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Resultater i 1. halvår 2018 
Med udgangen af året 2017 ophørte PostNord med at omdele adresseløse tryksager og ugeaviser. 
Dermed ophørte det statsejede PostNords tabsgivende og destruktive priskonkurrence på 
markedet for omdeling af tryksager og ugeaviser. 

1. halvår 2018 manifesterede sig derfor som ventet i en markant omsætnings- og resultatfremgang 
for FK Distribution og dermed North Media A/S. Fokusering på koncernens kerneforretninger med 
særlig opmærksomhed på at skabe lønsomhed har også skabt resultatfremgang i North Media 
Online og BEKEY, mens North Media Aviser på grund af et uventet stort markedsfald ikke har 
kunnet realisere den forventede fremgang. 

Koncernen realiserede i 1. halvår 2018 en omsætningsfremgang på 33,3 % og vendte et underskud 
før særlige poster på -6,2 mio. kr. i 1. halvår 2017 til et overskud på 50,5 mio. kr. i 1. halvår 2018. 

Forventningerne til helåret 2018 fastholdes og præciseres til et EBIT før særlige poster på 75-95 
mio. kr. 

 Finansielle hovedtal for koncernen for H1-18 (vs. H1-17), mio. kr.  
 
         
 Omsætning og vækst 

569,6 
(+33,3 %) 

  EBITDA før særlige poster* 

64,1 
(+56,1) 

  EBIT før særlige poster* 

50,5 
(+56,7) 

 

         
 
 
 
 
 

 

 

Bedre end forventet 
• FK Distributions fastholdelse af en tilfredsstillende distributionskvalitet i Jylland/Fyn 

samt Sydsjælland trods en stor stigning i volumen som følge af kundetilgang i 2017.  

• Inden for Lejebolig i North Media Online var omsætningsstigningen større på eksiste-
rende kerneprodukter. 

 

 

 

Som forventet 
• Implementering af prisstigninger og ny prislistestruktur i FK Distribution. 

• I hovedstadsområdet og dele af Nordsjælland tager det længere tid at få distributions-
kvaliteten op på et tilfredsstillende niveau - efter de store stigninger i mængder og ud-
videlse i midtugedistribution. 

• Lancering af Brandero, et nyt produkt inden for Job i North Media Online.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Ikke som forventet 
• For North Media Aviser blev tilbagegangen på det klassiske marked for ugeavisannon-

cering større end ventet. Lukning af ikke-rentable avistitler og gennemførelse af en 
større tilpasning af organisationen. 

 

 
*Definition af ”EDITDA før særlige poster” og ”EBIT før særlige poster” ses i Årsrapporten for 2017, note 3. 
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Udvikling i koncernens forretninger 

 
H1-18 (vs. H1-17), mio. kr. 

FK Distribution 
• Betydelig omsætnings- og resultatfremgang. Stor stig-

ning i antallet af kunder og i volumen 

• Markedet har stabiliseret sig. Nogle kunder reducerer 
delvist volumen som følge af de gennemførte prisstig-
ninger 

• Store tilpasninger og udvidelser i produktionsapparatet 
er gennemført. Fortsat fokus på at hæve kvaliteten af 
omdelingen, navnlig i hovedstadsområdet  

 

Omsætning 
465 

(+50 %) 
EBIT før særlige poster 

68 
(+54) 

  

North Media Aviser 
• Markedsfaldet for særligt ejendomsmæglere og stor-

kunder blev større end forventet. Nye salgsaktiviteter 
og nye produkter kunne kun kompensere i mindre grad 

• Væsentlige omkostningsreduktioner gennemført, og 23 
medarbejdere er fratrådt i april og juni, mens 7 medar-
bejdere med primært digitale kompetencer er ansat  

• Ikke tilfredsstillende omsætnings- og resultatudvikling 

 

Omsætning 
55 

(-14 %) 
EBIT før særlige poster 

-7 
(-2) 

  

North Media Online 
• Markant resultatfremgang  

• 14 % vækst i Lejebolig 

• Salget af Lejeboligs digitale lejekontrakt blev øget, og 
nye produkter lanceret, herunder digitalt værktøj til 
ind- og fraflytningssyn 

• Samlet omsætningstilbagegang som følge af salget af 
håndværker.dk pr. 1. oktober 2017 samt nedgang i Job 

Omsætning 
40 

(-9 %) 
EBIT før særlige poster 

-4 
(+5) 

  

BEKEY 
• Kontrakt indgået med Københavns Kommunes hjem-

mepleje. Opstart i 3. kvartal 2018 

• Prisstigninger og øget grad af licensbetalinger imple-
menteret. Aftaler med eksisterende kunder er genfor-
handlet og forlænget med nye vilkår 

• Ny strategi med fokus kun på hjemmeplejen og bygge-
branchen i Danmark og Norge samt på opgangsdøre i 
Storkøbenhavn 

Omsætning 
10 

(+3 %) 
EBIT før særlige poster 

-6 
(+2) 
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Koncernens forventninger til 2018 
I 2018 forventer North Media en betydelig tilvækst i omsætning og resultat, først og fremmest 
som følge af større aktivitet i FK Distribution. Endvidere forventes en væsentlig styrkelse af 
resultatet i North Media Online og BEKEY, mens North Media Aviser realiserer en omsætnings- og 
resultattilbagegang. Forventningerne til koncernens omsætning og resultat er en fastholdelse og 
præcisering af de hidtidige forventninger. 

Bestyrelsen har besluttet at tildele aktieoptioner til en gruppe på ca. 24 ledende medarbejdere i 
forlængelse af halvårsrapporten for 2018. 

 

 Forventede finansielle hovedtal for koncernen for 2018 (vs. 2017), mio. kr.  
      
 Omsætning 

1.120-1.155 
(+25 % til +28 %) 

 
Hidtidige forventninger: 1.090-1.155 

  EBIT før særlige poster 

75-95 
(+75 til +95) 

 
Hidtidige forventninger: 60-95  

 

      
 

FK Distribution  
 

• Omsætning forventes at udgøre 915-940 mio. kr. og 
EBIT før særlige poster fra 105 til 115 mio. kr. Tidli-
gere forventedes omsætningen at udgøre 875-925 
mio. kr. og EBIT før særlige poster 90-110 mio. kr. 

 

North Media Online  
 

• Omsætning forventes at udgøre 80-83 mio. kr. og 
EBIT før særlige poster fra -5 til -3 mio. kr. Tidligere 
forventedes omsætningen at udgøre 78-83 mio. kr. 
og EBIT før særlige poster fra -10 til -8 mio. kr. 

North Media Aviser  
 

• Omsætning forventes at udgøre 105-109 mio. kr. og 
EBIT før særlige poster fra -10 til -7 mio. kr. Tidligere 
forventedes omsætningen at udgøre 118-124 mio. 
kr. og EBIT før særlige poster fra -5 til 5 mio. kr. 

 

BEKEY  
 

• Omsætning forventes at udgøre 20-23 mio. kr. og 
EBIT før særlige poster fra -13 til -11 mio. kr. Tidlige-
re forventedes omsætningen at udgøre 19-23 mio. 
kr. og EBIT før særlige poster fra -15 til -12 mio. kr. 
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Koncernens hoved- og nøgletal (mio. kr.) 

 

 

 

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansforenings onlineversion af ”Anbefalinger & Nøgletal” med følgende undta-

gelser: 

- Frit cashflow beregnes før særlige poster og skat  

- Nøgletal, hvor egenkapital indgår, beregnes alle inklusive minoriteter 

 

De med *) markerede nøgletal er angivet på årsbasis. 

