji 

• Wskaźnik EBITDA poprawił si ę o 9%1 w efekcie wzrostu przychodów i zachowania 
dyscypliny kosztowej we wszystkich segmentach bizne sowych 

• Wszystkie segmenty Grupy zanotowały popraw ę wska źników operacyjnych: 

o Kanał TVN świetnie rozpocz ął sezon wiosenny w marcu i zaj ął pozycj ę lidera  
w grupie docelowej i komercyjnej 

o Platforma ‘n’ pozyskała w pierwszym kwartale 32 tys iące abonentów oraz 
45 tysi ęcy aktywnych klientów usług przepłaconych „Telewizj i na kart ę” osi ągając 
odpowiednio 33% i 140% wzrostu ich baz rok do roku 

o Onet.pl pozostaje niekwestionowanym liderem w śród portali horyzontalnych 
osi ągając blisko 12 milionów u Ŝytkowników i 3,3 miliarda odsłon w lutym b.r. 

• Następuje dalsza dywersyfikacja przychodów, w których ud ział przychodów 
pozareklamowych wzrósł do 40% w porównaniu do 39% 1 przed rokiem 

W milionach zł 

Trzy miesi ące 
zakończone 

31 Marca 2010 r. 
- zaraportowane 

Trzy miesi ące 
zakończone 

31 Marca 2009 r. 
- pro-forma 1 

Zmiana 

Przychody  548  509 + 8% 

 Segment TV  349  352 - 1% 

 Platforma ‘n’  138  105 + 32% 

 Segment Online   52  46 + 14% 

EBITDA  98  90 + 9% 

MarŜa EBITDA  17.9%  17.6% + 0.3pp 

                                                 
1 Wg porównywalnych danych , tzn. zakładając konsolidację ‘n’ przez cały pierwszy kwartał 2009 roku oraz wyłączając jednorazowe 
efekty przejęcia kontroli nad ‘n’. 
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Markus Tellenbach, Prezes Grupy TVN powiedział:  “Świetne wyniki Grupy TVN 
odzwierciedlają naszą wiodącą pozycję rynkową we wszystkich obszarach biznesowych. 
Jesteśmy świadkami pierwszych efektów strategicznych działań w kierunku dywersyfikacji, 
natomiast poprawa otoczenia gospodarczego wraz ze ścisłą kontrolą kosztów pozwoliły nam na 
osiągnięcie wzrostu zarówno przychodów jak i wskaźnika EBITDA. Jednocześnie widzimy 
pozytywne sygnały z rynku reklamy wskazujące na jego powrót do wzrostu po tymczasowym 
wpływie tragicznej katastrofy lotniczej w Smoleńsku i okresu Ŝałoby narodowej. Biorąc to pod 
uwagę spodziewamy się, Ŝe dynamika naszych przychodów z reklamy telewizyjnej w drugim 
kwartale osiągnie poziom niskiego jednocyfrowego wyniku, natomiast w całym roku przychody 
reklamowe Grupy TVN wzrosną o wskaźnik jednocyfrowy w przedziale między niskim,  
a średnim. Platforma ‘n’ ponownie odnotowała satysfakcjonujące wyniki oraz wzmocniła swą 
ofertę poprzez poszerzenie pakietu kanałów HD. Osobiście mocno wierzę, Ŝe Grupa TVN będąc 
największą multimedialną grupą kapitałową na rynku znajduje się w unikalnej pozycji do 
osiągania korzyści z silnej struktury bilansu i dalszego wzrostu zdywersyfikowanych strumieni 
przychodów. Naszym głównym celem pozostaje dalsza poprawa zyskowności w Grupie  
i budowanie długoterminowej wartości dla naszych udziałowców.” 
 

Kluczowe osi ągni ęcia Grupy TVN – Poprawa zyskowno ści 

Przychody Grupy TVN  wzrosły rok do roku o 39 milionów złotych wg porównywalnych danych 
oraz o 113 milionów złotych wg zaraportowanych danych. Oznacza to wzrost odpowiednio o 8% 
i 26%. RóŜnica między wzrostem wg danych porównywalnych, a zaraportowanych wynika z 74 
milionów złotych przychodów platformy ‘n’, które nie były skonsolidowane w I kw. 2009 roku w 
związku z przejęciem kontroli nad ITI Neovision, operatorem platformy ‘n’ w dniu 11 marca 2009 
roku. 

