
8. februar 2013 1 

ÅRSRAPPORT 

CARNEGIE  8. FEBRUAR - 2013 

2012 



8. februar 2013 2 

Agenda 

• Mediemarked i forandring 

• Forventninger og fokus i 2013 

• Årsregnskab 2012 

• Udvikling i datterselskaber 

• Præsentation af North Media A/S’ 
Årsrapport 2012 ved: 

 

• Lars Nymann Andersen  
Administrerende direktør, CEO 

 

• Mads Dahl Andersen 
Administrerende direktør, FK Distribution 

 

• Kåre Wigh 
Økonomidirektør, CFO 

 

• Arne Ullum 
Mediadirektør 



8. februar 2013 3 

For at bruge flere 

typografier, bullets og 

niveauer: 

Brug ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

• Den nedadgående resultatudvikling er utilfredsstillende – også selvom resultatet for 
2012 isoleret set blev tilfredsstillende 

 

• Konjunkturer, stigende ”nej-tak” og politiske tiltag på tryksagsmarkedet udviklede sig 
hurtigere og mere negativt end forventet efter Q3-12 

 

• På FK Distributions marked er volatiliteten øget  

 

• Forventningerne til 2013 er udfordrende og behæftet med usikkerhed 

Markedsudviklingen i Q4-12 blev mere 
negativ end forventet og volatiliteten er øget  

mio. kr.           2013 2012 2011 

Koncern EBIT:  fra -15 til +15 101 167 

Print:  fra 15 til 45 140 216 

Online:  -30  -40 -51 
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For at bruge flere 

typografier, bullets og 

niveauer: 

Brug ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

• Effekt af afgift påvirker tryksagsmængder negativt nu, før afgift reelt implementeres 

 

• Detailhandel har reduceret omkostninger, og også tryksagsmængder. Uvist om 
mængderne øges igen hvis afgift bortfalder 

 

• Øget stigning af nej-tak husstande. Forventning om forøgelse med over 5% i 2013 

 

• Nedadgående trend på markedsvolumen medfører øget konkurrence og prispres 

Krise i detailhandel, effekt af afgift samt 
nej-tak reducerer tryksagsmængderne 
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For at bruge flere 

typografier, bullets og 

niveauer: 

Brug ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

1. FK Distribution skal fastholde og udvide markedsandele samt indføre planlagte 
nye og supplerende forretningsmodeller - til implementering i H2-2013 

 

2. Søndagsavisen skal fortsat øge omsætning, markedsandel og indtjening 

 

3. Bekey skal afslutte produktudvikling og skal påbegynde salg og markedsføring 

 

4. Ofir skal lykkes med at øge omsætning kraftigt og forbedre resultat 

 

5. Byggestart.dk og HentTilbud.dk skal cementere markedslederpositionen og 
fortsætte med at øge omsætningen  samt bidrage med positivt resultat 

2013: Langt sejt træk – ingen mirakelkur 
Fokus på fastholdelse og forretningsudvikling 
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For at bruge flere 

typografier, bullets og 

niveauer: 

Brug ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

• Længerevarende aftaler med store kunder 

• ”Ja tak”-ordning gennemføres ikke, dog pålægges afgift 

• Omsætningstilbagegang på 10% og fald i resultatet som konsekvens af 
volumen- og prispres  

• Forretningsudvikling i fokus – distributionskraft og integration af 
platforme giver mulighed for segmentering 

 

• Volumenstrategi trodser markedstendens og styrker position 

• Tocifret vækstrate i omsætning af tekstannoncer - vækst i store 

annoncører på 56%.  

 

• Fokus på konceptualisering og færdiggørelse af produktprogram - 

installeret i +14.000 opgange i KBH 

 

 

 

I 2013 bygges videre på tiltag i 2012: 
Styrkede markedspositioner og forretningsudvikling 

BEKEY 
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For at bruge flere 

typografier, bullets og 

niveauer: 

Brug ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

• Ny offensiv strategi giver moderat stigning i omsætning og forbedret 
resultat, som dog stadig er utilfredsstillende 

• Tilkøb af eConscribi styrker samlet platform 

• Succesfulde tiltag til at øge kendskabsgrad og markedsandel fortsætter i 
2013 – fokus på profitabilitet 

 

• Omsætningsvækst på 20% og højere resultat på trods af omkostninger 
til udvikling og nye produkter 

• Styrkelse af udviklingsinitiativer 

 

• Etablering af ny interessant markedslederposition via opkøb og 
integration er tilendebragt succesfuldt, men lavere aktivitet ultimo 2012 
påvirker indtjeningen negativt 

• Vækst og lønsomhed på dagsordenen i 2013 

I 2013 bygges videre på tiltag i 2012:  
Styrkelse af drift og markedspositioner i alle selskaber 
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For at bruge flere 

typografier, bullets og 

niveauer: 

Brug ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

• Markedsudvikling på tryksagsmarkedet betyder, at der forventes et koncern EBIT i 
2013 på mellem -15 og + 15 mio. kr. 

