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”Aktiviteterne har i North Media i 1. halvår 2016 og specielt 

i 2. kvartal 2016 været fokuseret mod optimering af forret-

ningsområderne. Mest tydeligt på North Media aviser, hvor 

vi har frasolgt en del af porteføljen og gennemført en større 

omstrukturering, der skal skærpe salgsindsatsen og reduce-

re omkostningsniveauet. Samtidig har vi i North Media 

Online investeret i og erhvervet 20 % af anpartskapitalen i 

Lix Technologies ApS, som skal skabe fremtidens platform 

for digital læring. Slutteligt har vi fortsat fremdriften på 

NejTak+ og stabiliseret omsætningen på FK Distribution. 

Udviklingen er et vidnesbyrd om effekten af den nye 

governancestruktur, hvor forretningsområderne individuelt 

udvikles gennem en direkte og målrettet strategisk indsats. 

Det har gjort os mere agile og øget handlekraften, hvilket 

er centralt for at udvikle de forretningskoncepter og reali-

sere de muligheder, som skal sikre North Medias vækst og 

indtjeningsevne fremover, ”udtaler Kåre Wigh, ordførende 

koncerndirektør og CFO i North Media A/S. 

Finansielle hovedpunkter fra 1. halvår 2016 for 
koncernen 
 Koncernens omsætning udgjorde 430,9 mio. kr. (2015: 

511,6 mio. kr.), et fald på 16 % sammenlignet med sid-

ste år. 

 EBITDA blev på -5,5 mio. kr. (2015: +20,3 mio. kr.). 

 Driftsresultatet (EBIT) før særlige poster udgjorde et 

underskud på -25,0 mio. kr. (2015: -3,5 mio. kr.).  

 Afkastet på værdipapirer var negativt i 1. halvår 2016 

med -7,4 mio. kr. svarende til -4,5 %. Koncernens sam-

lede beholdning af værdipapirer udgjorde 214,4 mio. 

kr. pr. 30. juni 2016. 

 Koncernens nettorentebærende indestående udgjorde 

på balancedagen 108,7 mio. kr. og det likvide bered-

skab 288,3 mio. kr. Koncernen har dermed uændret et 

stærkt kapitalberedskab.  

Forventninger til 2016 
Intervallet for forventningerne til omsætningen indsnæv-

res, således at der nu forventes en koncernomsætning i 

2016 på 860-895 mio. kr. Driftsresultat (EBIT før særlige 

poster) forventes uændret at udgøre -25 til -55 mio. kr. 

På baggrund af gennemførelsen af betydelige strategiske 

og operationelle tiltag i 1. halvår 2016 forventes særlige 

poster vedrørende frasalg af aviser og omstrukturering af 

North Media Aviser A/S netto at udgøre en indtægt i ni-

veauet 7,0 mio. kr. i regnskabsåret. 

Avancen ved salg af koncernens ejerandel i A/S Vestsjæl-

landske Distriktsblade udgør 27,2 mio. kr. og indregnes som 

andel af resultat i associerede virksomheder. 

FK Distribution - 1. halvår 2016 

 Omsætningen udgjorde 274,5 mio. kr. (2015: 340,5 

mio. kr.) svarende til et fald på 19 %. Foruden fortsat 

intens priskonkurrence er omsætningsudviklingen på-

virket af tabet af Coop som kunde fra 1. januar 2016. 

 EBITDA blev på 11,9 mio. kr. (2015: 29,8 mio. kr.). 

 Driftsresultatet (EBIT) blev 4,2 mio. kr. (2015: 18,2 mio. 

kr.) og overskudsgraden dermed 1,5 % (2015: 5,3 %). 

 Tilmeldingerne til NejTak+ er pr. 30. juni 2016 644.000 

husstande. Antallet af tilmeldinger til NejTak+ er steget 

væsentligt i kvartalet på trods af reduceret markedsfø-

ringsindsats.  

North Media aviser - 1. halvår 2016 
 Omsætningen udgjorde 97,6 mio. kr. (2015: 111,7 mio. 

kr.) svarende til et fald på 13 %. 

 EBITDA blev på -12,6 mio. kr. (2015:-1,3 mio. kr.). 

 Driftsresultatet (EBIT) blev -18,9 mio. kr. (2015: -8,1 

mio. kr.). 

 Udviklingen på markedet for printannoncer har været 

dårligere end forventet. Omsætnings- og resultatudvik-

lingen er på den baggrund svagere end forventet. 