Wzrost przychodów wg danych porównywalnych w większości jest efektem: 

• Przychodów platformy ‘n’ wyŜszych o 33 milionów złotych wynikających ze wzrostu bazy 
abonenckiej rok do roku o 33% i stabilnego poziomu ARPU; 

• Wzrostu telewizyjnych i internetowych przychodów reklamowych o 11 milionów złotych w 
efekcie wzrostu cen spotów reklamowych i ich wyŜszej sprzedaŜy. 

Osiągnięcia w obszarze płatnej telewizji i reklamy zostały w niewielkim stopniu pomniejszone 
przez niŜsze przychody w obszarach Audiotele i opłat za kanały tematyczne. 

Wskaźnik EBITDA  wzrósł o 8 milionów złotych do poziomu 98 milionów złotych wg 
porównywalnych danych, tj. 9% rok do roku. W celu zapewnienia porównywalności wskaźnik 
EBITDA zaraportowany w pierwszym kwartale 2009 roku na poziomie 202 milionów złotych 
został skorygowany do 90 milionów złotych poprzez: 

• Wyłączenie zysku na stopniowym przejęciu kontroli w wysokości 111 milionów złotych; 

• Odwrócenie kosztów transakcji przejęcia platformy ‘n’ na poziomie -15 milionów złotych; 

• Dodanie wartości EBITDA platformy ‘n’ nie skonsolidowanej w I kw. 2009 roku 
w wysokości -16 milionów złotych. 

Wzrost EBITDA był efektem poprawy przychodów i oszczędności kosztów, częściowo 
zrównowaŜonych przez wzrost kosztów związanych z poszerzeniem oferty programowej 
i utrzymaniem wyŜszej bazy klientów płatnej telewizji. 

Zysk netto przypadaj ący akcjonariuszom TVN S.A.  wyniósł 64 miliony złotych. Wynik ten 
zawiera 120 milionów zysku z róŜnic kursowych w efekcie umocnienia złotego w stosunku do 
Euro, który przełoŜył się na zyski na obligacjach Senior Notes 10,75%  i części zobowiązań 
operacyjnych, które znacząco przekroczyły koszty odsetkowe netto w kwocie 68 milionów 
złotych. 
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Dług netto  wyniósł 2,25 miliarda złotych, przekładając się na jego wskaźnik w stosunku do 
poziomu EBITDA w wysokości 3,3. Grupa TVN utrzymuje bezpieczny poziom płynności na 
poziomie 697 milionów złotych gotówki i płynnych aktywów finansowych. 

 

Segment TV – Oznaki o Ŝywienia rynku reklamy 

Przychody segmentu telewizyjnego zmniejszyły się o 3 miliony złotych lub o 1% rok do roku, 
będąc niewiele poniŜej przedkryzysowego poziomu z I kw. 2009 roku. Na tle marginalnej 
poprawy całości rynku przychody reklamowe wzrosły natomiast o prawie 3%, co stanowi 
wyraźną poprawę trendu na tle spadków zanotowanych w kaŜdym kwartale zeszłego roku. 

Wzrost przychodów reklamowych jest wynikiem naszej wiodącej pozycji na rynku, który 
wykazuje zachęcającą poprawę trendu w efekcie czego podniosły się nasze poziomy sprzedaŜy 
spotów oraz poziom ich cen. Według szacunków firmy Starlink wartość rynku reklamy 
telewizyjnej w Polsce wzrosła o 0,2%2 rok do roku, natomiast TVN wykazał się wyŜszą 
dynamiką zwiększając swój udział w tym rynku o 0,3 punktu procentowego. Nasza pozycja 
lidera jest wyraźnie widoczna we wzroście oglądalności głównego kanału w peak-time do 
poziomu 21.4% w grupie docelowej na starcie sezonu wiosennego w marcu. Co waŜniejsze, 
osiągnięcie to jest o 0,5 punktu procentowego ponad poziomem z marca zeszłego roku w 
sytuacji gdy trzy główne kanały konkurencyjne łącznie straciły 3,8 punktu procentowego. 