Resultatopgørelse H1-18 H1-17 2017 
   urevideret urevideret revideret 

            
Nettoomsætning 569,6 427,3 899,4 
Dækningsbidrag 273,7 205,3 409,8 
Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 64,1 8,0 28,4 
Afskrivninger   13,6 14,2 28,5 
EBIT før særlige poster 50,5 -6,2 -0,1 
Særlige poster -13,5 -5,3 -0,4 
Resultat af ordinær primær drift (EBIT) 37,0 -11,5 -0,5 
Afkast værdipapirer 31,6 35,0 34,7 
Finansielle poster, netto -3,4 0,6 -3,2 
Resultat for fortsættende aktiviteter, før skat (EBT) 64,9 21,6 28,6 
Skat af periodens resultat 14,7 4,5 0,6 
Periodens resultat 50,2 17,1 28,0 
Totalindkomst 51,2 18,7 30,2 
            

Balance, ultimo          

            
Aktiver i alt 828,5 773,0 784,7 
Egenkapital (inkl. minoritetsinteresser) 522,7 479,4 497,7 
Nettorentebærende indestående 178,9 128,7 128,3 
Netto arbejdskapital (NWC) -54,6 -49,0 -36,2 
Investeret kapital 343,8 350,7 369,4 
Årets investering i materielle aktiver 14,5 11,7 32,4 
Frit cash flow 64,5 -5,0 -4,0 
            

Øvrige oplysninger          

            
Gennemsnitligt antal medarbejdere 585 570 560 
Antal aktier ultimo, t. stk. á 5 kr. 20.055 20.055 20.055 
Beholdning af egne aktier, t. stk. 1.100 1.485 1.205 
Kurs ultimo, kr. 38,0 22,0 35,2 
            

Nøgletal          

            
Dækningsgrad (%) 48,1 48,0 45,6 
Overskudsgrad (EBIT før særlige poster) (%) 8,9 -1,5 0,0 
Egenkapitalandel (%) 63,1 62,0 63,4 
Egenkapitalforrentning (ROE) (%) *) 19,7 7,3 5,8 
Forrentning af kapitalgrundlag (ROIC) (%) *) 28,3 -3,5 0,0 
Indtjening pr. aktie (EPS) 2,7 0,9 1,5 
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Succesfuld håndtering af stor kundetilgang, som 
har medført 50 % stigning i omsætningen 
I 2. halvår 2017 samt pr. januar 2018 fik FK Distribution 

en lang række nye kunder. Derfor har 1. halvår i høj grad 

drejet sig om at tilpasse driften til at kunne modtage, 

pakke og distribuere en væsentlig stigning i volumen, 

samtidig med at rutenettet på Sjælland skulle udvides fra 

1 til 2 omdelinger pr. uge. 

 

Tilpasningen af driften er samlet set gået bedre og hurti-

gere end forventet. Dog er omdelingskvaliteten i hoved-

staden og dele af Nordsjælland endnu ikke fuldt tilfreds-

stillende. 

 

FK Distribution og BEKEY vil i 2. halvår samarbejde om at 

øge dækningen af BEKEY på de storkøbenhavnske op-

gangsdøre for at skabe en positiv indvirkning af omde-

lingskvaliteten. 

Omsætningsstigning drevet af øget volumen og 
højere priser. Ny prisstruktur implementeret  
FK Distributions omsætning blev på 464,9 mio. kr. i 1. 

halvår 2018, hvilket er en stigning på 154,9 mio. kr. eller 

50 % sammenlignet med samme periode året før. 

Omsætningsstigningen er drevet af såvel øget volumen 

som højere priser. 

 

FK Distribution har pr. 1. januar 2018 implementeret en 

ny prisliste og -struktur, hvor priserne er fastlagt i forhold 

til det ressourcetræk, som omdelingen af den 

pågældende tryksag medfører. På baggrund af de 

prisjusteringer FK foretog, gældende for 2018, klagede 

nogle kunder til Konkurrencestyrelsen. Efter en række 

sonderinger undlod Konkurrencestyrelsen imidlertid at 

starte en forundersøgelse af FK’s prisstigninger. 

Driftsresultatet (EBIT) før særlige poster blev i 1. halvår 

2018 realiseret med 67,7 mio. kr., hvilket er 53,8 mio. kr. 

højere end i 1. halvår 2017. FK Distribution har i 1. halvår 

2018 øget produktionsomkostningerne betydeligt for at 

imødekomme volumenstigningen. På trods heraf er 

dækningsgraden øget fra 36,8 % i 1. halvår 2017 til 41,3 

% i 1. halvår 2018. 

Omkostningerne øges i 2. halvår 
I 2. halvår har det højeste prioritet at opnå tilfredsstillen-

de omdelingskvalitet i de områder, som endnu ikke er 

helt på plads. 

 

Endvidere øges omkostningerne til produktudvikling. Der 

arbejdes på at udvikle produkter, som både kan øge 

tilbudsavisens effekt endnu mere og udvikle produkter 

der substituerer tilbudsavisen.   

FK Distribution 
”Vi er lykkedes med at tilpasse virksomheden til en meget stor stigning i volumen. Det er en 
kæmpe bedrift af alle vores medarbejdere og omdelere. Vi har en tilfredsstillende 
distributionskvalitet i det meste af Danmark, og det har højeste prioritet også at komme i mål i 
dele af Nordsjælland og i hovedstaden. Også fremadrettet vil vi jage optimeringer af 
arbejdsprocesserne i vores distributionsforretning, samtidig med at vi udvider paletten af 
kunderettede ydelser, herunder digitale, som kan medvirke til at styrke relationerne mellem 
butikker og forbrugere”. 

Lasse Ingemann Brodt, administrerende direktør, FK Distribution 

 
 

 Finansielle hovedtal for FK Distribution for H1-18 (vs. H1-17), mio. kr.  
      
 Omsætning og vækst 

464,9 
(+50 %) 

  EBIT før særlige poster 

67,7 
(+53,8) 

 

       

Hovedtal for FK Distribution 

mio. kr. H1-18 H1-17 H1-16 

Nettoomsætning 464,9 310,0 274,5 

Dækningsbidrag 192,1 114,0 106,8 

EBITDA 75,1 19,7 11,9 

EBIT før særlige poster 67,7 13,9 4,2 

Særlige poster, netto 4,2 0,0 0,0 

EBIT 63,5 13,9 4,2 

Dækningsgrad 41 % 37 % 39 % 

EBITDA margin* 16 % 6 % 4 % 

Overskudsgrad* 14 % 4 % 2 % 

Gennemsnitligt antal ansatte 364 310 263 

* Før særlige poster 
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Transformation af printforretningen fremrykket, 
og fokus på kerneforretningen styrket yderligere 
Fra starten af året var det forventet, at tendensen med 

generel markedstilbagegang ville fortsætte, og at særligt 

ejendomsmæglerne ville reducere annoncevolumen. 

 

Tilbagegangen blev større end forventet, og det vurde-

res, at den generelle markedstilbagegang er på 15-20 %.  

 

Avistitler, der udkom op til weekenden, er derfor lukket, 

faste omkostninger reduceret, og 23 medarbejdere af-

skediget inden for redaktionelle, kommercielle og admi-

nistrative funktioner, primært i Hovedstadens Mediehus. 

Det hidtidige redaktionelle og kommercielle samarbejde 

med Politikens Lokalaviser og Sjællandske Medier ophø-

rer i august. 

 

For at understøtte en yderligere styrkelse af kerneforret-

ningen er der ansat 7 medarbejdere med stærke digitale 

kompetencer, ligesom der er sat et nyt ledelseshold. 

 

Pr. 1. juli består North Media Aviser af 74 funktionæran-

satte medarbejdere, fordelt med 43 medarbejdere i 

hovedstaden og 31 medarbejdere i Nordsjælland. 

 

I hovedstaden udgives der otte lokalaviser midt på ugen, 

Erhverv København samt minby.dk. Herudover bliver 

forbyen.dk lanceret på Frederiksberg i august. I Nordsjæl-

land udgives Helsingør Dagblad, Lokalavisen Nordsjæl-

land, forbyen.dk samt en række andre nicheprodukter. 

Utilfredsstillende resultatudvikling 
North Media Avisers omsætning blev på 54,6 mio. kr. i 1. 

halvår 2018. Det er 9,2 mio. kr. eller 14 % lavere end i 1. 

halvår 2017. Omsætningstilbagegangen skyldes dels 

lukning af avistitler dels markedstilbagegang. Annonce-

omsætningen i ugeaviserne er faldet, mens abonne-

ments- og annonceomsætningen på Helsingør Dagblad er 

steget i perioden. 

 

Driftsresultatet (EBIT før særlige poster) blev på -6,9 mio. 

kr. i 1. halvår 2018, mens det var -5,4 mio. kr. i samme 

periode året før. Endvidere var der særlige poster (om-

kostninger) på -7,9 mio. kr. i 1. halvår 2018 relateret til 

fratrædelsesomkostninger i forbindelse med tilpasnin-

gerne af organisationen i april og juni. Se endvidere note 

4. 

Uændret stærk ambition om en betydende rolle 
i lokalsamfund i hovedstaden og Nordøst-
sjælland 
Hovedstaden og Nordøstsjælland er vækstområder, hvor 

der er stort potentiale og store behov for produkter og 

ydelser, der binder borgere og forbrugere sammen med 

lokalsamfund og detailhandel. 

 

Den nye organisationsstruktur er sat for netop at adres-

sere dette. 

North Media Aviser 
 

”1. halvår 2018 blev helt anderledes end forventet. North Media Aviser har i både 2017 og 2018 
haft et stærkt fokus på lønsomhed og tilpasning til den negative udvikling på markedet for 
annoncering i printmedier. Trods en række vellykkede produkt- og organisationsændringer, hvor 
omkostningsbasen er væsentligt reduceret, har markedsudviklingen været mere negativ end 
forventet og bevirket, at North Media Aviser mod forventning ikke har kunnet skabe fremgang”. 

