
Rosnąca sprzedaż przy wysokiej marży EBITDA

• Przychody Multimedia Polska w IV kwartale 2008 r. wzrosły o 12% do 125,2 mln zł w porównaniu do tego 
samego okresu 2007 r. Skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 14% i wyniósł 62,6 mln zł. 

• Liczba sprzedawanych usług (RGU) zwiększyła się w IV kwartale 2008 r. o 17,2% w porównaniu do 
analogicznego okresu 2007 r. i wyniosła 1,13 mln. 

• Dynamicznie rosnąca liczba RGU cyfrowej telewizji kablowej (DTV) oraz szerokopasmowego dostęp do 
internetu pozytywnie przekłada się na wzrost przychodów i zysków Multimedia Polska. 

• Rosnąca pakietyzacja usług potwierdzona rekordowym wskaźnikiem RGU na abonenta, który w IV kwartale 
2008 r. wyniósł 1,70. Przed rokiem było to 1,52. Średni przychód na abonenta (ARPU) wzrósł w ciągu roku z 
57,8 zł do 61,5 zł na koniec 2008 r. 

• Dobre przyjęcie oferty Multimedia Polska w Warszawie. 
• Spadający wskaźnik odejść klientów (churn) w segmencie telewizji i internetu.
• Koszty operacyjne (OPEX) utrzymywane pod kontrolą Spadek kosztu operacyjnego w przeliczeniu na RGU w 

ujęciu miesięcznym z 19,9 zł w IV kwartale 2007 r. do 18,8 zł w ostatnim kwartale 2008 r. 

– Systematyczne rosnąca skala działalności pozytywnie przekłada się na wzrost naszych przychodów. 
Wymierne efekty przynosi skutecznie realizowana strategia aktywnych akwizycji czyli budowy własnych sieci w 
nowych lokalizacjach jak np. w Warszawie. Stale rozbudowujemy naszą ofertę usługową zapewniając naszym 
klientom najwyższej jakości rozrywkę – mówi Andrzej Rogowski, prezes zarządu Multimedia Polska. – 
Marża EBITDA mimo zawirowań na rynkach walutowym i finansowym, pozostaje na wysokim poziomie około 
50%. To m.in. efekt skutecznej kontroli kosztów operacyjnych, które w IV kwartale w ujęciu miesięcznym w 
przeliczeniu na jedną usługę były o ponad 1 zł niższe niż przed rokiem. 

Wyniki operacyjne i finansowe prezentuje poniższa tabela:

* Na spadek zysku netto w 2008 roku miały wpływ trzy główne pozycje leżące poza działalnością operacyjną: amortyzacja, przychody 
finansowe i odroczony podatek dochodowy. Wzrost amortyzacji był spowodowany wzrostem wartości oddanych do użytkowania 
środków trwałych, spadek przychodów finansowych był spowodowany mniejszym poziomem środków pieniężnych w Grupie, natomiast 
podatek dochodowy wzrósł w wyniku zakończenia amortyzacji aktywa na rozliczenie straty podatkowej spółek zależnych z lat 
ubiegłych.. w mln PLN IV kw. 2007 IV kw. 2008 zmiana I-IV kw. 2007 I-IV kw. 2008 r. zmiana Przychody ze sprzedaży 111,9 125,2 12% 
419,5 475,4 13,3% Skorygowany zysk EBITDA 54,9 62,6 14% 208,6 237,3 13,8% Zysk netto* 29 10,6 -64% 72,4 53,9 -26% 

W IV kwartale 2008 r. skorygowany EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja pomniejszony o jednorazowe 
zdarzenia), ponownie osiągnął rekordowy poziom 62,6 mln zł, co oznacza wzrost o 14% w porównaniu do 
analogicznego okresu ubiegłego roku. Skorygowany zysk EBITDA był także o 3% wyższy niż w III kwartale 2008 r. W 
całym 2008 r. zysk EBITDA wyniósł 237,3 mln zł co oznacza wzrost o 13,8% w porównaniu do 2007 r. 