 

• Lav visibilitet og høj volatilitet på distributionsmarkedet gør det vanskeligt at 
kvantificere forventninger til perioden efter 2013. 

 

• Meget tyder på utilfredsstillende indtjening også i 2014 

 

• Bestyrelsen og direktionen ønsker at sikre solidt kapitalberedskab i et marked i 
strukturel forandring så langsigtet indtjening kan sikres 

 

• Bestyrelsen indstiller derfor til generalforsamlingen den 8. marts 2013 at der ikke 
udbetales udbytte for regnskabsåret 2012 

 

 

Langt sejt træk - udbytte suspenderes 
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For at bruge flere 

typografier, bullets og 

niveauer: 

Brug ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

• Stærke positioner og kompetencer inden for både print og online udnyttes 

 

• Frekvent kontakt med hovedparten af de danske forbrugere giver stort potentiale 

 

• Målet er at give: 

- udbydere af varer/services målrettet adgang til købevillige og segmenterede 
forbrugere 

- forbrugere beslutningsgrundlag, der afspejler individuelle behov 

 

• Arbejdet med at udvikle og udvide forretningsmodeller pågår med fuld hastighed 

 

• I løbet af et par år vil North Media stå på flere rentable og mere ligeværdige ben, 
som kan levere relevante og segmenterede tilbud og information til forbrugerne 

 

North Medias forretningspotentiale vurderes 
stærkt i relation til markedsstruktur i forandring 
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2013 (forventet) 

 Omsætning: DKK 990-1050m 

― Print: DKK 890-940m (-10%) 

― Online: DKK 100-110m (+25%) 

 EBIT: DKK -15 til +15m 

― Print: DKK 15-45m  

― Online: DKK -30m 

 Investeringer: DKK 30m 

 Afskrivninger: DKK 30m 

2012 (realiseret) 

 Nettoomsætning: DKK 1105m (-9%) 

― Print: DKK 1018m (-11%) 

― Online: DKK 87m (+35%) 

 EBIT: DKK 101m 

 Print: DKK 140m 

 Online: DKK -40m 

 Investeringer: DKK 16m 

 Afskrivninger: DKK 33m 

Guidance for 2013:  
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Ændrede strukturelle markedsforhold 
reducerer omsætning med 9% i 2012 

• Udfordrende 4. kvt. 2012 for flere 
datterselskaber - øget 
tilbageholdenhed reducerede 
omsætningen med 14% YoY 

 

 

 

 

• Omsætningsreduktion på 107 mio.kr. 
til 1.105 mio. kr. i 2012   

• Stigende aktivitet i online på 35%, 
men omsætningsfald i print på 11% 
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For at bruge flere 

typografier, bullets og 
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12 8. februar 2013 

Tilbagegang i koncernresultat som forventet 

• Kvartal 

- Overskudsgrad i 4. kvt. 2012 på 8,1% 

mod 17,0% i 2011 som følge af 

omsætningstilbagegang 

 

• Året 

- EBIT på 101 mio. kr. mod 167 mio. kr. i 

2011 

- ΔPrint: -76 mio. kr. 

- ΔOnline: +11 mio. kr. 
 (+24 mio. kr. ekskl. tilkøbte aktiviteter) 
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For at bruge flere 

typografier, bullets og 

niveauer: 

Brug ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

13 8. februar 2013 

De senere år er der investeret massivt i 
forretningsudvikling i både print og online 

• Markedsudviklingen i 2012 bekræfter de 
seneste års fokus på forretningsudvikling 

• Volumen- og priskonkurrence + stigende 
andel af ”nej-tak” påvirker FK 
Distributions resultat betydeligt i 2012 

• Fremgang inden for alle onlineaktiviteter 
i 2012, men fortsat utilfredsstillende 
resultat i Ofir 