Gorm Wesing Flyvholm, administrerende direktør, North Media Aviser 

 
 

 Finansielle hovedtal for North Media Aviser for H1-18 (vs. H1-17), mio. kr.  
      
 Omsætning og vækst 

54,6 
(-14 %) 

  EBIT før særlige poster 

-6,9 
(-1,5) 

 

       

Hovedtal for North Media Aviser 

mio. kr. H1-18 H1-17 H1-16 

Nettoomsætning 54,6 63,8 97,6 

Dækningsbidrag 35,7 43,6 48,6 

EBITDA -5,6 -2,0 -12,6 

EBIT før særlige poster -6,9 -5,4 -18,9 

Særlige poster, netto -7,9 -5,3 6,1 

EBIT -14,8 -10,7 -25,0 

Dækningsgrad 66 % 68 % 50 % 

EBITDA margin* - - - 

Overskudsgrad* - - - 

Gennemsnitligt antal ansatte 95 117 138 

* Før særlige poster 
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Lejebolig lancerer flere produkter til udlejere 
I Lejebolig udvides produktpaletten yderligere, så udle-

jere tilbydes flere nye produkter og services, såsom 

digitale lejekontrakter med digital underskrift, digitalt 

værktøj til ind- og fraflytningsrapporter, nye annonce-

ringsprodukter samt markedsanalyser. Flere produkter, 

som er skræddersyet til professionelle udlejere, er under 

udvikling og lanceres løbende, ligesom en ny internatio-

nal lejeboligportal lanceres i 3. kvartal. 

Job 
Det nyligt lancerede Brandero.com bruges nu af flere end 

800 virksomheder. Brandero er et employer branding-

modul til virksomhedernes websites, og i sammenhæng 

med stillingsannoncering via Ofirs jobunivers er det en 

meget effektiv måde for virksomhederne at tiltrække de 

bedste kandidater på. 

Resultatudvikling 
North Media Onlines omsætning blev på 39,8 mio. kr. i 1. 

halvår 2018. Det er 3,7 mio. kr. eller 9 % mindre end i 1. 

halvår 2017. Tilbagegangen skyldes primært frasalget af 

håndværker.dk pr. 1. oktober 2017, men Jobomsætnin-

gen blev også lavere i forbindelse med, at MatchWork er 

ved at blive omlagt fra fokus på få og store enterprise- 

kunder til små og mellemstore virksomheder. Lejebolig-

omsætningen steg derimod med 14 %. 

 

EBIT før særlige poster var -3,9 mio. kr. i 1. halvår 2018. I 

samme periode året før var EBIT før særlige poster på  

-8,7 mio. kr. Resultatforbedringen skyldes omkostnings-

reduktioner i Job samt frasalget af håndværker.dk. 

 

Lancering af Digital Academy Aarhus 
North Media Online ønsker at medvirke aktivt til, at 

studerende kan kombinere studieforløbet med praktisk 

erfaring. Derfor er Digital Academy Aarhus lanceret i 

samarbejde med blandt andre Erhvervs Akademi Aarhus 

og Google.  

 

Digital Academy Aarhus tilbyder et 4-måneders praktik-

forløb og forskellige andre projektforløb, hvor de dygtig-

ste studerende får mulighed for at arbejde med 

forskellige digitale discipliner såsom digital marketing og 

software-udvikling. Samtidig får North Media Online 

styrket sin talentpipeline af potentielle nye 

medarbejdere.  

 

North Media Online 
 

”Lønsomhed og vækst har været i fokus i 1. halvår 2018, og vi har reduceret driftstabet med knap 
5 mio. kr. Det er glædeligt, at vi trods hård konkurrence fra andre lejeportaler, har skabt høj vækst 
i Lejebolig og dermed forbedret lønsomheden, der tillige er styrket via omkostningsreduktioner i 
Job.  I 3. kvartal 2018 lanceres flere produkter til udlejere og lejeportaler på nye markeder”. 

Henrik Løvig, administrerende direktør, North Media Online 

 

 

 Finansielle hovedtal for North Media Online for H1-18 (vs. H1-17), mio. kr.  
      
 Omsætning og vækst 

39,8 
(-9 %) 

  EBIT før særlige poster 

-3,9 
(+4,8) 

 

       

Hovedtal for North Media Online 

mio. kr. H1-18 H1-17 H1-16 

Nettoomsætning 39,8 43,5 48,2 

Dækningsbidrag 38,5 40,2 43,2 

EBITDA -3,2 -8,1 -4,4 

EBIT før særlige poster -3,9 -8,7 -5,0 

Særlige poster, netto 0,0 0,0 0,0 

EBIT -3,9 -8,7 -5,0 

Dækningsgrad 96 % 92 % 90 % 

EBITDA margin* - - - 

Overskudsgrad* - - - 

Gennemsnitligt antal ansatte 86 98 94 

* Før særlige poster 
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Ny og mere stringent strategi 
Strategien er nu målrettet til kunder og markeder, hvor 

BEKEYs unikke administrationsmodul NETKEY giver vores 

kunder store besparelser og en effektiv administration.  

 

Produktpaletten er reduceret og indeholder nu alene 

BEKEYs egne produkter, som fungerer sammen med 

NETKEY. Produkter fra eksterne parter, såsom nødkalds-

systemer, indgår ikke længere i BEKEYs sortiment. 

Ny prisstruktur implementeret 
For at sikre en lønsom drift er der implementeret en ny 

prisstruktur, der i højere grad afspejler den værdi, BEKEY 

skaber, samt kundens ressourcetræk på BEKEYs drift og 

udvikling. 

 

Den nye prisstruktur øger graden af licensbetalinger og 

afspejler, hvilke ydelser kunden modtager. Aftaler med 

eksisterende kunder er i den forbindelse ved at blive 

genforhandlet og forlænget.  

Forbedret resultat i forhold til sidste år 
BEKEYs omsætning i 1. halvår 2018 udgjorde 10,3 mio. kr. 

svarende til niveauet i samme periode i 2017. 

 

Driftsresultatet EBIT før særlige poster blev i 1. halvår 

2018 realiseret med et underskud på 5,6 mio. kr. Trods 

uændret omsætning var det en forbedring på 2,0 mio. kr. 

i forhold til 1. halvår 2017. 

 

Øget BEKEY-dækning på opgangsdøre i 
Storkøbenhavn 
I takt med udviklingen af ”hjemmelevering” bliver adgan-

gen til husstandene, herunder de låste opgange, mere 

efterspurgt. Aftalen med Københavns Kommune vil øge 

adgangen til de låste opgange, og derudover har BEKEY 

og FK Distribution igangsat et projekt, hvor der i fælles-

skab indgås aftaler med ejendommen om montering af 

BEKEY’s opgangslås. BEKEY dækker allerede ca. 45 % af 

de låste opgangsdøre i Storkøbenhavn. 

Påbegynde implementering af elektroniske låse 
til Københavns Kommune i 3. kvartal 
BEKEY vandt udbuddet om levering af elektroniske låse-

systemer til hjemmeplejen i Københavns Kommune. Det 

er en flerårig kontrakt, og implementeringen påbegyndes 

i 3. kvartal 2018. Dette er BEKEYs største ordre til dato og 

derfor en af de vigtigste opgaver i 2. halvår.  

BEKEY 
 

”Vi har i 2. kvartal indgået aftale med Københavns Kommune som leverandør til hjemmeplejen. 
Det er en vigtig milepæl for BEKEY i videreudviklingen af home care-området. Som ny 
administrerende direktør for BEKEY A/S er mit hovedfokus at skabe lønsom vækst. Markederne er 
afgrænset til Danmark og Norge, og der fokuseres på den kommunale hjemmepleje og 
byggebranchen samt opgangsdøre i Storkøbenhavn. En af vores største og vigtigste opgaver i 
efteråret bliver at påbegynde implementeringen af elektroniske låse hos Københavns Kommunes 
hjemmepleje”. 

Jannik Bray Christensen, administrerende direktør, BEKEY 

 

 Finansielle hovedtal for BEKEY H1-18 (vs. H1-17), mio. kr.  
      
