TV 2 DANMARK A/S
Odense, fredag 26. januar 2018

TV 2-RESULTAT BEDRE END FORVENTET I 2017
TV 2s foreløbige regnskab for 2017 viser et resultat før finansielle poster (EBIT) på
ca. 300 mio. kr.
TV 2s bestyrelse har på et møde i dag behandlet det foreløbige regnskab for 2017, og resultat før finansielle poster (EBIT) er ca. 300 mio. kr. mod 135 mio. kr. i 2016. Det er en forbedring i forhold til
seneste forventning på 260-280 mio. kr.
2017 er et lille sportsår, hvor omkostninger til sport er ca. 112 mio. kr. lavere end i 2016. Resultatforbedringen skyldes dels lidt højere omsætning og dels lidt lavere omkostninger. Omsætningen er vokset ca. 4 % i 2017, hvor forventningen oprindeligt var på ca. 2 %.
TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 37,9 % i 2017, hvilket er en fremgang på 0,2 % i forhold til året før. Den samlede tv-sening er uændret fra 2017 til 2016 – dog med en demografisk forskydning med mindre tv-sening blandt yngre seere og mere tv-sening blandt ældre seere. TV 2 PLAY
har i 2017 realiseret en abonnentvækst på 27 %.
- TV 2 har haft et historisk godt resultat i 2017 både økonomisk og brugermæssigt. Vi fastholder den
traditionelle forretning samtidig med, at TV 2 PLAY og den digitale markedsposition styrkes. Vores
kanalfamilie oplever en fremgang i seerandele – især takket være TV 2 NEWS, TV 2 SPORT og TV 2
FRI – og vi kan se tilbage på et 2017, hvor der er god grund til at være tilfredse med og stolte af TV 2s
position i et marked, der er fragmenteret og undergår store forandringer, siger TV 2s administrerende direktør, Merete Eldrup.
Det endelige resultat for 2017 offentliggøres 20. marts 2018.
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