Dwucyfrowy wzrost liczby usług (RGU) 

W IV kwartale 2008 r. Multimedia Polska sprzedały netto po uwzględnieniu zjawiska churnu niemal 47,4 tys. usług 
(RGU). Tym samym łączna liczba RGU przekroczyła 1,13 mln. Jednocześnie tempo przyłączeń nowych RGU w IV 
kwartale 2008 r. było najwyższe spośród wszystkich kwartałów ubiegłego roku. Średni kwartalny wzrost RGU netto 
wyniósł około 39-40 tys. usług. Liczba przyłączeń nowych RGU w IV kw. 2008 była jednocześnie o 2,4 tys. wyższa niż w 
Analogicznym okresie 2007 r. Wzrost sprzedaży usług pozytywnie przekłada się na przychody, które w IV kwartale 
wzrosły do 125,2 mln zł, czyli o 12% w stosunku do IV kw. 2007,. Średni miesięczny przychód na abonenta (ARPU) 
wzrósł w stosunku do IV kwartału 2007 r. o 6,4% do 61,5 zł. 

Stabilny poziom struktury przychodów 

W IV kwartale 2008 r. Multimedia Polska odnotowały wzrost sprzedaży usług we wszystkich głównych segmentach 
działalności: telewizji kablowej (cyfrowej i analogowej), szerokopasmowym dostępie do internetu oraz telefonii 
stacjonarnej (w technologii cyfrowej VoIP oraz tradycyjnej telefonii PSTN). Struktura sprzedaży utrzymuje się od wielu 
kwartałów na optymalnym poziomie gdzie około połowę przychodów stanowią wpływy z usług telewizyjnych. Druga 
połowa przychodów pochodzi ze sprzedaży internetu i usług głosowych. 

Liczba abonentów korzystających z co najmniej dwóch usług (Double Play) wyniosła w IV kwartale 2008 r. ponad 261 
tys., co oznacza wzrost o niemal 20% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Z pakietu Triple Play 
korzystało 70 tys. abonentów – blisko 60% więcej niż przed rokiem. Liczba usług przypadająca na jednego abonenta 
zwiększyła się z poziomu 1,52 na koniec 2007 r. do 1,70 na koniec 2008 r. To kolejny kwartał kiedy wskaźnik ten 
odnotował rekordowy poziom.  
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    Na koniec roku Multimedia Polska miały łącznie niemal 662 tys. abonentów. Rok wcześniej o 26 tys. mniej. 

Internet 

Najszybciej rosły przychody oraz liczba klientów w segmencie szerokopasmowego internetu. Na koniec 2008 r. spółka 
miała ponad 278,6 tys. internautów, czyli 32% więcej niż rok wcześniej (na koniec 2007 r.). Wartość przychodów w tym 
segmencie wyniosła 30,5 mln zł czyli 34% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. W całym roku internet 
zapewnił spółce 115 mln zł przychodów czyli 31% więcej niż przed rokiem. Pozytywnym zjawiskiem jest także spadek 
średniomiesięcznego wskaźnika utraty klientów - z 1,21% w IV kwartale 2007 r. do 0,94% w IV kwartale 2008 r. – 
Internet to obok telewizji, jest usługą przynoszącą największy wzrost sprzedaży zarówno jeśli chodzi o liczbę klientów, 
jak i wartość przychodów. Mimo znaczącej konkurencji w tym segmencie wciąż osiągamy w tym obszarze dwucyfrowe 
wzrosty. To zasługa stale poprawianej jakości tej usługi oraz bardzo konkurencyjnej polityki cenowej – mówi prezes 
Rogowski. 

Telewizja 

Na koniec ubiegłego roku Multimedia Polska sprzedawały łącznie 654,6 tys. usług telewizji (cyfrowej i analogowej 
telewizji kablowej, a także programów Premium), czyli o ponad 13,7% więcej, niż rok wcześniej. Przychody z tego 
segmentu rosły w podobnym tempie (ponad 13%) i wyniosły w IV kwartale 2008. ponad 60,1 mln zł. 

