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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.

• Niniejsza prezentacja nie jest przeznaczona do bezpośredniej lub pośredniej dystrybucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie i Japonii.
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• Obiecujące trendy gospodarcze i rynkowe

– Widoczna poprawa we wszystkich segmentach działalności

– Wzrost przychodów powyżej rynku

– Poprawa EBITDA przy utrzymaniu dyscypliny kosztowej

• Wyraźne osiągnięcia operacyjne

– TVN odzyskuje udział w oglądalności poprzez efektywne rozpoczęcie sezonu wiosennego

– Wzrost liczby abonentów platformy ‘n’ zgodnie z oczekiwaniami

– Onet utrzymuje dominującą pozycję wśród portali

• Konsekwentna realizacja planu strategicznego

– Zróżnicowanie przychodów

– Rosnąca efektywność operacyjna

– Mocna struktura bilansu

– Pozycjonowanie na przyszły wzrost

Grupa TVN liderem poprawy koniunktury
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Wzrost przychodów wg raportowanych 

i porównywalnych danych

� 8% wzrostu wg porównywalnych 

danych 

� Udział płatnej telewizji zgodnie z 

oczekiwaniami oraz poprawa reklamy

� Powrót przychodów reklamowych

do poziomu sprzed kryzysu

� Świetne wyniki operacyjne

� ‘n’: wzrost liczby abonentów o 33%

� Kanał TVN ponownie liderem oglądalności 

na starcie sezonu wiosennego

� Online: dalszy silny wzrost użytkowania 

portali

w mln zł
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90

202

98

+ 8
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EBITDA

raportowana

Korekty związane

z 'n' 

1 kw. 2009 r.

EBITDA

porównywalna

Organiczny

wzrost EBITDA

1 kw. 2010 r.

EBITDA

raportowana

Porównywalna EBITDA lepsza o 9%

� Pozytywny wpływ ze strony 

wszystkich segmentów

� Wzrost przychodów oraz 

dalsza kontrola kosztów 

czynnikami wzrostu 

EBITDA

46%

18%

Marża EBITDA 
w mln zł
1 Zysk na stopniowym przejęciu kontroli oraz EBITDA ‘n’ niekonsolidowana w 1 kw. 2009 r. pomniejszone o koszty przejęcia ‘n’

18%

1

+ 9%
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Segment TV
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Podsumowanie segmentu TV

• Rosnące tempo przychodów

– Przychody segmentu niemal powróciły do poziomu sprzed kryzysu,

spadek tylko o 1% rok do roku w 1 kw. 2010 r.

• +4% w 1 kw. 2009, -12% w 2 kw. 2009, -7% w 3 kw. 2009, -8% w 4 kw. 2009

– Wzrost przychodów reklamowych o 3% na tle stagnacji rynku TV

• Świetna rentowność
– wzrost EBITDA segmentu TV do 37,0% z 34,3% rok temu

• Doskonały start sezonu wiosennego

– Wzrost oglądalności głównego kanału TVN w marcu o 0,5 pp rok do roku

– Trzy największe kanały konkurencyjne straciły łącznie niemal 4 pp
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Przychody TVN Przychody pozostałych stacji

TVN liderem poprawy rynku reklamy telewizyjnej

1 Źródło: Wyłącznie przychody reklamowe, TVN – dane własne, 

rynek w oparciu o dane Starlink, w mln zł

TVN na rynku reklamy telewizyjnej 1 Udziałłłły w rynku reklamy telewizyjnej 2

+0,2% 790779

+ 2,7%

12%

34%

29%

25%

I kw. 2009 2 I kw. 2010 2

TVP

Polsat
TVN

2 Źródło: Starlink, reklama i sponsoring

7%

34%

32%

26%

TVP

Polsat
TVN

� TVN ponownie zwiększył swój udział w rynku reklamowym

w odróżnieniu od głównych konkurentów

- 1,2%
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- 3

+ 11

100

110

120
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1 kw. 2009 r. Wpły w przy chodów Oszczędności kosztów,

netto

1 kw. 2010 r.

Poprawa trendów w przychodach

349
352

- 9+ 6

300

350

400

1 kw. 2009 r.  Reklama i
sponsoring

Audiotele i inne 1 kw. 2010 r.

