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ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2014 

Årets resultat før skat er 219 mio.kr. i 2014 (165 mio.kr. i 2013). EBIT-marginen er 

8,4 % og afkast af investeret kapital er 16,7 %. Resultatet er tilfredsstillende.  

 

 Omsætningen i 2014 er 2.570 mio.kr. og er steget med 5 % i forhold til 2013. Reklameom-

sætningen på 1.268 mio.kr. er på niveau med 2013, og abonnementsomsætningen på 1.234 

mio.kr. er steget med 11 %. 

 

 Seerandelen i målgruppen 20-60 år for TV 2-familien er 34,9 % mod 35,2 % i 2013. Hoved-

kanalen har en fremgang på 0,2 procentpoint fra 23,9 % i 2013 til 24,1 % i 2014. 
 

 Nettorentebærende indestående er ved årets udgang 153 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013.  

 

 Retssagerne vedrørende den danske stats finansiering af TV 2 i årene 1995-2002 er behand-

let af Retten i Luxembourg den 15. januar 2015. Rettens domme kan forventes i første halvår 

af 2015. Der er intet væsentligt nyt i øvrige retssager, der forventes at være langvarige. 

 
Forventninger til 2015 

TV 2 har følgende væsentlige økonomiske forudsætninger for 2015: 

 

 En tv-reklameomsætning på niveau med 2014. Der forventes en vækst i den digitale omsæt-

ning, som dog fortsat vægter lidt i den samlede reklameomsætning. 

 

 En stigning i abonnementsomsætningen som følge af prisstigningen på hovedkanalen fra 12 

kr. til 14 kr. pr. måned. På nichekanalerne forventes en lidt lavere abonnementsomsætning 

som følge af faldende husstandspenetration. TV 2 PLAY forventes at fortsætte omsætnings-

væksten i 2015. 

 

 Omkostningerne påvirkes af konvertering af TV 2 FILM til TV 2 SPORT. TV 2 FILM havde et 

positivt resultatbidrag i 2014, mens 2015 vil være et investeringsår for TV 2 SPORT. 

 

Baseret på ovenstående forudsætninger er TV 2s forventninger til 2015: 

 

 En omsætningsvækst på 2-3 % (2.570 mio.kr. i 2014) 

 

 Et resultat før skat på 150-170 mio.kr. (219 mio.kr. i 2014). Det svarer til en EBIT-margin på 

6-7 %.  

 

Årsrapporten 2014 er vedhæftet og er offentliggjort på www.tv2.dk.  
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