 Frasalg af seks lokale udgaver af Søndagsavisen og 

ejerandel af A/S Vestsjællandske Distriktsblade samt 

en gennemført omstrukturering af Søndagsavisen skal 

skabe bedre platform for værdiskabelse. Gorm Wesing 

Flyvholm tiltræder som ny administrerende direktør 

for North Media Aviser A/S pr. 1. september 2016.  

North Media Online - 1. halvår 2016 
 Onlines samlede omsætning udgjorde 48,2 mio. kr. 

(2015: 48,7 mio. kr.). 

 EBITDA blev på -4,3 mio. kr. (2015: -3,3 mio. kr.). 

 Driftsresultatet (EBIT) blev -5,0 mio. kr. (2015: -4,1 

mio. kr.). 

 Kapitalindskud på 18 mio. kr. i Lix Technologies ApS.  

 Samlet omsætningsudvikling svagere end forventet 

som følge af lav vækst på BoligPortal og et højere fra-

fald af kunder på håndværker.dk end forventet. 

BEKEY - 1. halvår 2016 
 Omsætningen udgjorde 10,6 mio. kr. (2015: 10,7 mio. 

kr.) og er således faldet med 1 %. 

 EBITDA blev på -8,6 mio. kr. (2015: -9,0 mio. kr.). 

 Driftsresultatet (EBIT) blev -8,7 mio. kr. (2015: -9,1 

mio. kr.). 

 Den første levering til USA er afsendt i juli måned. 

BEKEY har vundet udbud om elektroniske låse for såvel 

Malmø som Jönköping kommune, og der er tæt dialog 

med en lang række udenlandske kommuner.  

Den 18. august 2016  
Selskabsmeddelelse nr. 09-16 
 

Fortsat optimering gennem tilkøb, frasalg og omstrukturering af aktiviteter. 

Indtjeningsforventningerne til 2016 fastholdes. 
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Koncernens hoved- og nøgletal (mio. kr.) 

 
 
Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger og Nøgletal 2015”.  
 
De med *) markerede nøgletal er angivet på årsbasis. 
 

 

  

Resultatopgørelse H1-16 H1-15 2015 
   urevideret urevideret revideret 

            
Nettoomsætning 430,9 511,6 1.012,4 
Dækningsbidrag 203,8 248,6 496,7 
Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) -5,5 20,3 55,6 
Afskrivninger   19,5 23,8 56,3 
EBIT før særlige poster -25,0 -3,5 -0,7 
Særlige poster 7,0 0,0 -19,4 
Resultat af ordinær primær drift (EBIT) -18,0 -3,5 -20,1 
Andel af resultat i associerede virksomheder 25,0 0,0 -0,2 
Afkast værdipapirer -7,4 9,7 12,9 
Finansielle poster, netto -4,8 -3,4 -7,8 
Resultat for fortsættende aktiviteter, før skat (EBT) -5,2 2,8 -15,2 
Skat af årets resultat -5,0 0,6 -3,3 
Årets resultat -0,2 2,2 -11,9 
Totalindkomst -1,1 3,7 -9,9 
            

Balance, ultimo          

            
Aktiver i alt 857,3 873,7 850,3 
Egenkapital (inkl. minoritetsinteresser) 521,5 534,9 522,0 
Nettorentebærende indestående 108,7 74,4 113,8 
Netto arbejdskapital (NWC) -59,7 -33,1 -38,2 
Investeret kapital 412,8 460,5 408,2 
Årets investering i materielle aktiver 4,6 8,3 10,8 
Frit cash flow 2,8 -2,1 40,2 
            

Øvrige oplysninger          

            
Gennemsnitligt antal medarbejdere 551 630 610 
Antal aktier ultimo, t.stk. á 5 kr. 20.055 20.055 20.055 
Beholdning af egne aktier, t.stk. 1.485 1.485 1.485 
Kurs ultimo, kr. 13,5 13,7 14,1 
            

Nøgletal          

            
Dækningsgrad (%) 47,3 48,6 49,1 
Overskudsgrad (EBIT før særlige poster) (%) -5,8 -0,7 -0,1 
Egenkapitalandel (%) 60,8 61,2 61,4 
Egenkapitalforrentning (ROE) (%) *) -0,1 0,8 -2,3 
Forrentning af kapitalgrundlag (ROIC) (%) *) -12,2 -1,5 -0,2 
Indtjening pr. aktie (EPS) 0,0 0,2 -0,5 



Halvårsrapport 2016 for North Media A/S Side 4 af 22 Selskabsmeddelelse nr. 09-16 af 18. august 2016  

Ledelsesberetning 
Underliggende markedsbetingelser for FK Distribution stabiliseres. 

