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Grupa Agora w 1.poł. 2017r. 
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Filmy, w których produkcję była 
zaangażowana Agora odpowiadają za 50% 

frekwencji na polskich filmach 

 3 tytuły: Po prostu przyjaźń, Pokot, 

Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej 

 ponad 2,7 mln widzów  

Dynamiczna ekspansja zagraniczna 
Yieldbird’a – lidera branży ad tech 

 250 wydawców cyfrowych w portfelu klientów  

 obecny w 30 krajach na całym świecie 

Bardzo dobre wyniki słuchalności  
Radia TOK FM 

 Dynamicznie rosnąca liczba słuchaczy 

 Sukces aplikacji mobilnej Mikrofon TOK FM 

Sukces mobilnej wersji serwisu 
Sonar.Wyborcza.pl - oficjalny start projektu 

już we wrześniu 

 Tylko w ciągu 9 dni ostatnich wydarzeń politycznych 170 tys. 
odsłon i ponad 100 tys. UU 

Kolejne kontrakty AMS  

 Gdańsk – 191 wiat  

 Wrocław – 250 wiat 

Serwisy Agora w Facebook Audience Network 

 pierwszy wydawca w Polsce, na którego stronach wyświetlane są 
reklamy sieci FAN 
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Pierwsza połowa 2017 r. 

- stabilny poziom przychodów  
i poprawa rentowności  

w Grupie Agora 

Dynamiczny rozwój sieci kin 
Helios i szybszy niż rynkowy 
wzrost liczby sprzedanych 

biletów 

Istotna poprawa wyniku 
operacyjnego segmentu 

Prasa 
 nowe źródła przychodów 

 wzrost przychodów reklamowych z serwisów 
internetowych Czasopism 

 pozytywne efekty działań restrukturyzacyjnych i 
niższe koszty druku Gazety Wyborczej 

Poprawa rentowności 
segmentu Reklama 

Zewnętrzna 

Sukcesy Grupy Agora 



Sukcesy Grupy Agora 

Helios - sieć numer 1 w Polsce – 42. kino w Wołominie 
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Nowe inicjatywy w segmencie Prasa 

Social Home Page w 
Gazeta.pl 
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Radio informacyjne TOK FM

Stacje muzyczne Grupy Agora (Rock Radio, Złote Przeboje oraz Radio Pogoda)

Rosnący udział w słuchalności  
stacji radiowych Grupy Agora 

Yieldbird finalistą The 
Drum Digital Trading 

Awards 

Gazeta Pisarzy z nagrodą 
INMA Global Media 

Awards 
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Dynamika wydatków na reklamę w 2kw.2017 r. Struktura rynku reklamy 

 

zmiana  %  r/r 

Dynamika segmentów rynku reklamy 

 

zmiana  %  r/r 

Źródło: szacunki Agory (prasa na podstawie Kantar Media oraz monitoringu Agory, radio na podstawie Kantar Media), IGRZ (reklama zewnętrzna - od stycznia 2014 r. liczba podmiotów raportujących przychody do IGRZ uległa zmniejszeniu), Starcom (TV, 

kino, internet). Internet – zawiera przychody z e-mail marketingu, reklamy graficznej (display), marketingu w wyszukiwarkach internetowych, przychody z reklamy wideo oraz od 1kw.2015 r. przychody z reklamy mobilnej; telewizja zawiera przychody związane 

z emisją regularnej reklamy oraz wskazań sponsorskich oraz od 1kw.2013 r. przychody związane z lokowaniem produktu, nie zawiera natomiast kwot związanych z telezakupami lub innymi formami promocji. Prezentowane dynamiki dla rynku reklamy 

zachowują porównywalność danych. Dane dotyczą reklam i ogłoszeń w sześciu mediach (prasa, radio, telewizja, reklama zewnętrzna, internet, kino).  

m
ln

 P
L

N
 

 

udział  %;  

zmiana % r/r 

Frekwencja w polskich kinach  

2kw.2017 

2,3 mld PLN 

0,5% 

Otoczenie rynkowe 
m

ln
 w

id
z
ó

w
 

20,0% 10,0%  0,0%   1,0%  7,0%  9,5% 

 0,5% 

0,5% 

m
ln

 w
id

z
ó

w
 

 11,9% 

 33,4% 

dzienniki

2,5%  0,5 pkt%

magazyny

5,0% 0,5 pkt %

radio 6,5%

 0,0 pkt %

telewizja

47,5%
 1,0 pkt %

reklama 

zewnętrzna 
6,0% 

 0,0 pkt%

internet 31,0% 

 2,0 pkt%

kino

1,5%  0,0 pkt%



Przychody  
Grupy Agora w  
2.kw.2017 r. 

↓ 4,6% r/r 
 

282,7
mln zł  

Koszty operacyjne  
Grupy Agora w  
2.kw.2017 r. 