 Omsætning og vækst 

10,3 
(+3 %) 

  EBIT før særlige poster 

-5,6 
(+2,0) 

 

       

Hovedtal for BEKEY 

mio. kr. H1-18 H1-17 H1-16 

Nettoomsætning 10,3 10,0 10,6 

Dækningsbidrag 7,4 7,7 4,9 

EBITDA -5,6 -7,4 -8,5 

EBIT før særlige poster -5,6 -7,6 -8,7 

Særlige poster, netto 1,4 0,0 0,0 

EBIT -7,1 -7,6 -8,7 

Dækningsgrad 72 % 77 % 46 % 

EBITDA margin* - - - 

Overskudsgrad* - - - 

Gennemsnitligt antal ansatte 23 29 22 

* Før særlige poster 
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Nettoomsætning  
Koncernens omsætning steg fra 427,3 mio. kr. i 1. halvår 

2017 til 569,6 mio. kr. i 1. halvår 2018. Det svarer til en 

stigning på 142,3 mio. kr. eller 33 % og skyldes primært 

FK Distributions indgåelse af nye kundeaftaler, mens 

omsætningsudviklingen for North Media Aviser er nega-

tiv på grund af generelt lavere salg til weekendaviserne 

og særligt lavere salg til ejendomsmæglere. Omsæt-

ningsudviklingen på North Media Online og BEKEY er 

relativt flad. 

 

 

Dækningsbidrag 
Det samlede dækningsbidrag for koncernen er forøget 

med 68,4 mio. kr. fra 1. halvår 2017 til 1. halvår 2018. 

Dækningsgraden udgør således 48,1 % i 1. halvår 2018, 

hvilket er uændret i forhold til samme periode året før.  

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger udgjorde 136,7 mio. kr. i 1. halv-

år 2018, hvilket er 1,0 mio. kr. højere end i 2017. Stignin-

gen dækker over en stigning hos FK Distribution, mens 

omkostningerne er faldet hos North Media Aviser.  

 

I 1. halvår 2018 var der i gennemsnit 585 ansatte (såvel 

funktionærer som timelønnede i terminalerne), hvilket er 

15 personer flere end samme periode 2017 og 25 flere 

end ultimo 2017.  

 

Afskedigelserne i North Media Aviser i 1. halvår 2018 får 

først effekt på det gennemsnitlige antal ansatte i 2019. 

Øvrige omkostninger 
Øvrige omkostninger udgøres primært af markedsfø-

ringsomkostninger, lokaleomkostninger, it-omkostninger, 

honorarer og administrationsomkostninger. Øvrige om-

kostninger var i alt 75,4 mio. kr. i 1. halvår 2018 mod 63,5 

mio. kr. i samme periode 2017. Stigningen kan primært 

henføres til højere it-omkostninger i FK Distribution samt 

forøgede huslejeomkostninger til FK Distribution og i 

North Media Online. Endelig har der været afholdt om-

kostninger i forbindelse med den nye Persondata-

lov/GDPR i alle koncernens selskaber.  

Afskrivninger 
Afskrivninger i 1. halvår 2018 udgjorde 13,6 mio. kr. mod 

14,2 mio. kr. i 1. halvår 2017. Faldet skyldes lavere af-

skrivninger på 2 mio. kr. på North Media Aviser, mens 

afskrivninger på nye maskiner på FK Distribution til at 

håndtere de forøgede mængder øger afskrivningerne.  

EBIT før særlige poster 
Koncernens EBIT før særlige poster forbedredes fra -6,2 

mio. kr. i 1. halvår 2017 til +50,5 mio. kr. i 1. halvår 2018. 

Omsætningsstigningen for FK Distribution er den primæ-

re årsag, selv om de forøgede mængder og etablering af 

nye distributionsruter forøger de direkte omkostninger 

væsentligt.  

 

Regnskabsposten ”Ikke-fordelte omkostninger” er ho-

vedsageligt relateret til koncernrelaterede funktioner, fx 

bestyrelseshonorar, der ikke viderefaktureres til driftssel-

skaberne, samt nettoindtægten ved udlejning af koncer-

nens bygninger. Endvidere er afholdt omkostninger i 

forbindelse med renovering og udlejning af ejendommen 

i Helsingør.  

427,3

569,6154,9
0,3

-9,2 -3,7

Koncern
H1-17

FK Distri-
bution

North
Media
Aviser

North
Media
Online

BEKEY Koncern
H1-18

Koncernens omsætningsudvikling, mio. kr.

Koncernens regnskabsberetning  
Årets resultat for 1. halvår 2018 blev 33 mio. kr. bedre end i samme periode sidste år. 
Resultatfremgangen skyldes primært forøget indtjening fra FK Distribution, mens forøget 
selskabsskat og øgede særlige poster trækker ned. Koncernens kapitalberedskab udgjorde 320 
mio. kr. ultimo juni 2018, på trods af udbetalt udbytte på 28 mio. kr. 

 



 

 

Halvårsrapport 2018  North Media A/S 11 

 

Særlige poster 
Særlige poster udgør en omkostning på i alt 13,5 mio. kr. 

i 1. halvår 2018 mod omkostninger på 5,3 mio. kr. i sam-

me periode 2017. 

 

I særlige poster er indeholdt omkostninger til nedlæggel-

se af 23 stillinger i North Media Aviser, ligesom der har 

været afholdt omkostninger i såvel BEKEY som FK Distri-

bution i forbindelse med ledelsesændringer.  

 

Se endvidere note 4.   

EBIT 
Koncernens EBIT blev på 37,0 mio. kr. i 1. halvår 2018. I 1. 

halvår 2017 var koncernens EBIT på -11,5 mio. kr. 

Andel af resultat fra associerede virksomheder 
Koncernens andel af resultat efter skat fra associerede 

virksomheder udgjorde -0,3 mio. kr. i 1. halvår 2018 og  

-2,5 mio. kr. i 1. halvår 2017. 

 

Resultatet i 2018 kan henføres til en 50 % ejerandel i 

Lead Supply ApS, mens resultatet sidste år primært ud-

gjorde koncernens ejerandel i Mesto.ua. Mesto.ua er 

indregnet som datterselskab fra 1. juli 2017. 

 

Se endvidere note 5. 

Afkast værdipapirer 
I 1. halvår 2018 havde koncernen et positivt afkast af 

værdipapirer på netto 31,6 mio. kr. svarende til 12,9 %, 

mens afkastet i samme periode 2017 udgjorde 35,0 mio. 

kr. eller 16,2 %.  

 

Det kvartalsvise afkast i 2017 og for de første to kvartaler 

af 2018 er vist i grafen ovenfor.  

 

Se endvidere note 2. 

Finansielle indtægter 
Koncernen havde i 1. halvår 2018 ingen finansielle ind-

tægter, mens indtægten udgjorde 4,9 mio. kr. i 2017. 

Indtægten i 1. halvår 2017 relaterer sig primært til dags-

værdiregulering af kapitalandelen i Lix Technologies, der 

blev opskrevet i forbindelse med, at selskabet samlet fik 

tilført 35 mio. kr. fra investorer i juli 2017. North Media 

valgte at forsvare sin ejerandel ved at medinvestere 3,9 

mio. kr. North Medias ejerandel udgør 11,7 %. 

 

Se endvidere note 3. 

Finansielle omkostninger 
Finansielle omkostninger udgjorde i 1. halvår 2018 3,4 

mio. kr. mod 4,3 mio. kr. i 1. halvår 2017. Finansielle 

omkostninger består af renter på realkreditlån, diskonte-

ringseffekt af skyldig købesum samt valutakurstab. Faldet 

i forhold til sidste år skyldes primært, at der i år ikke er 

valutakurstab.  

 

Se endvidere note 3. 

Resultat før skat 
Koncernens resultat før skat blev 64,9 mio. kr. i 1. halvår 

2018 mod 21,6 mio. kr. i 1. halvår 2017. Den primære 

-6,2

50,54,8

-2,4

Koncern
H1-17

FK
Distri-
bution

North
Media
Aviser

North
Media
Online

BEKEY Ikke
fordelte

Koncern
H1-18

-1,5

2,0

Koncernens EBIT udvikling, mio. kr. (før særlige poster)

53,8
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årsag til resultatfremgangen på godt 40 mio. kr. er resul-

tatfremgangen på FK Distribution.  

Skat 
Skat af periodens resultat udgør 14,7 mio. kr., hvilket 

svarer til en effektiv skatteprocent på 22,7 %. I 1. halvår 

2017 udgjorde skatten 4,5 mio. kr. svarende til en effek-

tiv skatteprocent på 20,8 %.  

Periodens resultat 
Periodens resultat for koncernen blev på 50,2 mio. kr. i 1. 

halvår 2018. Det er 33,1 mio. kr. højere end i samme 

periode 2017.  

Immaterielle aktiver 
Immaterielle aktiver i koncernens balance er reduceret 

med 1,8 mio. kr. i 1. halvår 2018. Der er i perioden af-

skrevet 1,2 mio. kr. i North Media Aviser på immaterielle 

aktiver i relation til købet af aktiviteter fra Lokalavisen 

Amager samt 0,6 mio. kr. i North Media Online, som er 

relateret til BoligPortal. 