Omstrukturering på North Media aviser. Investering i Lix Technologies ApS i 

North Media Online. BEKEY har leveret de første produkter til kunder i USA. 

Med daglig kontakt til hovedparten af alle danskere skal 

North Media udnytte sine unikke kompetencer, der skaber 

kontakt og muliggør udveksling af information mellem 

forbrugere og borgere på den ene side og detailhandelen, 

e-handelsudbydere og erhvervslivet generelt på den anden 

side. North Media investerer massivt i udvikling af de enkel-

te forretningsområder for at tilpasse platformene til den 

fremtidige efterspørgsel og i at udvikle og tilkøbe nye digi-

tale produkter, services og ydelser, som skal optimere det 

langsigtede indtjeningspotentiale. 

Dette fokus vil kendetegne hele 2016 og har også været 

øverst på den ledelsesmæssige agenda i 1. halvår 2016. 

Underliggende markedsbetingelser stabiliseres og 
forbrugertilgang på NejTak+ øges fortsat, men 
omsætningsudvikling påvirkes af tabet af Coop 

 

Markedet for omdeling af uadresserede tryksager har gen-

nem første halvdel af 2016 fortsat været præget af pris-

konkurrence og volumenfald. Dog har der i 2. kvartal 2016 

været tendens til en stabilisering af prisniveauet, hvilket 

sammen med den positive udvikling på NejTak+ giver for-

ventninger om gradvist bedre langsigtede kommercielle 

betingelser. 

FK Distributions omsætning er i 1. halvår 2016 påvirket af 

tabet af Coop som kunde pr. 1. januar 2016, hvilket, som 

forventet medvirker væsentligt til at reducere FK Distribu-

tions markedsandel og omsætning med 66,0 mio. kr. til 

274,5 mio. kr. i 1. halvår 2016 sammenlignet med 1. halvår 

2015. 

Succesen med NejTak+ fortsætter, hvor 644.000 husstande 

ved udgangen af juni 2016 nu er tilmeldt. Dette repræsen-

terer en stigning på 61.000 tilmeldte husstande i 2. kvartal, 

hvilket anses for tilfredsstillende.  

Effektiviseringer og besparelser samt en reduktion af mar-

kedsføringen af NejTak+ bidrager til at mindske den resul-

tatmæssige effekt af omsætningsfaldet. EBIT udgør således 

i perioden 4,2 mio. kr. (2015: 18,2 mio. kr.) svarende til en 

reduktion på 14,0 mio. kr. 

Fokus vil i resten af 2016 fortsat være på at udvikle og 

introducere nye produkter og services, både på print og 

online. Først og fremmest målrettes aktiviteterne NejTak+ 

og minetilbud.dk, som tilbyder annoncører en unik adgang 

til købevillige forbrugere, og som derfor er en af de mest 

effektive annonceringsplatforme for detailhandlen. 

Der forventes i 2016 en omsætning på 560-575 mio. kr., 

hvilket er en mindre indsnævring af omsætningsspændet i 

forhold til tidligere oplyst. Tidligere forventedes en omsæt-

ning på 550-575 mio. kr. for året 2016. 

Forventningerne til indtjeningen for året 2016 er uændret 

et EBIT på 0 til 15 mio. kr. 

I 2015 var EBIT i FK Distribution på 56,3 mio. kr. 

Markant tilpasning af North Media aviser skal 
genskabe rentabilitet 

 

Koncernen har i 2. kvartal 2016 gennemført en markant 

tilpasning og konsolidering af aktiviteterne i North Media 

aviser. Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 04-16 af 2. 

maj 2016 har North Media Aviser A/S indgået aftale om 

salg af seks af de 29 regionale udgaver af Søndagsavisen 

(Næstved, Vordingborg, Falster, Ringsted, Holbæk samt i 

Taastrup, Køge Bugt og på Vestegnen) og af ejerandelen i 

A/S Vestsjællandske Distriktsblade til Sjællandske Medier 

A/S for 41,8 mio. kr. I juni 2016 fulgte derpå selskabsmed-

delelse nr. 07-16 af 28. juni 2016 vedrørende gennemførel-

sen af en omstrukturering, som vil skærpe salgsaktiviteter-

ne samt medføre nedlæggelse af 25-30 stillinger, som fra 

og med 2017 vil reducere omkostningerne med 20 mio. kr. 

Tiltagene er vigtige elementer i at gøre Søndagsavisen mere 

kommercielt orienteret og genskabe væksten i annoncesal-

get i et marked, som præges af væsentligt skærpede vilkår 

for gratisaviser.  