↓ 7,2% r/r 
 

276,0
mln zł 
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EBITDA 

EBIT 

Wynik netto 

2.kw.2017 r. 

31,4 mln zł 

6,7 mln zł 

0,7 mln 

↑37,1% r/r 

2,4% marża EBIT 2Q2017 

Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 2.kw.2017; 

Poprawa rentowności Grupy Agora  
Wyniki finansowe 2.kw.2017 r. 
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Frekwencja w kinach w 1.pół. 2017 r. 

Przychody 
segmentu Film i 
Książka w 
2.kw.2017 r. 

↑ 11,6% r/r  

78,9 
mln zł  

Koszty operacyjne 
segmentu Film i 
Książka w 
2.kw.2017 r. 

↑ 5,2% r/r 

80,5 
mln zł 

EBITDA 

EBIT 

2.kw.2017 r. 

6,2 mln zł 

(1,6) mln zł 

↑313,3% r/r 

↑72,4% r/r 

Nasze produkcje i hity kinowe  

0,7 
mln 

sprzedanych 
egzemplarzy 

28,3 mln sprzedanych biletów 

↑19,5% 

w tym 5,9 mln w sieci kin Helios 

 ↑19,6% 
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Poprawa wyniku operacyjnego na poziomie EBIT i EBITDA 
Film i Książka  

Ponad 50% widzów  obejrzało w 1.poł. roku w kinach 
filmy NEXT FILM-u 

Wydawnictwo Agora w 1.poł.2017 r. 

Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 2.kw.2017; Boxoffice.pl 



Przychody 
segmentu Prasa 
2.kw.2017 r. 

↓ 13,3% r/r 

64,0 
mln zł  

Koszty 
operacyjne 
segmentu Prasa 
2.kw.2017 r. 

↓ 17,6% r/r 

58,5 
mln zł 

EBITDA 

EBIT 

2.kw.2017 r. 

5,9 mln zł 

5,5 mln zł 

↑78,8% r/r 

↑96,4% r/r 

9 Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 2.kw.2017; 2kw.2017 r.;  rpr na podstawie danych ZKDP.  

Istotna poprawa wyniku operacyjnego 
Prasa 

13 tys. osób 

17 koncertów 

3 spektakle 

8 filmów muzycznych 

16 spotkao z artystami 

Wydania specjalne magazynów „Gazety Wyborczej” 

Kampania Wyborcza.pl „Świat, którym żyjemy”  

Nowa wersja aplikacji  

„Gazety Wyborczej” 

„Gazeta Wyborcza” – najbardziej 

opiniotwórczy dziennik 

81 
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80 
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Super Express

Dziennik Gazeta Prawna

Fakt

Rzeczpospolita

Gazeta Wyborcza

Liczba cytowań 
źródło: Newton Media 

czerwiec 2017 r. maj 2017 r.



Przychody 
segmentu 
Reklama 
zewnętrzna w  
2.kw.2017 r. 

↓ 1,1% r/r 

45,2 
mln zł  

Koszty operacyjne 
segmentu 
Reklama 
zewnętrzna w 
2.kw.2017 r. 

↓ 5,4% r/r 

33,1 
mln zł 

EBITDA 

EBIT 

2.kw.2017 r. 

16,3 mln zł 

12,1 mln zł 

↑11,6% r/r 

↑13,1% r/r 

24 tys. powierzchni reklamowych 
↑1,1% w porównaniu do 1.poł.2017 r. 

Wiaty przystankowe  
w Warszawie 

z nagrodą  
Top Inwestycja 

Komunalna 2017  

AMS wygrał 

postępowanie na 

obsługę 250 wiat 

przystankowych we 

Wrocławiu 

Akcja społeczna „Przystanek: Literatura” 

w Krakowie 

10 Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 2.kw.2017; 

Poprawa wyniku operacyjnego 
Reklama Zewnętrzna  

1 469 (z 1580) wiat przystankowych  

zrealizowanych w Warszawie 



Przychody 
segmentu Internet 
2.kw.2017 r. 

↓ 5,7% r/r 

41,0 
mln zł  

Koszty operacyjne 
segmentu 
Internet 
2.kw.2017 r. 

↓ 3,6% r/r 

34,4 
mln zł 

EBITDA 

EBIT 

2.kw.2017 r. 

7,7 mln zł 

6,6 mln zł 

↓14,4% r/r 

↓15,4% r/r 

11 Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 2.kw.2017; 

Gazeta.pl liderem wideo w mediach społecznościowych 
Internet 

Kampania Gazeta.pl „Dzień 
dobry emocje” 

Nowy magazyn 
NEXT+ portalu 
Next.Gazeta.pl 

Kamil Grosicki 
ambasadorem Sport.pl 

Gazeta.pl liderem w social video i w kategorii Wiadomości 
wideo 



Przychody 
segmentu Radio  
2.kw.2017 r. 