 

Ultimo juni 2018 udgør goodwill 39,1 mio. kr. relateret til 

FK Distribution og BoligPortal. De øvrige immaterielle 

aktiver, som udgør 14,6 mio. kr., kan hovedsageligt hen-

føres til BoligPortal. 

Materielle aktiver 
Materielle aktiver består primært af grunde og bygnin-

ger.  

 

Koncernen ejer kontorfaciliteter og produktionstermina-

ler i Taastrup tæt på København og i Tilst ved Århus. 

Disse benyttes af FK Distribution. Endvidere ejer koncer-

nen en kontorejendom i Søborg ved København. Denne 

benyttes af BEKEY, dele af aktiviteterne i North Media 

Online samt af koncernfunktioner. Koncernen ejer endvi-

dere den tidligere trykkeriejendom, som er blevet benyt-

tet af Helsingør Dagblad frem til 30. juni 2018, samt en 

mindre ejendom i Esbjerg, som benyttes af FK Distributi-

on.  

 

Ejendommen i Helsingør vil i efteråret blive omfattende 

renoveret i forbindelse med, at den fra 1. november 2018 

er udlejet til Helsingør Kommunes Dagpleje.  

 

Koncernens ejendomme har en samlet bogført værdi på 

258,2 mio. kr. og er belånt for i alt 140,8 mio. kr. i form af 

primært langfristede realkreditlån. 

 

Ultimo 2017 havde koncernens ejendomme en samlet 

bogført værdi på 258,9 mio. kr.  

 

Kapitalandele i associerede virksomheder 
Ultimo 1. halvår 2018 udgøres kapitalandele i associere-

de virksomheder af investeringer i Lead Supply ApS. 

Værdien på 11,4 mio. kr. udgøres af immaterielle aktiver 

samt af egenkapitalandel i selskabet. 

 

Ultimo 2017 var investeringen i Lead Supply ApS indreg-

net med 10,2 mio. kr. Lead Supply har forhøjet kapitalen 

med 3,0 mio. kr., hvoraf koncernen har tilført 1,5 mio. kr.  

 

Indtil juni 2017 var koncernens ejerandel i Mesto.ua på 

34,6 % og var derfor klassificeret som en associeret virk-

somhed. Efter en forøgelse af ejerandelen i Mesto.ua til 

66,0 % blev Mesto.ua pr. 1. juli 2017 indregnet som dat-

terselskab. 

Andre kapitalandele 
Ved udgangen af 1. halvår 2018 udgør andre kapitalande-

le en værdi på 10,7 mio. kr., som primært relateres til 

ejerandelen på 11,7 % i Lix Technologies ApS.  

 

I juli 2017 blev selskabet tilført 35 mio. kr. fra en række 

investorer. North Media valgte at forsvare sin ejerandel 

ved at medinvestere 3,9 mio. kr., og værdien er ultimo 

juni 2018 indregnet med 9,4 mio. kr. 

Investeringer 
Koncernens samlede investeringer i materielle aktiver 

udgjorde 14,6 mio. kr. i 1. halvår af 2018 mod 18,2 mio. 

kr. i samme periode af 2017. Hovedparten af investerin-

gerne kan henføres til investeringer i FK Distributions 

pakketerminaler som følge af de stigende mængder i 

2018.  

Arbejdskapital 
Koncernens tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser 

var 81,4 mio. kr. pr. 30. juni 2018. I debitordage svarede 

dette til 21,3 dage. I sammenligning med 2017 er koncer-

nens tilgodehavender forøget med 0,5 mio. kr., og debi-

tordagene er reduceret med 5,5 dage fra 26,8 dage. 

Reduktionen skyldes den forøgede omsætning i FK Distri-

bution, hvor betalingsbetingelserne er kortere end for de 

øvrige selskaber.  

 

Kortfristede forpligtelser til leverandører af varer og 

tjenesteydelser udgjorde 45,4 mio. kr. ved udgangen af 

juni 2018 mod 32,2 mio. kr. ultimo juni 2017. I kreditor-

dage svarer det til 28,2 dage i 2018 mod 25,0 dage i 

2017. 

 

Anden gæld var 99,7 mio. kr. pr. 30. juni 2018, hvilket var 

17,7 mio. kr. højere end ultimo 2017. Anden gæld udgø-

res primært af skyldige feriepengeforpligtelser, moms-

gæld samt skyldige omkostninger. Forøgelsen kan henfø-

res til den forøgede aktivitet i FK Distribution.  

 

Koncernens nettoarbejdskapital (NWC) udgjorde -54,6 

mio. kr. ultimo juni 2018, hvilket er en forøgelse på 5,6 

mio. kr. i forhold til samme periode året før, hvor kon-

cernens nettoarbejdskapital var på -49,0 mio. kr. 
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Pengestrømme fra drifts-, investerings- og 
finansieringsaktiviteter  
Pengestrømme fra driftsaktiviteter for 1. halvår 2018 blev 

på 60,4 mio. kr. mod 0,3 mio. kr. i samme periode i 2017. 

Stigningen skyldes primært forbedringen i driftsresulta-

tet, men også en forbedring af drifts-/arbejdskapitalen.  

 

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter er -31,3 mio. 

kr. i 1. halvår 2018, mens de var -25,5 mio. kr. i samme 

periode af 2017. Pengestrømme fra investeringsaktivite-

ter påvirkes væsentligt af køb og salg af værdipapirer.  

 

I 1. halvår 2018 er der investeret 14,6 mio. kr. i tekniske 

anlæg og udvidelse af FK Distributions pakketerminal i 

Tilst. Investeringerne kan henføres til kapacitetsforøgel-

sen som følge af distribution af øgede mængder. Endvi-

dere er der i 1. halvår 2018 betalt de resterende 7,6 mio. 

kr. for de sidste 15 % af aktierne i Lokalaviserne Østerbro 

og Amager.  

 

Finansieringsaktiviteternes pengestrømme i 1. halvår 

2018 blev -29,7 mio. kr. og kan henføres til afdrag på 

realkreditlån, indtægter ved salg af egne aktier i forbin-

delse med et aktieoptionsprogram samt udbetaling af 

udbytte til aktionærerne for i alt 28,4 mio. kr. netto. I 1. 

halvår 2017 udgjorde finansieringsaktiviteternes penge-

strømme -3,6 mio. kr. og relaterede sig alene til afdrag på 

realkreditlån.   

 

Periodens samlede pengestrømme for 1. halvår 2018 

blev på -0,6 mio. kr. mod -28,8 mio. kr. i 1. halvår 2017. 

Kapitalberedskab 
Koncernens kapitalberedskab er fortsat stærkt. Pr. 30. 

juni 2018 var koncernens nettorentebærende indeståen-

de på 178,9 mio. kr. Det er 50,2 mio. kr. mere end pr. 31. 

december 2017, hvor indeståendet udgjorde 128,7 mio. 

kr. Kapitalberedskabet er øget på trods af udbetaling af 

28,4 mio. kr. i udbytte. 

 

Det nettorentebærende indestående består af en kon-

tant beholdning på 39,7 mio. kr., ultralikvide aktier og 

investeringsforeninger for 280,0 mio. kr., gæld til real-

kreditinstitutter og renteswap for i alt 140,8 mio. kr.  

 

Koncernens likvide beredskab (eksklusive trækningsfacili-

tet) udgjorde således 319,7 mio. kr. pr. 30. juni 2018, 

mens det var 281,1 mio. kr. ved udgangen af 2017. 

 

Koncernen har investeret en væsentlig del af det likvide 

beredskab i 19 forskellige aktier og aktiebaserede inve-

steringsforeninger pr. ultimo juni 2018. Porteføljen be-

står af børsnoterede aktier og investeringsforeninger 

med høj omsættelighed, såsom C25-aktier eller aktier i 

lignende internationale indeks. Pr. 30. juni 2018 bestod 

porteføljen af følgende aktier med tilhørende kursværdi-

er, jf. figur nedenfor: 

 

 
 

Pr. 30. juni 2018 havde koncernen en beholdning af ak-

tier på 280,0 mio. kr., mens beholdningen af aktier på 

samme tidspunkt i 2017 udgjorde 255,4 mio. kr. 

 

Pr. 30. juni 2018 er risikoen beregnet til 15,3 %. Risikoen 

er beregnet som den årlige (annualiserede) standardafvi-

gelse målt over de seneste 90 handelsdage. ”Value at 

risk”, som angiver det maksimale tab i løbet af tre måne-

der med 95 % sandsynlighed, udgjorde 35,9 mio. kr. 