FK Distribution - hovedtal 
 

mio. kr. H1-16 H1-15 Udvikling 

Omsætning 274,5 

 

340,5 

 

-66,0/-19 % 

EBIT 4,2 18,2 -14,0 
 

North Media aviser - hovedtal 
 

mio. kr. H1-16 H1-15 Udvikling 

Omsætning 97,6 

 

111,7 -14,1/-13 % 

EBIT -18,9 -8,1 -10,8 
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Som led i gennemførelsen af omstruktureringen er Arne 

Ullum fratrådt som administrerende direktør for North 

Media Aviser A/S og medlem af direktionen for North Me-

dia A/S. Han erstattes den 1. september 2016 af Gorm 

Wesing Flyvholm. 

De øvrige avisaktiviteter, herunder de københavnske lokal-

aviser, Lokalavisen Nordsjælland samt Helsingør Dagblad, 

der alle er i god gænge, påvirkes i al væsentlighed ikke af 

ændringerne på Søndagsavisen. 

Omsætningen i North Media aviser har i den sidste del af 1. 

halvår 2016 været påvirket af frasalget af avisaktiviteter, 

der samlet repræsenterede en omsætning på 27,9 mio. kr. i 

2015. Isoleret herfor er omsætningen i 1. halvår 2016 faldet 

12 % sammenlignet med sidste år. 

Driftsresultatet (EBIT før særlige poster) påvirkes af den 

lavere omsætning, og er i 1. halvår 2016 realiseret med et 

underskud på 18,9 mio. kr. Særlige poster i perioden udgør 

i alt netto +7,0 mio. kr. i indtægt, som sammensættes af 

salgsprovenu på 14,6 mio. kr. og omkostninger til restruk-

turering på 7,6 mio. kr.  

Samlet forventes North Media aviser at realisere en om-

sætning på 175-185 mio. kr. for året 2016. Driftsresultatet 

(EBIT før særlige poster) forventes uændret at udgøre et 

underskud på 30-35 mio. kr. (2015: -23,9 mio. kr.). 

Som følge af den gennemførte omstrukturering er forvent-

ningerne til omsætning og resultat for 2. halvår behæftet 

med usikkerhed. Tidligere forventedes for året 2016 en 

omsætning på 185-195 mio. kr. 

North Media Online udvider forretnings- 
grundlaget med ny investering 

 

Under administrerende direktør Henrik Løvigs ledelse, har 

North Media Online i 1. halvår 2016 igangsat udrulningen af 

en ny samarbejdsstruktur, som øger kompetencedelingen 

på tværs af onlineaktiviteterne. Samtidig er det strategiske 

fokus i alle selskaber intensiveret med baggrund i tre over-

ordnede temaer; udvikling af skalerbare forretningsmodel-

ler, 100 % digitalisering og vurdering af internationale per-

spektiver. 

Den reviderede tilgang har blandt andet ført til, som med-

delt i selskabsmeddelelse nr. 08-16 af 30. juni 2016, at 

North Media Online indskød 18 mio. kr. i Lix Technologies 

ApS og dermed opnåede en ejerandel på 20 % af virksom-

heden, der skaber fremtidens platform for digital læring, og 

som giver studerende adgang til mere end 100.000 studie-

bøger til lavere priser end via traditionelle kanaler. 

Kapitalindskuddet fra North Media Online skal bringe Lix 

frem til en position som en stærk, global spiller på det 

hastigt voksende marked for digitale studiebøger og frem-

tidens læringsplatform for studerende. Resultatandelen vil 

blive indregnet som resultat fra associeret virksomhed og 

indgår derfor ikke i EBIT for onlineforretningen.  

Aktiviteterne i North Media Online har i 1. halvår 2016 

realiseret en omsætning, som er mindre end forventet. 

På BoligPortal er væksten lavere end forventet, om end 

trafikken til sitet udvikler sig fint. Den nye pris- og produkt-

strategi på lejedelen begynder dog at slå igennem, hvilket 

har afspejlet sig i øget aktivitet i juni og juli, hvor udviklin-

gen af nye produkter, specielt rettet mod udlejere og mobi-

le platforme er fortsat med højt momentum.  

Efter en markant tilbagegang i 1. kvartal 2016 har aktivite-

ten været stabil i 2. kvartal 2016 på håndværker.dk. Der 

mistes fortsat for mange kunder, og derfor er salgsorgani-

sationen blevet styrket i 2. kvartal 2016, specielt på account 

management/storkundesalg. Det skal både styrke fasthol-

delsen af eksisterende kunder samt sikre en bedre indslus-

ning af nye kunder, således at det samlede frafald reduce-

res.  