Przychody EBITDA i marżżżża EBITDA

w mln zł

� Odbicie w przychodach reklamowych wynikające z wolumenów oraz cen

� Utrzymanie wysokiej rentowności dzięki dalszej kontroli kosztów

- 1% + 7%

34%

37%

marża EBITDAX% zmiana względem przychodów / EBITDA w 1 kw. 2009 r.
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14%

16%

18%

20%

22%

24%

Sty Lut Mar

TVP1 TVP2 Polsat TVN

Doskonały start sezonu wiosennego 2010

Poza sezonem Sezon wiosenny

Źródło: AGB NMR 

Peak time, 16-49

TVN ponownie liderem oglądalności w marcu

z wzrostem udziału rok do roku

20,9%
19,6%

34,7%

21,4%

17,7%

32,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

TVN Polsat TVP1 & TVP2

marzec 2009 r. marzec 2010 r.

+ 0,5 pp - 1,9 pp - 1,9 pp
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Dalszy wzrost bazy abonentów kanałów tematycznych

7,9

7,9

7,9

7,6

4,8

0 2 4 6 8 10

TVN Style

TVN Turbo

TVN 24

TVN Meteo

TVN CNBC Biznes

ŚŚŚŚredni wzrost bazy abonentów o 13%

� Rosnąca ilość klientów płatnej telewizji

wspiera dywersyfikację przychodów

oraz udziały w oglądalności

� Niższe przychody abonamentowe 

wynikające z umocnienia złotego

o 16% rok do roku

…

Procentowy wzrost liczby abonentów sieci kablowych i klientów platform cyfrowych w marcu 2010 r. (rdr)

+18%

+13%

+13%

+13%

+11%

…%

Liczba abonentów sieci kablowych i klientów platform cyfrowych w marcu 2010 r. w mln
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Perspektywa na 2 kwartał 2010 r.

• Trendy w reklamie telewizyjnej zgodnie z naszymi 

oczekiwaniami, pomimo wpływu okresu żałoby

– 9 dni bez reklam = ok. 10% kwartalnych przychodów pro rata

– Jednorazowe wydarzenie, rynek powraca do trendów sprzed okresu żałoby

• Podjęte działania

– Maksymalne wykorzystanie zasobów reklamowych w maju

• Wzrost sell out oraz cen spotów reklamowych

– Przedłużenie sezonu wiosennego na czerwiec

• W drugim kwartale oczekujemy niskiej jednocyfrowej

dynamiki wzrostu telewizyjnych przychodów

reklamowych rok do roku
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Platforma ‘n’
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• Dalszy wzrost bazy abonentów i klientów 

– Wzrost aktywnej bazy abonentów o 33% rok do roku

– Liczba aktywnych klientów pre-paid wzrosła 2,4-krotnie od marca 2009 r.

– Wzrost rocznego ARPU w segmencie abonenckim o 7%

• Dalsza poprawa rentowności

– EBITDA wzrosła o 22% dzięki poprawie przychodów

– Wzrost kosztów operacyjnych związany z poszerzeniem oferty 

programowej i utrzymaniem wyższej bazy abonentów

Podsumowanie platformy ‘n’
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Solidny wzrost przychodów i EBITDA

dzięki rosnącej bazie abonentów

- 25

- 32

-50

0

1 kw. 2009 r. 1 kw. 2010 r.

138

105

50

100

150

1 kw. 2009 r. 1 kw. 2010 r.

w mln zł

� Wzrost przychodów o 32%: rosnąca baza abonentów

� Poprawa EBITDA o 22% dzięki wzrostowi przychodów częściowo 

skompensowanemu kosztami szerszej oferty programowej

Przychody EBITDA

+ 32%

+ 22%

X% Zmiana względem przychodów / EBITDA w 1 kw. 2009
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544
724
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800

1 kw. 2009 r. 1 kw. 2010 r.

Abonenci "n"

Rozwój bazy abonentów w kierunku celu rocznego

Liczba abonentów w tysiącach

+ 33%

Baza abonentów na koniec kwartałłłłu
�304 tysiące nowych abonentów

pozyskanych od marca 2009 r.

�Wzrost aktywnej bazy 

abonentów o 180 tysięcy

rok do roku

� Przyrost netto o 32 tysiące

w 1 kw. 2010 r.