• På sammenlignelig basis (eksklusive køb af 

HentTilbud.dk og Byggestart.dk) forbedredes 
Onlinesegmentets resultat med 24 mio. 
kr. fra 2011 til 2012  
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For at bruge flere 

typografier, bullets og 

niveauer: 

Brug ‘Forøge / Formindske  
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14 8. februar 2013 

Tilbagegang i driftsresultat bryder 
opadgående kurve 

(mio. kr.) 2012 2011 Δ 

EBIT 100,5 166,5 -40% 

Assoc. virksom. -1,6 -0,5 

Finansielle indtægt. 15,9 7,0 

Finansielle omkost. -10,8 -10,7 

Resultat før skat 104,0 162,3 -36% 

Skat -22,7 -41,1 

Resultat for forts. 
aktiv. 

81,3 121,2 -33% 

Avance ved salg af 
virksom. 

0,0 182,0 

Årets resultat 
ophørte aktiv. 

-5,2 -1,6 

Årets resultat 76,1 301,6 -75% 

• Overskudsgrad 9,1% (13,7%) 

 

• Finansielle 

- Indtægter; primært 
kursgevin-ster fra aktier og 
obligationer 

- Omkostninger; primært renter 
på langfristede realkreditlån 

 

• Avance ved salg af GISAB i 2011  

 

• ROIC: 22,8% (38,9%) 
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For at bruge flere 

typografier, bullets og 

niveauer: 

Brug ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

15 8. februar 2013 

(mio. kr.) 2012 2011 

Aktiver 

Langfristede, total 482 439 

Kortfristede, total 383 430 

Tilgodehav. fra salg 99 92 

Værdipapirer 188 208 

Likvid beholdning 47 72 

Passiver 

Egenkapital 512 524 

Langfristet gæld 190 171 

Kortf. forpligtelser 163 174 

Netto arbejdskap.  -35 -50 

Egenkapitalandel 59.2% 60.3% 

• Goodwill og øvrige immaterielle aktiver øget 
med baggrund i købet af HentTilbud.dk og 
Byggestart.dk 

 

• Årets investeringer udgjorde 27,7 mio. kr. 
Primært FK Distribution, pakketerminaler 

 

• Årets afskrivninger udgjorde 33,3 mio. kr. 

 

• Netto arbejdskapital reduceret fra -50 mio. 
kr. ultimo 2011 til -35 mio. kr. pr. 31.12.12. 
 

Fortsat stærk kapitalstruktur er en vigtig 
strategisk styrke 
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16 8. februar 2013 

• Pengestrømme fra driftsaktiviteter 91,1 mio. kr.   

• Nettorentebærende indestående 66,3 mio. kr. 

(107 mio. kr.) 

• Udbyttebetaling på 59 mio. kr. i 2012 samt 

tilbagekøb af egne aktier for 23 mio. kr. til 

afdækning af optionsprogram 

• Suspendering af udbytte for 2012. Kapital-

beredskab styrkes for at sikre mulighed for at 

træffe de rigtige beslutninger, der optimerer 

fremtidig indtjeningsevne 

Solidt kapitalberedskab sikrer mulighed for at 
optimere langsigtet indtjeningsevne 
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For at bruge flere 

typografier, bullets og 

niveauer: 

Brug ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

FK Distribution i 2012 

 Markedsforhold skærpede  
 Fokus på eksekvering og forretningsudvikling 

 Fastholdelse af markedsandel og nye kontrakter indgået 
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For at bruge flere 

typografier, bullets og 
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Markedet for hustandsomdelte reklamer er i 
forandring 

• Markedsforhold skærpet mere end forventet. 

- Andelen af ”nej tak” er stigende 

- Detailhandlen har reduceret mængden af tryksager 

- Yderligere volumenfald på 10 % forventes i 2013 

 

 

 

• Trykte reklamer stadig afgørende for detailhandlen 

- Vigtigste trafikskabende element for detailhandlen 

- Afgift på tryksager medfører højere priser for forbrugere 

- Uvist hvornår og hvordan afgift indføres 
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Resultatnedgang i FK Distribution, fokus 
rettet mod ny strategi 

• FK Distribution fastholdt markedsposition trods fald i omsætning på 10% i 2012 

- Nye  langsigtede distributionsaftaler med nøglekunder, herunder Dansk Supermarked 

- Udvidet midtugedækning og aftale indgået med Berlingske Media 

- Driftsresultat reduceret, men overskudsgrad fortsat på fornuftigt niveau i 2012 