↓ 5,7% r/r 

27,9 
mln zł  

Koszty operacyjne 
segmentu Radio 
2.kw.2017 r. 

↓ 4,9% r/r 

23,1 
mln zł 

EBITDA 

EBIT 

2.kw.2017 r. 

5,6 mln zł 

4,8 mln zł 

↓6,7% r/r 

↓9,4% r/r 

Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 2.kw.2017; 

Dane o udziałach w słuchalności pochodzą z badania RadioTrack, przeprowadzanego przez firmę MillwardBrown SMG/KRC (wszystkich miejsc słuchania, wszystkich dni słuchania i wszystkich kwadransów) w całej 

populacji i grupie wiekowej 15+, okres styczeń-marzec: próba dla 2017 r.: 20 778; kwiecień- czerwiec: próba dla 2017 r.: 20 783. 

Nagroda Radia TOK FM 
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Rosnąca słuchalność rozgłośni Grupy Agora 
Radio 

2,54% Radio TOK FM 6,64% Grupa Radiowa Agory  

Rekordy słuchalności w 1 poł. 2017 r. 

Akcja TOK FM  
„Usłysz swoją szkołę” 

Aplikacja Mikrofon TOK FM 



Przychody 
segmentu Druk 
w 2.kw.2017 r. 

↓ 20,9% r/r 

32,9 
mln zł  

Koszty operacyjne 
segmentu Druk 
w 2.kw.2017 r. 

↓ 21,8% r/r 

34,1 
mln zł EBITDA 

EBIT 

2.kw.2017 r. 

4,2 mln zł 

(1,2) mln zł 

↑10,5% r/r 

↑40,0% r/r 

13 Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 2.kw.2017; 

Dane dot. oglądalności METRA: Nom Polska; 2017 May; 02:00-25:59;A4+;SHR 

Poprawa wyniku segmentu Druk na poziomie EBIT i EBITDA 
Druk 

Telewizja METRO liderem MUX-8 
Działalność telewizyjna 

Programy produkowane przez 
Grupę Agora w telewizji METRO 

CRASH TEST 



Perspektywy Grupy Agora 
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Ciekawy repertuar na drugą połowę roku i dobra 
perspektywa frekwencyjna na 2017 r a także 

otwarcie nowych kin sieci Helios. 

Umacnianie cyfrowej pozycji Gazety 
Wyborczej oraz skuteczna monetyzacja bazy 

subskrybentów. 

Zakończenie prac w ramach projektu 
inwestycyjnego AMS w Warszawie. 

Dominacja globalnych platform na rynku 
reklamy internetowej. 

Utrzymujące się negatywne trendy na rynku 
prasy tradycyjnej. 

Kolejne propozycje zmian legislacyjnych.  

Dynamiczny rozwój  
sieci kin Helios 

• Rosnąca pozycja na rynku kinowym w 
Polsce 

Stabilizacja wyniku 
segmentu Prasa 

• Istotna poprawa wyniku operacyjnego 

Poprawa rentowności 
w całej Grupie Kapitałowej 

• Pozytywne perspektywy dla realizacji 
założeń strategicznych 

Podsumowanie i perspektywy 

http://bb5.tivi.pl/strona_glowna.html


Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Agora SA ("Spółka"). Dane i informacje zawarte na poszczególnych slajdach nie przedstawiają 

pełnej ani spójnej analizy finansowej, a także oferty handlowej Spółki i służą wyłącznie celom informacyjnym. Szczegółowy opis działalności i stanu 

finansowego Agory został przedstawiony w raportach bieżących i okresowych dostępnych na witrynie korporacyjnej pod adresem www.agora.pl. 

Wszystkie znajdujące się dane zostały oparte na źródłach, które Spółka uznaje za rzetelne i sprawdzone. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany danych i 

informacji w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Prezentacja nie była poddana weryfikacji przez 

niezależnego audytora. 

 

Niniejsza prezentacja oraz związane z nią slajdy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości. Twierdzenia takie nie mogą być jednak 

rozumiane jako prognozy Spółki lub zapewnienia co do spodziewanych przyszłych wyników Spółki. Oczekiwania Zarządu oparte są bowiem na bieżącej 

wiedzy, świadomości lub poglądach Zarządu Spółki i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż faktycznie osiągnięte w przyszłości 

wyniki będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Spółka zaleca pomoc ze strony wyspecjalizowanych 

podmiotów zajmujących się doradztwem inwestycyjnym w przypadku zainteresowania inwestycją w jakiekolwiek papiery wartościowe Spółki. 

 Dziękujemy za uwagę 
 

           www.agora.pl 

     Kontakt: 

     investor@agora.pl 

     press@agora.pl 
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