� Wzrost aktywnej bazy abonentów o 33%
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Stabilne ARPU w segmencie abonenckim

przed wpływem wzrostu cen

�Wzrost rocznego ARPU o 7%

rok do roku

�Stabilne kwartalne ARPU

na poziomie 57,3 zł

�Poszerzenie oferty HD i oferty

z opóźnieniem czasowym

połączone z podwyżką cen będzie 

wsparciem dla dalszego wzrostu 

ARPU

57,2 57,8 58,258,2

54,4

40

50

60

70

1 kw . 2009 r. 2 kw . 2009 r. 3 kw . 2009 r. 4 kw . 2009 r. 1 kw . 2010 r.

Zmiany ARPU w segmencie abonenckim
(12-miesięczne w zł)
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30752

217

128
0
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1 kw. 2009 r. 1 kw. 2010 r.

Klienci aktywni Klienci bez "doładowania"

Dalszy silny wzrost oferty przedpłaconej

524

Liczba klientów w tysiącach

2.4x

Baza klientów na koniec kwartałłłłu �344 tysiące kart sprzedanych

od marca 2009 r.

�Wzrost aktywnej bazy klientów

o 179 tysiące rok do roku

� przyrost netto o 45 tysięcy

w 1 kw. 2010 r.

� ARPU w 1 kwartale 2010 r. na 

poziomie 9,9 zł

� Wzrost liczby aktywnych klientów 2.4x rok do roku

� Całkowita baza klientów osiągnęła poziom 524 tysięcy

180
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Segment online
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• Wyraźna poprawa dynamiki przychodów

– Wzrost raportowanych przychodów o 14% w 1 kwartale 2010 r. pod wpływem niższych 

przychodów barterowych

– Przychody gotówkowe wzrosły o 28% dzięki reklamie display na tle wzrostu rynku tej formy 

reklamy internetowej o 13%1

• Wysoka rentowność
– Wzrost marży EBITDA w segmencie online z 6% do 23% rok do roku

– Marża EBITDA portalu Onet na poziomie 34%, marża gotówkowa na poziomie 41%

• Utrzymana dominująca pozycja na rynku internetowej reklamy display

– Numer 1 w kategorii użytkownicy (Real Users) i odsłony (Page Views)

– Przejście reklamy wizerunkowej na strony internetowe typu premium

- Napoje +155%, Handel +78%, Produkty spożywcze +25%

Podsumowanie segmentu online

1 Źródło: Starlink
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3
+ 6

+ 3
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1 kw. 2009 r. Wpływ
przychodów

Oszczędności
kosztów netto

1 kw. 2010 r.

Silny wzrost przychodów

z wyraźną poprawą rentowności

w mln zł

� Wzrost gotówkowej EBITDA 2.4x do 16 mln zł

Przychody EBITDA i marżżżża EBITDA

38
48
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Przychody gotówkowe Przychody barterowe

46
52

+14%
4x

X% Zmiana przychodów / EBITDA względem 1 kw. 2009 r.

6%

23%

marża EBITDA

+28%

� Wzrost przychodów wynikający z wpływów reklamowych

� Rentowność odzwierciedla operacyjną efektywność modelu biznesowego
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Odsłony w miesiącu (w miliardach)
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Onet zwiększa swoją dominację w użytkowaniu

1 Żródło: Megapanel PBI/ Gemius, luty 2010 r.

� Ponad 3 miliardy odsłon 

miesięcznie – Onet liderem wśród 

użytkowników internetowych treści 

premium 1

� Przewaga w ilości użytkowników (Real 

Users) oraz ilości czasu przez nich 

spędzonego zapewnia Onet największe

zasoby reklamowe na rynku

� Koncentracja na głównym portalu

dostarcza najwyższej wartości dla 

reklamodawców oraz stwarza najlepszy 

potencjał do monetyzacji

3,3

2,0

0,9
0,3

0,3
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� OnetVOD osiągnął zasięg blisko 15%1 wśród polskich użytkowników

w marcu:

� Projekt podobny do hulu.com, BBC iplayer

� 6,0 mln unikalnych użytkowników w 1 kw.

� 8,7 mln odtworzonych przekazów wideo w 1 kw.