Te niewątpliwie pozytywne osiągnięcia zostały niestety z nadwyŜką skompensowane przez 
erozję przychodów z Audiotele oraz opłat za nasze kanały tematyczne. Wpływ na poziom 
przychodów z Audiotele miała zmiana przepisów dotyczących gier losowych, do której spółka 
dostosowuje się i oczekuje, Ŝe straty zostaną odzyskane w kolejnych miesiącach. Opłaty za 
kanały tematyczne, które są denominowane w Euro, zmniejszyły się w wyniku aprecjacji 
wartości złotego w stosunku do tej waluty, która przekroczyła średni wzrost bazy klientów tych 
kanałów. 

Wskaźnik EBITDA  poprawił się o 8 milionów złotych, tj. o 7% rok do roku, osiągając poziom 
129 milionów złotych i marŜę w wysokości 37% w porównaniu z 34% rok temu. Niewielka erozja 
przychodów została z nadwyŜką przekroczona przez oszczędności w kosztach, głównie w 
obszarach kosztów pracy, wydatków na produkcję lokalną oraz marketing. Kanały  TVN i TVN24 
były ponownie podstawowymi czynnikami wyróŜniającej się zyskowności segmentu TV 
podnosząc swoje marŜe EBITDA odpowiednio do poziomów 38% i 47%. 

 

Platforma ‘n’ – ponad milion abonentów i klientów g eneruj ących przychody  

Przychody z usług płatnej telewizji platformy ‘n’ wzrosły o 33 miliony złotych czyli o 32% rok 
do roku. Głównym tego czynnikiem była baza abonencka, która wzrosła netto o 32 tysiące w 
pierwszym kwartale b.r. osiągając wskaźnik dynamiki na poziomie 33% rok do roku i 
zapewniając takie samo tempo wzrostu przychodów. W obszarze usług przepłaconych baza 
aktywnych klientów ‘Telewizji na kartę’ wzrosła o 45 tysięcy w pierwszym kwartale. Dlatego teŜ 
baza aktywnych klientów wyniosła na koniec marca 307 tysięcy przekładając się na 2,4-krotny 
wzrost z poziomu sprzed roku oraz wzrost przychodów o 16% rok do roku. Łączna baza 
generujących przychody abonentów i klientów płatnej telewizji osiągnęła na dzień 31 marca 
ponad 1 milion. 

Wskaźnik EBITDA  wzrósł o 7 milionów, tj. o 22% rok do roku, do poziomy -25 milionów złotych. 
Poprawa ta była wynikiem wzrostu przychodów oraz kosztów operacyjnych związanych z 
dalszym rozwojem poszerzaniem oferty programowej biznesu i utrzymaniem znacząco wyŜszej 
bazy abonentów i klientów. 

 

                                                 
2 Tylko przychody z reklamy, bez sponsoringu. 
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Segment Online – dalsza kapitalizacja wiod ącej pozycji rynkowej 

Przychody segmentu Online poprawiły się o 6 milionów złotych czyli o 14% rok do roku. 
Przychody gotówkowe, stanowiące bardziej bezpośrednią miarę osiągnięć finansowych portali, 
wykazały się wyŜszą dynamiką rosnąc o 10 milionów złotych, tj. o 28% rok do roku stanowiąc 
dowód naszej orientacji na maksymalną monetyzację internetowych zasobów reklamowych. 
Nasz wzrost przychodów gotówkowych był znacząco wyŜszy niŜ dynamika rynku, która 
osiągnęła 13% w obszarze internetowej reklamy display oraz 18% dla całego rynku reklamy 
internetowej. 

Sam portal Onet wykazał wzrost zaraportowanych przychodów o 5 milionów złotych czyli 13% 
rok do roku, w znakomitej większości pochodzący z wzrostu przychodów reklamowych display 
w efekcie dominującej pozycji Onet w obszarze wykorzystania treści Premium. W lutym portal 
zanotował 3,3 miliarda odsłon przez prawie 12 milionów uŜytkowników, ze średnim czasem 
spędzonym na portalu Onet.pl na poziomie prawie 6 godzin. Nasze pozostałe portale 
wertykalne, głównie Zumi.pl – multimedialna wyszukiwarka biznesowa, zapewniły segmentowi 
online wzrost o dodatkowe 0,7 miliona złotych przychodu, tj. o 10% rok do roku. 

Wskaźnik EBITDA  wzrósł o 9 milionów złotych do poziomu 12 milionów, przekładając się na 
czterokrotną poprawę wyniku. ZłoŜyły się na to zarówno poprawa przychodów jak i znaczące 
oszczędności kosztów w wysokości 3 milionów złotych, głownie w obszarze kosztów pracy i 
marketingu. PrzełoŜyło się to na wzrost marŜy EBITDA do 23% z 6% rok temu. 