 

Pr. 31. juli 2018 var værdien af aktiebeholdningen på 

281,7 mio. kr., og afkastet i juli måned har udgjort 1,6 

mio. kr. svarende til 0,6%.  

Egenkapital og beholdning af egne aktier 
Den 30. juni 2018 udgjorde koncernens egenkapital 522,7 

mio. kr., hvilket er 25,0 mio. kr. højere end ved udgangen 

af 2017. Forøgelsen i egenkapital skyldes det positive 

resultat for året samt salg af egne aktier, mens udloddet 

udbytte trækker ned med 28,4 mio. kr. 
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Aktiebeholdning pr. 30/6 2018 
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Der er i 1. halvår 2018 solgt 105.000 stk. egne aktier i 

forbindelse med udnyttelse af den sidste del af koncer-

nens udestående aktieoptionsprogram. 

 

Pr. 30. juni 2018 var koncernens beholdning af egne 

aktier 1.100.000 stk. svarende til 5,5 % af aktiekapitalen 

og stemmerne i North Media A/S. Den gennemsnitlige 

købskurs har udgjort 27,7 kr. pr. aktie. 

 

Tildeling af aktieoptioner 
Bestyrelsen har besluttet at tildele en gruppe på ca. 24 

personer, inklusive bestyrelse og direktion, optioner til 

samlet at erhverve op til ca. 1.096.000 stk. aktier á nomi-

nelt kr. 5,00 i North Media. Der tildeles ikke aktieoptio-

ner til hovedaktionær og næstformand for bestyrelsen 

Richard Bunck. 

 

Tildelingen foregår i tre trancher, hvoraf den første por-

tion tidligst vil kunne udnyttes i februar 2021 og den 

sidste i februar 2023. Udnyttelseskursen bliver fastsat til 

gennemsnittet af slutkursen på selskabets aktier i perio-

den 17. august 2018 – 23. august 2018 begge dage inklu-

sive. 

 

Oplysninger om aktieoptionsprogrammets regnskabs-

mæssige konsekvenser offentliggøres i forbindelse med 

gennemførelsen af aktieoptionsprogrammet den 24. 

august 2018. 

 

Den 30. juni 2018 udgør selskabets beholdning af egne 

aktier 1.100.000 stk. aktier og er således tilstrækkelig til 

at afdække alle aktieoptioner.  

Særlige risici og usikkerhedsmomenter  
i 2. halvår 2018 
Koncernens forretninger er i udpræget grad volumenvirk-

somheder med høje initialomkostninger og efterfølgende 

lave stykomkostninger, hvorfor en stigning i omsætnin-

gen vil understøtte en positiv udvikling i overskudsgra-

den. Omvendt vil et fald i omsætningen tilsvarende på-

virke overskudsgraden negativt, idet det kun i begrænset 

omfang er muligt at tilpasse omkostningerne på kort sigt. 

Samtidig opereres på markeder, der er præget af kraftige 

strukturelle forandringer, hvilket er med til at øge usik-

kerheden. 

Nærtstående parter 
Der har, ud over ledelsens ordinære aflønning og indløs-

ning af udestående aktieoptioner, ikke været transaktio-

ner med direktion og bestyrelse. 

Richard Bunck er via sit holdingselskab Baunegård ApS 

hovedaktionær og dermed omfattet af oplysningspligten 

for nærtstående parter. Der har i regnskabsperioden ikke 

været transaktioner med Richard Bunck bortset fra be-

styrelseshonorar. 

Samhandlen med associerede virksomheder har alene 

bestået af ordinære salgs- og købstransaktioner. 

Eventualforpligtelser og -aktiver 
Der har ikke i 1. halvår 2018 været væsentlige ændringer 

i koncernens eventualforpligtelser og -aktiver. 

Begivenheder efter balancedagen 
Bestyrelsen og direktionen er ikke bekendt med, at der 

siden 30. juni 2018 er indtruffet begivenheder, som har 

væsentlig indvirkning på koncernens finansielle stilling. 

Anvendt regnskabspraksis 
Halvårsrapporten omfatter et sammendrag af koncern-

regnskabet for North Media A/S for perioden 1. januar - 

30. juni 2018. Halvårsrapporten aflægges i overens-

stemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsregnska-

ber”, som godkendt af EU, og yderligere danske oplys-

ningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. 

North Media A/S har med virkning fra 1. januar 2018 

implementeret IFRS 9, Finansielle instrumenter og IFRS 

15 Indtægter fra kontrakter med kunder. Som anført i 

koncernregnskabet for 2017 har de nye standarder ingen 

nævneværdig indflydelse på indregning og måling, og 

påvirker således ikke delårsrapporten. 

Halvårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis 

som årsrapporten for 2017. 

I halvårsrapporten beregnes selskabsskat summarisk med 

22 % af resultat før skat. 

Ledelsesændringer 
Som anført i forbindelse med offentliggørelse af årsrap-

porten for 2017 den 22. februar 2018 er Lasse Ingemann 

Brodt tiltrådt som ny administrerende direktør for FK 

Distribution, og som anført i resuméet fra den ordinære 

generalforsamling den 13. april 2018 er Mads Dahl An-

dersen indtrådt som formand for bestyrelsen i North 

Media A/S. Som anført i selskabsmeddelelse nr. 06-18 af 

14. maj 2018 er Jannik Bray Christensen tiltrådt som ny 

administrerende direktør for BEKEY. 

Kontakt 
Yderligere oplysninger kan fås hos: 

- Ordførende koncerndirektør & CFO Kåre Wigh, 

mobil 25 65 21 45 
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KVARTALSSKEMA 
 

 

 

 

   Nettoomsætning 

   1. halvår 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året 

mio. kr. 2018 2017 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2017 

                              
FK Distribution 464,9 310,0 237,9 227,0 207,0 153,5 164,1 145,9 670,5 
Indeks ift. samme periode forrige år 150,0 112,9 145,0 155,6 118,7 108,3 119,6 106,3 113,5 

                              
North Media Aviser 54,6 63,8 27,9 26,7 34,2 26,8 31,5 32,3 124,8 
Indeks ift. samme periode forrige år 85,6 65,4 88,6 82,7 84,9 73,0 65,5 65,3 71,5 

                              
North Media Online 39,8 43,5 20,7 19,1 17,9 23,6 22,3 21,2 85,0 
Indeks ift. samme periode forrige år 91,5 90,2 92,8 90,1 79,9 92,9 92,9 87,6 88,5 

                              
BEKEY 10,3 10,0 4,9 5,4 4,4 4,7 4,2 5,8 19,1 
Indeks ift. samme periode forrige år 103,0 94,3 116,7 93,1 86,3 111,9 79,2 109,4 96,0 

                              

Koncernens omsætning 569,6 427,3 291,4 278,2 263,5 208,6 222,1 205,2 899,4 

Indeks ift. samme periode forrige år 133,3 99,2 131,2 135,6 108,8 100,3 103,5 94,9 102,1 

   EBIT før særlige poster 

   1. halvår 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året 

mio. kr. 2018 2017 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2017 

                              
FK Distribution 67,7 13,9 29,2 38,5 24,3 -1,5 8,9 5,0 36,7 
Overskudsgrad 14,6% 4,5% 12,3% 17,0% 11,7% -1,0% 5,4% 3,4% 5,5% 

                              
North Media Aviser -6,9 -5,4 -3,1 -3,8 0,8 -4,3 -3,2 -2,2 -8,9 
Overskudsgrad -12,7% -8,5% -11,1% -14,3% 2,3% -16,0% -10,2% -6,8% -7,1% 

                              
North Media Online -3,9 -8,7 -1,0 -2,9 -2,4 -2,2 -4,5 -4,2 -13,3 
Overskudsgrad -9,8% -20,0% -4,8% -15,1% -13,4% -9,3% -20,2% -19,8% -15,6% 

                              
BEKEY -5,6 -7,6 -3,6 -2,0 -5,2 -3,8 -4,7 -2,9 -16,6 
Overskudsgrad -54,4% -76,0% -73,5% -37,0% -118,2% -80,9% -111,9% -50,0% -86,9% 

                              
Ikke fordelte indtægter / 
omkostninger -0,8 1,6 -0,6 -0,2 1,1 -0,7 1,4 0,2 2,0 
                              

Koncernens EBIT før særlige 
poster 50,5 -6,2 20,9 29,6 18,6 -12,5 -2,1 -4,1 -0,1 

Overskudsgrad 8,9% -1,5% 7,2% 10,6% 7,1% -6,0% -0,9% -2,0% 0,0% 

                              
Særlige poster -13,5 -5,3 -9,3 -4,2 4,9 0,0 -0,2 -5,1 -0,4 

EBIT 37,0 -11,5 11,6 25,4 23,5 -12,5 -2,3 -9,2 -0,5 
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Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og 

godkendt den ureviderede halvårsrapport for perioden 1. 

januar - 30. juni 2018 for koncernen North Media A/S. 