 

• Efterspørgsel mod mere segmentering driver forretningsudvikling 

- Gennemført forsøg med adresseret omslag 

- Udvidelse af effektdokumentation og kundetilfredshedsanalyse 

- MinReklame.dk flyttet til FK for at tilføre digitale kompetencer og produkter 

- Utilfredsstillende resultatudvikling - udvidelse og udvikling af forretningsmodeller i 2013 
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For at bruge flere 

typografier, bullets og 

niveauer: 

Brug ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

BEKEY i 2012 

 Et umodent marked i vækst vidner om attraktivt potentiale  
Markedsleder med komplet produktportefølje 

 Øget omsætning og udvidelse af installeret base i 2013 
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For at bruge flere 

typografier, bullets og 

niveauer: 

Brug ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

Aviser i 2012 

 Stærkt momentum udnyttet til at vinde markedsandele 
 Betydelig effektivitetsforøgelse har styrket omsætningen 

 Fokus rettet mod performance og value drivers  
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Intensiv salgsindsats sikrer vækst og styrker 
markedsposition i udfordrende markeder 

• Markedsandel på tekstannoncering øget betydeligt 

 

• Fokus på segmentering effektiviserer salgsindsats 

 

• Annoncemængder steget 100% siden 2009 

 

• Søndagsavisen lukrerer på konkurrenternes fald i 
læsertal – opvejer til fulde eget beskedne fald 

 

• Fokus på styrkelse af performance og markeds-
andele gennem redaktionel optimering i 2013 

 

• Overskud på koncernniveau fra 1. kvt. 2013 
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Ofir i 2012 

 Konsolidering af markedet har medført styrkelse af markedsposition 
  Øget kendskabsgrad via solid markedsføringskampagne 

 Begrænset vækst giver utilfredsstillende resultatudvikling  
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Øget kendskabsgrad og styrkelse af platform 
understøtter strategi 

• Stigende markedsandel gør Ofir.dk til en af Danmarks 

førende online jobportaler   

• Ny strategi og massiv markedsføring  har øget KPI’er 

som kendskabsgrad og antal unikke brugere 

• Tilkøb af eConscribi styrker samlet platform 

• Stigning i annoncemængde, men for få køber 

annoncetilvalg – tilkøbsmodels flow optimeret og 

brugervenlighed øges 

• Udviklings- og markedsføringsinitiativer  skal sikre 

kraftig vækst i 2013 og resultatforbedring 
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Andre Online aktiviteter i 2012 

 Boligportal fortsætter høj vækst  
 Byggestart.dk/Henttilbud.dk i fremgang efter succesfuld integration 
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BoligPortal.dk er Danmarks største og mest 
effektive boligplatform 

• Gunstig udvikling på marked for lejeboliger  

• Omsætningsstigning på 20% og øget resultat til 

trods for flere omkostninger til udvikling 

• Forbedrede produkter til mobilservices og større 

synlighed på de sociale medier 

• BostadPortal.se har succesfuldt konsolideret sin 

position og øget antallet af annoncer 

• Fokus på at opretholde høj vækst og sikre 

markedsandele, ved at udvide platforme 

 -

 20.000

 40.000

 60.000

 80.000

 100.000

 120.000

 140.000

2010 2011 2012A
n

ta
l l

ej
eb

o
lig

e
r 

p
er

 å
r 

Annoncerede lejeboliger hos BoligPortal.dk 



8. februar 2013 27 

Tilkøb af Byggestart.dk og Henttilbud.dk; 
Markedsleder med perspektiver 

• Marked for håndværkerannoncering estimeres til at udgøre 1 mia. kr. 

RFQ-marked nyt og umodent 

• Fokus i 2012 på integration, samkøring af platforme samt udvidelse af antal 

tilmeldte håndværksvirksomheder 

• Øget aktivitetsniveau og styrket markedsposition, men lavt antal byggeopgaver 
påvirker resultatet i årets sidste måneder 

• Vækst og øget lønsomhed på agendaen for 2013 – profitabilitet skal opnås 
gennem øget omsætning og reduktion af omkostninger 
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WWW.NORTHMEDIA.DK 

Finanskalender for 2013 
 
 8. marts 2013 Ordinær generalforsamling 

 3. maj 2013 Kvartalsorientering for 1. kvartal 2013 

 7. august 2013 Halvårsrapport for 2013 

 6. november 2013 Kvartalsorientering for 3. kvartal  2013 

 