Usługą, która obecnie jest flagowym produktem Multimedia Polska w segmencie telewizji stała się cyfrowa telewizja 
kablowa (DTV). Na koniec roku korzystało z niej już 70,7 tys. abonentów. Jednocześnie rośnie zainteresowanie usługą 
wideo na żądanie (VoD), z której może korzystać już potencjalnie 680 tys. gospodarstw domowych (HP). Przekłada się 
to na wzrost ARPU na usługę DTV. Wskaźnik ten wyniósł 20,2 zł w IV kw. 2008– o blisko 3 zł więcej niż w III kwartale i 
ponad 10 zł więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie spada średniomiesięczny churn dla całego segmentu telewizji 
Multimedia Polska. Wyniósł on w IV kwartale 2008 r. 0,7% podczas gdy przed rokiem kształtował się na poziomie 
0,85%. - Sukces naszej telewizji cyfrowej oraz wideo na żądanie to efekt stale rosnącej oferty programowej  
wzbogaconej m.in. o kolejne kanały HDTV, bardzo dobrze przygotowana filmoteka z wieloma hitami światowego kina z 
regularnie pojawiającymi się nowościami. Naszym zdaniem usługa ta doskonale wpisuje się w oczekiwania naszych 
klientów – wyjaśnia prezes Andrzej Rogowski. 

Telefon 

Multimedia Polska odnotowały także wzrost liczby abonentów korzystających z telefonii stacjonarnej. Na koniec IV 
kwartału 2008 r. spółka sprzedawała 196 tys. usług telefonii, czyli o ponad 11,4% więcej niż przed rokiem. Podobnie jak 
w poprzednich kwartałach, to efekt rosnącej popularności telefonii VoIP, opartej o protokół internetowy. W ostatnim 
kwartale 2008 r. liczba użytkowników VoIP wzrosła o ponad 40% do 84,6 tys. RGU. Dzięki aktywnym działaniom 
marketingowym i korzystnej polityce sprzedażowej, wartość przychodów w segmencie telefonii wyniosła w ostatnich 
trzech miesiącach roku 30,5 mln zł i była o 3% wyższa niż przed rokiem. 

Inwestycje Multimedia Polska 

Grupa Multimedia Polska zainwestowała w IV kwartale 2008 r. około 55,4 mln zł, z czego 50,2 mln zł na rozbudowę i 
modernizację własnych sieci, a także podłączenie nowych abonentów (HP). Projekt warszawski stanowił najistotniejszą 
pozycję w ramach inwestycji w budowę nowych HP. W IV 2008 r. kontynuowano rozbudowę sieci w północno-
wschodnich dzielnicach Warszawy, a także w dzielnicach południowych na nowych osiedlach leżących wzdłuż linii 
metra. Jednocześnie stale rozbudowywano metropolitalną sieć szkieletową w celu dotarcia z sygnałem do nowych 
osiedli, które będą podłączane do sieci w roku 2009. Obecnie przygotowane jest już 45 km sieci. W IV kwartale 2008 
roku sieciami telewizji kablowej objęto w Warszawie i okolicach 20 tys. nowych gospodarstw domowych. W sumie na 
koniec roku 2008 sieć w ramach aglomeracji warszawskiej obejmowała ona ponad 41 tys. lokali. Docelowo (2010/2011 
r.) ta liczba wzrośnie do 120 tys. lokali, Multimedia Polska w IV kwartale kupiła też operatora telekomunikacyjnego ze 
Stalowej Woli (za 5,2 mln zł) obsługującego klientów korporacyjnych. Łączna wartość inwestycji Multimedia Polska w 
całym 2008 roku wyniosła 232 mln zł z czego inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci oraz podłączenie nowych 
abonentów wyniosły 192 mln zł. 

Skup akcji własnych (buy-back) 

Multimedia Polska zakończyła w IV kwartale 2008 r. skup akcji własnych. Spółka łącznie skupiła w celu umorzenia 
ponad 4,5 mln akcji co stanowi 2,86% kapitału. Całkowita wartość programu wykupu wyniosła 39,2 mln zł.