� Programowa oferta telewizyjna stanowi

główny czynnik sukcesu

� Telewizyjne seriale i programy rozrywkowe stanowią ponad 90% odtworzonych 

materiałów

� Niemal 60% wszystkich odtworzonych przekazów stanowiły produkcje TVN z Top 5

� Wykorzystywanie i monetyzacja własnej treści TVN 

Dobry start usługi VOD

1 Żródło: Szacunki własne
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Wyniki finansowe w 1 kw. 2010 r.
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• Wzrost porównywalnych przychodów dzięki dalszemu wzrostowi

płatnej telewizji oraz poprawie trendów na rynku reklamy

– Przychody z Audiotele pod wpływem zmian w regulacjach prawnych dla gier losowych

• Postępująca dywersyfikacja przychodów

– 40% wszystkich przychodów ze źródeł pozareklamowych – wzrost z 39% 1 kw. 2009 r.

• Porównywalna EBITDA oraz marża EBITDA wspierane przez

wzrost przychodów oraz efektywność operacyjne bazy aktywów

• Wynik finansowy netto pod wpływem pozytywnego wpływu kursów 

walutowych

• Wzrost zysku netto przypadającego akcjonariuszom TVN S.A.

do 64 mln zł

Podsumowanie wyników finansowych Grupy TVN
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+ 8%
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+ 26%
+ 113 mln
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stopniowym przejęciu

kontroli
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przejęcia platformy 'n' 

EBITDA platformy 'n'

niekonsolidowana w 1

kw. 2009 r.

1 kw. 2009 r. EBITDA

porównywalna

Wzrost przychodów Wzrost kosztów 1 kw. 2010 r. EBITDA

raportowana

Wzrost przychodów oraz dyscyplina kosztowa

czynnikami poprawy rentowności

w mln zł

- 51%

+ 9%

Wydarzenia jednorazowe zwiąąąązane z 
przejęęęęciem platformy ‘n’
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Koszty finansowe odzwierciedlają nową strukturę
zadłużenia oraz wpływ kursów walutowych

- 70
Zysk / Strata na zmianie wartości godziwej 

instrumentów finansowych, netto

- 39- 68Koszty z tytułu odsetek, netto

- 260

Strata na wycenie wartości godziwej i inne straty

związane z pożyczkami rozpoznane w związku z

konsolidacją jednostki stowarzyszonej

+ 5- 5Pozostałe, netto

- 178+ 47Wynik na działłłłalnośśśści finansowej

- 184+ 74Koszty finansowe, netto

+ 6- 27Przychody inwestycyjne, netto

- 111+ 120Różnice kursowe, netto

- 178

1 kw. 2009 r.

+ 47

1 kw. 2010 r.w mln złłłł

Wynik na działłłłalnośśśści finansowej
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64

98

67
86

- 3

- 19

- 6

- 68

+ 120

- 58

0

20

40

60

80

100

120

140

160

EBITDA

raportowana

Amortyzacja Zysk z róŜnic

kursowych, netto

Koszty odsetkowe,

netto

Inne koszty

finansowe, netto

Zysk brutto Podatek

dochodowy

Zysk netto Niekontrolujące

udziały

Zysk przypadający

akcjonariuszom

TVN S.A.

Zysk netto pod wpływem zysku

z różnic kursów walutowych

w mln zł
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w mln zł
1 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, płynne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz depozyty bankowe powyżej 3 miesięcy

Utrzymany bezpieczny poziom płynności

759
697

- 20
- 25

- 99+ 83

0

250

500

750

1 000

Gotów ka na początek   

1 kw . 2010 r.

Przepływ y operacyjne CAPEX Podatek zapłacony Odsetki i pozostałe,  

netto

Gotów ka na koniec       

1 kw . 2010 r.1 1
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Płynność i elastyczność dzięki strukturze długu

2017154Instrumenty Promissory Notes 1

-3.3Dłłłług netto / EBITDA

-160Gwarancje i odsetki

-- 697Środki pieniężne i płynne aktywa 2

-2 253Dłłłług netto

-691EBITDA (12 miesięcy narastająco)

2013500Obligacje PLN

20172 136
Obligacje Senior Notes

oprocentowane 10,75%

Zapadalnośćśćśćść31 marca
2010 r.

w mln złłłł � Wydłużona zapadalność
długu brutto

� 78% zapada w 2017 r.