 

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 

34, som godkendt af EU, og yderligere danske oplys-

ningskrav til halvårsrapporter for børsnoterede selska-

ber. 

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig 

og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. 

Det er derfor vores opfattelse, at halvårsrapporten giver  

et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af 

koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. 

januar 2018 – 30. juni 2018.  

 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen 

indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i 

koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens 

resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed 

og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerheds-

faktorer, som koncernen står over for. 

Ledelsespåtegning 
 

 

 Søborg, den 16. august 2018  

 Direktion  

Kåre Stausø Wigh  
Ordførende koncerndirektør & CFO 

Lasse Ingemann Brodt 
Adm. dir. Forbruger-Kontakt A/S 

Gorm Wesing Flyvholm 
Adm. dir. North Media Aviser A/S 

Henrik Løvig Jensen 
Adm. dir. North Media Online A/S 

 Jannik Bray Christensen 
Adm. dir. BEKEY A/S 

 Bestyrelse  

Mads Dahl Møberg Andersen 
Formand 

Richard Gustav Bunck 
Næstformand 

Peter Rasztar 

Steen Gede  Ulrik Holsted-Sandgreen 
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Totalindkomstopgørelse for koncernen 

Koncernregnskab 

 

      H1-18 H1-17 2017 
Note    mio. kr. mio. kr. mio. kr. 
      urevideret urevideret revideret 

               

   Nettoomsætning 569,6 427,3 899,4 
               
   Direkte omkostninger 164,4 127,8 279,8 
   Direkte personaleomkostninger 131,5 94,2 209,8 

   Dækningsbidrag 273,7 205,3 409,8 

               
   Personaleomkostninger 136,7 135,7 261,6 
   Øvrige omkostninger 75,4 63,5 124,2 
   Afskrivninger 13,6 14,2 28,5 
   Andre driftsindtægter 2,5 1,9 4,4 

   EBIT, før særlige poster 50,5 -6,2 -0,1 

               
4 Særlige poster, netto -13,5 -5,3 -0,4 

   EBIT 37,0 -11,5 -0,5 

               

1 Andel af resultat i associerede virksomheder -0,3 -2,5 -2,4 
2  Afkast værdipapirer 31,6 35,0 34,7 
3 Finansielle indtægter 0,0 4,9 4,6 
3 Finansielle omkostninger -3,4 -4,3 -7,8 

   Resultat før skat 64,9 21,6 28,6 

               
   Skat af periodens resultat 14,7 4,5 0,6 

   Periodens resultat 50,2 17,1 28,0 

               
   Poster der senere kan omklassificeres til resultatopgørelsen:          
   Valutakursregulering, udenlandske virksomheder 0,0 0,1 0,1 
   Værdiregulering af sikringsinstrumenter 1,4 1,9 2,7 
   Skat af anden totalindkomst -0,4 -0,4 -0,6 

   Anden totalindkomst 1,0 1,6 2,2 

               

   Totalindkomst 51,2 18,7 30,2 

               
   Fordeling af årets resultat          
   Aktionærerne i North Media A/S 50,7 17,1 28,6 
   Minoritetsinteresser -0,5 0,0 -0,6 

      50,2 17,1 28,0 

               
   Fordeling af totalindkomst          
   Aktionærerne i North Media A/S 51,7 18,7 30,8 
   Minoritetsinteresser -0,5 0,0 -0,6 

      51,2 18,7 30,2 

               
   Resultat pr. aktie, kroner          
   Resultat pr. aktie (EPS) - i alt 2,7 0,9 1,5 
   Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) - i alt 2,7 0,9 1,5 
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Balance for koncernen 

 

Aktiver 

 

 

  

      H1-18 H1-17 2017 
Note    mio. kr. mio. kr. mio. kr. 
      urevideret urevideret revideret 

               

   Goodwill 39,1 39,1 39,1 
   Øvrige immaterielle aktiver 14,3 17,5 16,1 
   Færdiggjorte udviklingsprojekter, software 0,3 0,5 0,3 

   Immaterielle aktiver 53,7 57,1 55,5 

               
   Grunde og bygninger 258,2 262,4 258,9 
   Tekniske anlæg 57,2 39,7 53,1 
   Driftsmidler og inventar 8,8 9,7 9,9 

   Materielle aktiver 324,2 311,8 321,9 

               
5 Kapitalandele i associerede virksomheder 11,4 11,7 10,2 
   Andre kapitalandele 10,7 7,1 11,0 
   Udskudt skatteaktiv 1,4 0,0 1,8 
   Andre tilgodehavender 2,3 2,9 2,6 

   Andre langfristede aktiver 25,8 21,7 25,6 

               

   Langfristede aktiver i alt 403,7 390,6 403,0 

               
   Varebeholdninger 4,2 7,0 5,5 
   Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser 81,4 71,1 80,9 
   Tilgodehavender fra associerede virksomheder 0,0 0,3 0,0 
   Tilgodehavende selskabsskat 0,0 2,3 2,6 
   Andre tilgodehavender 2,1 1,6 0,9 
   Periodeafgrænsningsposter 17,4 17,0 10,7 
   Værdipapirer 280,0 255,4 240,8 

 
Likvide beholdninger 39,7 27,7 40,3 

   Kortfristede aktiver i alt 424,8 382,4 381,7 

               

   Aktiver i alt 828,5 773,0 784,7 
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Balance for koncernen 

 

Passiver 

 

 

  

      H1-18 H1-17 2017 
Note    mio. kr. mio. kr. mio. kr. 
      urevideret urevideret revideret 

               
   Aktiekapital 100,3 100,3 100,3 
   Egne aktier -33,1 -41,2 -35,3 
   Reserve for sikringstransaktioner -9,2 -10,8 -10,2 
   Reserve for valutakursreguleringer -2,8 -2,8 -2,8 
   Overført resultat 467,7 433,9 445,4 

   Moderselskabets andel af egenkapital 522,9 479,4 497,4 

               
   Minoritetsinteresser -0,2 0,0 0,3 

 
Egenkapital i alt 522,7 479,4 497,7 

               

 
Udskudt skat 0,0 0,2 0,0 

 
Kreditinstitutter 121,7 128,1 125,4 

 
Dagsværdi, renteswap 0,0 11,2 10,5 

6 Skyldig købesum 0,0 4,2 0,0 

   Langfristede forpligtelser i alt 121,7 143,7 135,9 

               

 
Kreditinstitutter 6,9 7,3 6,7 

   Leverandører af varer og tjenesteydelser 45,4 32,2 43,6 
6 Skyldig købesum 0,0 0,9 7,6 
   Skyldig selskabsskat 9,5 0,0 0,0 

 
Dagsværdi, renteswap 12,2 2,7 2,6 

   Periodeafgrænsningsposter 10,4 13,0 8,6 

 
Anden gæld 99,7 93,8 82,0 

   Kortfristede forpligtelser i alt 184,1 149,9 151,1 

               

   Forpligtelser i alt 305,8 293,6 287,0 

               

   Passiver i alt 828,5 773,0 784,7 
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Egenkapitalopgørelse for koncernen 
Halvår - urevideret 

 

 

 

 

 

H1-18, mio. kr. 
Aktie-

kapital 
Egne 

aktier 

Reserve 
for 

sikrings-
transak-

tioner 

Reserve 
for 

valuta-
kursre-

gulering 

Over-
ført 

resultat 

Moder-
selska-

bets 
andel  

i alt 

Minori-
tetsin-

teresser 

Egen-
kapital 

i alt 
                           

Egenkapital 1. januar 2018 100,3 -35,3 -10,2 -2,8 445,4 497,4 0,3 497,7 

                           

Egenkapitalbevægelser H1-18                         

Periodens resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 50,7 50,7 -0,5 50,2 
Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 1,4 0,0 1,4 
Skat af anden totalindkomst 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 -0,4 0,0 -0,4 

Anden totalindkomst efter skat 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 

Totalindkomst i alt 0,0 0,0 1,0 0,0 50,7 51,7 -0,5 51,2 

Salg af egne aktier 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 2,2 
Udloddet udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,1 -30,1 0,0 -30,1 
Udbytte af egne aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 0,0 1,7 

Egenkapitalbevægelser i H1-18 i alt 0,0 2,2 1,0 0,0 22,3 25,5 -0,5 25,0 

                           