Sam portal Onet wykazał zyskowność 34% - wyraźny wzrost z 14% w pierwszym kwartale 2009 
roku. Gotówkowy wskaźnik EBITDA równieŜ poprawił się o 9 milionów złotych do poziomu 16 
milionów złotych, osiągając marŜę 33%. 

 

 

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z: 

Tomasz Poźniak 
Dyrektor Investor Relations 
� (+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 
� (+48 22) 856 66 88  
Tel. kom.: (+48) 516 444 388  
Mail : k.smolag@tvn.pl   
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*** 

Grupa TVN jest wiodącą prywatną grupą medialną w Polsce. Nadaje dwanaście 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 i publicystyczne. TVN dociera do 90% 
gospodarstw domowych w Polsce. 
 
TVN7 to kanał telewizyjny o profilu filmowo-serialowym, uzupełniający ofertę 
programową TVN. Kanał dociera do 61% gospodarstw domowych w Polsce. 
 
TVN24 jest pierwszym polskim 24-godzinnym informacyjno-publicystycznym 
kanałem telewizyjnym docierającym do 55% gospodarstw domowych w Polsce. 
 
TVN CNBC Biznes jest kanałem informacyjnym o tematyce biznesowej, 
przygotowywanym we współpracy z CNBC Europe. Kanał dociera do 31% 
gospodarstw domowych w Polsce. 
 
TVN Meteo to pierwszy polski kanał telewizyjny o pogodzie, docierający do 52% 
gospodarstw domowych w Polsce. 
 
TVN Turbo jest pierwszym polskim kanałem tematycznym adresowanym do 
męŜczyzn i zarazem pierwszym poświęconym głównie motoryzacji. Kanał dociera do 
54% gospodarstw domowych. 
 
TVN Style jest kanałem telewizyjnym poświęconym urodzie, stylom Ŝycia, modzie 
oraz zdrowiu adresowanym do kobiet. Dociera do 54% 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 55% gospodarstw domowych. 
 
NTL jest lokalnym kanałem telewizyjnym adresowanym do mieszkańców Radomska 
i okolic.  
 
TVN Warszawa to lokalny kanał telewizyjny o Warszawie, jej mieszkańcach i Ŝyciu 
stolicy. 

 
 
 



  

6 / 7 

     

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. 
 

Onet jest równieŜ partnerem strategicznym Skype Communications. 
 

OnetSkype to polska wersja najpopularniejszego na świecie komunikatora 
internetowego. 
 

W 2007 roku Onet uruchomił Zumi.pl 
 

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

W 2010 roku Onet uruchomił serwis „wideo na Ŝądanie” (vod.onet.pl). 
 

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. Zastosowane najnowsze rozwiązania 
technologiczne Silverlight, Smooth-Streaming i Play-Ready zapewniają 
najwyŜszą w Polskim internecie jakość video i audio oglądanych materiałów. 
 
 
Grupa TVN jest teŜ właścicielem tvn24.pl , pierwszego w Polsce wortalu 
informacyjnego, 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. 

 
Do Grupy TVN naleŜy równieŜ 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 te Ŝ właścicielem platformy cyfrowej „n”. 
 
Platforma cyfrowa „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).  
 
Oferta programowa platformy „n” to największa spośród platform cyfrowych w Polsce oferta  
aŜ czternastu kanałów HD: nFilmHD, nFilmHD 2, TVN HD, TVP HD, HBO HD, MGM HD, 
FILMBOX HD, DISCOVERY HD, NSPORT HD, EUROSPORT HD, EUROSPORT HD 2, 
MTVNHD, ANIMAL PLANET HD i NET GEO WILD HD.  W portfolio platformy znajdują się 
kanały własnej produkcji, takie jak: RELIGIA.TV, WOJNA I POKÓJ, NSPORT HD, oraz 
niedostępne na innych platformach ESPN, BABY TV, DA VINCI LEARNING, SPORTKLUB i 
SPORTKLUB +. 
Platforma „n” jest zdecydowanym liderem w zakresie najnowszych technologii telewizyjnych 
dostępnych na polskim rynku. Obok bogatej oferty programowej, platforma 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.  

 