� Wysoka płynność
� 697 mln zł w środkach 

pieniężnych, bonach 

skarbowych oraz depozytach 

bankowych

� Naturalne zabezpieczenie 

płatności kuponów obligacji

Senior Notes

� Najbliższe trzy płatności

zabezpieczone w płynnych 

aktywach finansowych 

denominowanych w euro

1 Instrumenty Promissory Notes zostały zastąpione obligacjami Senior Notes oprocentowanymi 10,75% w dniu 30 kwietnia 2010 r.
2 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, płynne aktywa finansowe oraz depozyty bankowe powyżej 3 miesięcy
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Podsumowanie
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Poprawa trendów na rynku reklamy

oraz dalszy rozwój płatnej telewizji

• Wysoka oglądalność kanałów TVN w marcu i kwietniu 

pozwoli na odrobienie strat z okresu żałoby do końca roku

• Oczekiwana dynamika wzrostu przychodów z reklamy 

telewizyjnej i internetowej typu display na poziomie od 

niskiej do średniej jednocyfrowej liczby w 2010 r.

• Dalszy rozwój oferty płatnej telewizji w ślad za niedawnym

poszerzeniem oferty HD
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Dodatkowe slajdy finansowe
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Poprawa wyników głównego kanału
i wzrost kanałów tematycznych

90 94

35%

38%

0

40

80

120

1 kw. 2009 r. 1 kw. 2010 r.

30%

40%

50%

EBITDA i marżżżża EBITDA kanałłłłu TVN

+ 5%

255 251

0

100

200

300

1 kw. 2009 r. 1 kw. 2010 r.

Przychody kanałłłłu TVN

- 2%
47 49

0

20

40

60

1 kw. 2009 r. 1 kw. 2010 r.

Przychody kanałłłłu TVN24

+ 5%

50 49

0

35

70

1 kw. 2009 r. 1 kw. 2010 r.

Przychody innych kanałłłłów tematycznych

- 3%

22 23

47%
46%

0

10

20

30

1 kw. 2009 r. 1 kw. 2010 r.

40%

50%

60%

EBITDA i marżżżża EBITDA kanałłłłu TVN24

+ 7%

9

12

24%

18%

0

5

10

15

1 kw 2009 r. 1 kw. 2010 r.

10%

20%

30%

40%

EBITDA i marżżżża EBITDA innych kanałłłłów tematycznych

w mln zł

+ 28%
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Struktura przychodów (według źródeł)

+ 17%2934Pozostałe przychody

+ 21%105127Wpływ platformy ‘n’ na przychody

0%66Opłaty od użytkowników Internetu 

- 50%147Audiotele, Teleshoping

+ 13%3843Reklama internetowa

+ 2%253259Reklama telewizyjna

+ 4%291302
Przychody reklamowe 

(łącznie z online)

0%2929Przychody ze sponsoringu

+ 8%

- 4%

Zmiana %

509

46

1 kw. 2009 r.

porównywalne

548

44

1 kw. 2010 r.w mln PLN

PRZYCHODY RAZEM

Przychody od operatorów platform 

cyfrowych i telewizji kablowych
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Struktura przychodów (według segmentów)

+32%105138Platforma ‘n’

+33%101134Przychody subskrypcyjne

+7%44Pozostałe
+2%3434Pozostałłłłe przychody

--10Wyłąłąłąłączenia konsolidacyjne segmentu Online

-23%11Pozostałe

+13%4045Onet

+14%4752Online

+8%77Przychody od użytkowników

+16%3136Przychody reklamowe (bez ZUMI)

+10%77Pozostałłłłe przychody

+53%12Pozostałe

+15%2428Przychody reklamowe

-21%1915Opłaty subskrypcyjne

-3%5049Kanałłłły tematyczne

-34%10Pozostałe

+5%4749Kanałłłł TVN 24

-30%128Pozostałe
-2%2424Sponsoring

0%219219Przychody reklamowe

-2%255251Kanałłłł TVN

--28-25Pozostałłłłe pozycje uzgadniająąąące

+18%56ZUMI

-7%33Pozostałe
-21%33Sponsoring

+31%1318Przychody reklamowe

-4%3029Opłaty subskrypcyjne

-1%352349Nadawanie i produkcja telewizyjna

-12%32Sponsoring

+8%

-

Zmiana % 1

509

0

1 kw. 2009 r.
porównywalne

548

0

1 kw. 2010 r.w mln złłłł

PRZYCHODY RAZEM

Wyłąłąłąłączenia konsolidacyjne segmentu

Nadawanie i produkcja telewizyjna

1 zmiany procentowe obliczone dla danych przed zaokrągleniem
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Dziękujemy