Egenkapital 30. juni 2018 100,3 -33,1 -9,2 -2,8 467,7 522,9 -0,2 522,7 

H1-17, mio. kr. 
Aktie-

kapital 
Egne 

aktier 

Reserve 
for 

sikrings-
transak-

tioner 

Reserve 
for 

valuta-
kursre-

gulering 

Over-
ført 

resultat 

Moder-
selska-

bets 
andel  

i alt 

Minori-
tetsin-

teresser 

Egen-
kapital 

i alt 
                           

Egenkapital 1. januar 2017 100,3 -41,2 -12,3 -2,9 416,5 460,4 0,0 460,4 

                           

Egenkapitalbevægelser H1-17                         

Periodens resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1 17,1 0,0 17,1 
Valutakursregulering, udenlandske 
virksomheder 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 
Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 1,9 0,0 1,9 
Skat af anden totalindkomst 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 -0,4 0,0 -0,4 

Anden totalindkomst efter skat 0,0 0,0 1,5 0,1 0,0 1,6 0,0 1,6 

Totalindkomst i alt 0,0 0,0 1,5 0,1 17,1 18,7 0,0 18,7 

Aktiebaseret vederlæggelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 

Egenkapitalbevægelser i H1-17 i alt 0,0 0,0 1,5 0,1 17,4 19,0 0,0 19,0 

                           

Egenkapital 30. juni 2017 100,3 -41,2 -10,8 -2,8 433,9 479,4 0,0 479,4 
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Egenkapitalopgørelse for koncernen 
Helår – revideret 

 

 

 

 

 

 

 

   

2017, mio. kr. 
Aktie-

kapital 
Egne 

aktier 

Reserve 
for 

sikrings-
transak-

tioner 

Reserve 
for 

valuta-
kursre-

gulering 

Over-
ført 

resultat 

Moder-
selska-

bets 
andel  

i alt 

Minori-
tetsin-

teresser 

Egen-
kapital 

i alt 
                           

Egenkapital 1. januar 2017 100,3 -41,2 -12,3 -2,9 416,5 460,4 0,0 460,4 

                           

Egenkapitalbevægelser i 2017                         

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 28,6 -0,6 28,0 
Valutakursregulering, udenlandske 
virksomheder 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 
Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 2,7 0,0 2,7 
Skat af anden totalindkomst 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 -0,6 0,0 -0,6 

Anden totalindkomst efter skat 0,0 0,0 2,1 0,1 0,0 2,2 0,0 2,2 

Totalindkomst i alt 0,0 0,0 2,1 0,1 28,6 30,8 -0,6 30,2 

Minoritetsinteresser ifm. fuld 
konsolidering af Mesto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 
Salg af egne aktier 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 5,9 
Aktiebaseret vederlæggelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 

Egenkapitalbevægelser i 2017 i alt 0,0 5,9 2,1 0,1 28,9 37,0 0,3 37,3 

                           

Egenkapital 31. december 2017 100,3 -35,3 -10,2 -2,8 445,4 497,4 0,3 497,7 
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Pengestrømsopgørelse for koncernen 

 

 

 

  

      H1-18 H1-17 2017 
Note    mio. kr. mio. kr. mio. kr. 
      urevideret urevideret revideret 

               

   Årets resultat 50,2 17,1 28,0 

               

   Regulering for ikke likvide driftsposter 2,0 -18,2 1,8 
   Ændringer i driftskapital 14,2 6,3 -3,5 

   Pengestrømme fra primær drift 66,4 5,2 26,3 

   Renteindbetalinger 0,0 0,1 4,6 
   Renteudbetalinger -3,4 -4,1 -7,5 

   Pengestrømme fra resultat før skat 63,0 1,2 23,4 

   Betalt selskabsskat -2,6 -0,9 -0,4 

   Pengestrømme fra driftsaktiviteter 60,4 0,3 23,0 

               
   Investeringer i immaterielle og materielle aktiver -14,6 -18,2 -32,4 
   Salg af immaterielle og materielle aktiver 0,5 0,8 1,1 
   Køb/salg af værdipapirer, netto -10,9 -6,5 3,2 
   Udbytte fra værdipapirer 2,2 4,1 4,3 
   Investering i øvrige langfristede aktiver 0,6 -0,5 -3,9 
6 Køb af virksomheder inkl. udskudte betalinger -7,6 -4,6 -12,9 

   
Salg af aktivitet og kapitalandele i datterselskaber og associerede 
virksomheder 0,0 0,0 3,0 

   Investering i associerede virksomheder -1,5 -0,6 -0,6 

   Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -31,3 -25,5 -38,2 

               
   Afdrag på langfristede forpligtelser -3,5 -3,6 -6,9 
   Salg egne aktier 2,2 0,0 5,9 
   Udbetalt udbytte, netto -28,4 0,0 0,0 

   Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter -29,7 -3,6 -1,0 

               

   Årets pengestrømme i alt -0,6 -28,8 -16,2 

               

 
Likvider, primo 40,3 56,5 56,5 

               

 
Likvider, ultimo 39,7 27,7 40,3 
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Noter til halvårsrapport 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Andel af resultat i associerede virksomheder H1-18 H1-17 2017 
   mio. kr. mio. kr. mio. kr. 
   urevideret urevideret revideret 

            

Andel af resultat før skat -0,3 0,9 0,9 

Andel af skat 0,0 -0,4 -0,3 

Nedskrivning 0,0 -3,0 -3,0 

Andel af resultat i associerede virksomheder i alt -0,3 -2,5 -2,4 

2 Afkast værdipapirer H1-18 H1-17 2017 
   mio. kr. mio. kr. mio. kr. 
   urevideret urevideret revideret 

            

Aktieudbytte 2,2 4,1 4,3 

Kursgevinster på aktier, netto 29,4 30,9 30,4 

Afkast værdipapirer i alt 31,6 35,0 34,7 

3 Finansielle poster H1-18 H1-17 2017 
   mio. kr. mio. kr. mio. kr. 
   urevideret urevideret revideret 

            

Valutakursgevinster 0,0 0,5 0,0 

Renteindtægter mv. 0,0 0,1 0,2 

Dagsværdiregulering af andre kapitalandele 0,0 4,3 4,4 

Finansielle indtægter i alt 0,0 4,9 4,6 

            

Renteomkostninger mv. 3,4 3,5 6,7 

Valutakurstab 0,0 0,6 0,8 

Diskonteringseffekt, skyldig købesum 0,0 0,2 0,3 

Finansielle omkostninger i alt 3,4 4,3 7,8 
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Værdien udgøres i alt overvejende grad af immaterielle aktiver i Lead Supply A/S  
 
 

 

  

4 Særlige poster H1-18 H1-17 2017 
   mio. kr. mio. kr. mio. kr. 
   urevideret urevideret revideret 

            

Fratrædelsesomkostninger ifm. organisationsmæssig ændring i North Media 

Aviser 7,9 5,3 5,3 

Fratrædelsesomkostninger ifm. ledelsesmæssig ændring i FK Distribution 4,2 0,0 0,0 

Fratrædelsesomkostninger ifm. ledelsesmæssig ændring i BEKEY 1,4 0,0 0,0 

Justering af skyldig købesum, Lokalaviserne Østerbro og Amager A/S, jf. note 6 0,0 0,0 3,4 

Avance ved salg af håndværker.dk 0,0 0,0 -6,8 

Erstatning vedr. Emply sag, netto 0,0 0,0 -5,1 

Nedskrivning af goodwill relateret til Mesto 0,0 0,0 3,6 

Særlige poster, netto 13,5 5,3 0,4 

5 Kapitalandele i associerede virksomheder H1-18 H1-17 2017 
   mio. kr. mio. kr. mio. kr. 
   urevideret urevideret revideret 

            

Indre værdi 1. januar 10,2 13,6 13,6 

Tilgang i året 1,5 0,6 0,6 

Afgang i året 0,0 0,0 -1,6 

Andel af resultat før skat -0,3 0,9 0,9 

Andel af skat 0,0 -0,4 -0,3 

Nedskrivning 0,0 -3,0 -3,0 

Indre værdi 31. december 11,4 11,7 10,2 

6 Skyldig købesum H1-18 H1-17 2017 
   mio. kr. mio. kr. mio. kr. 
   urevideret urevideret revideret 

            

Primo 7,6 9,7 9,7 

Betalinger -7,6 -4,6 -4,6 

Værdijusteringer 0,0 0,0 2,2 

Diskontering 0,0 0,0 0,3 

Skyldig købesum i alt 0,0 5,1 7,6 

            

Langfristet del  0,0 4,2 0,0 

Kortfristet del  0,0 0,9 7,6 

Skyldig købesum i alt 0,0 5,1 7,6 



 

 

 