På Ofir er salget af onlinejobannoncer øget med 16 %, 

mens salget af Emply Hire systemet udviser lavere vækst. 

Omsætningsudviklingen er dog fortsat under det forvente-

de.  

Samlet realiserer North Media Online et driftsresultat (EBIT 

før særlige omkostninger) på -5,0 mio. kr. i 1. halvår 2016 

(2015: -4,1 mio. kr.).  

På BoligPortal vil der fortsat i 2016 blive arbejdet med 

udrulning af nye produkter til boligsøgende, -udlejere og -

sælgere. 

På Ofir skal Emply Hires markedsandel øges, og annonce-

omsætningen styrkes væsentligt, dels via øget markedsfø-

ring, dels gennem synergier til rekrutteringssystemet.   

Øget volumen er i fokus på håndværker.dk og skal drives af 

fortsat høj markedsføringsaktivitet og øget kendskabsgrad. 

Driftstabet vil løbende over året blive nedbragt, men der er 

en fortsat usikkerhed, om break-even vil kunne nås inden 

udgangen af 2016. 

På baggrund af udviklingen i 1. halvår 2016 for North Media 

Online reduceres forventningerne til omsætningen for hele 

året 2016 til nu at udgøre 100-105 mio. kr. mod tidligere 

forventninger om 105-115 mio. kr. EBIT før særlige poster 

forventes uændret at udgøre -5 til 0 mio. kr. Som følge af 

udviklingen år-til-dato forventes omsætning og resultat at 

blive realiseret i den lave ende af spændet. 

North Media Online - hovedtal 
 

mio. kr. H1-16 H1-15 Udvikling 

Omsætning 48,2 

 

48,7 

 

-0,5/-1 % 

EBIT -5,0 -4,1 -0,9 
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I 2015 var EBIT i North Media Online på -12,6 mio. kr. 

BEKEY udvider fortsat aktiviteterne internationalt 

 

BEKEY har i 1. halvår 2016 fastholdt fokus på at indgå part-

nerskaber blandt andet i Holland, Norge, Finland og USA, 

og markedspositionen, specielt i Sverige, er blevet styrket 

efter BEKEY har vundet flere store udbud, i blandt andet 

Malmø og Jönköping kommune, hvor BEKEYs låsesystemer 

forventes installeret i 2. halvår 2016 og 1. halvår 2017. 

Omsætningen i 1. halvår udgjorde i alt 10,6 mio. kr. (2015: 

10,7 mio. kr.), og væksten blev således -1 %. 

Omsætningen i 1. halvår 2016 har været lavere end forven-

tet og skyldes, at en række udbud er blevet enten udsat 

eller annulleret, og installationer er flyttet til 2. halvår 

2016. Det er uændret forventningen, at BEKEYs omsæt-

ningsvækst for året vil udgøre 40-70 %, hvilket delvist skyl-

des ovennævnte udbud i Malmø. 

BEKEY har i 1. halvår 2016 realiseret et EBIT på -8,7 mio. kr. 

(2015: -9,1 mio. kr.) Resultatet er på linje med forventnin-

gerne, når der tages hensyn til den periodeforskudte om-

sætning. Omkostningerne til udvikling af beslag og motor-

vrider 2.0 har dog også været højere end forventet. 

Fortsat fokus på produktlanceringer, styrkelse af det inter-

nationale forretningsområde og høje udviklingsaktiviteter 

vil præge den sidste del af 2016. 

BEKEY forventer uændret en omsætning i 2016 i niveauet 

25-30 mio. kr. (2015: 18,2 mio. kr.) og et driftsresultat (EBIT 

før særlige poster) på -15 til -10 mio. kr. (2015: -19,4 mio. 

kr.). 

Intervallet for omsætningsforventningerne til 
2016 indsnævres. EBIT-forventninger uændrede 

 

Forventningerne til årets omsætning præciseres og ind-

snævres. Der forventes nu en koncernomsætning på mel-

lem 860-895 mio. kr. mod tidligere 865-915 mio. kr. Kon-

cernens EBIT før særlige poster forventes uændret at udgø-

re -55 til -25 mio. kr.  

På grund af den omstrukturering, der blev gennemført 

ultimo juni, er der øget usikkerhed omkring forventninger-

ne til omsætning og resultat i North Media aviser. Endvide-

re må North Media Online forventes at realisere omsæt-

ning og resultat i den lave ende af intervallet. 

I forbindelse med salg af aktiviteter og ejerandele i North 

Media Aviser A/S er der realiseret en regnskabsmæssig 

gevinst på netto i alt cirka 40 mio. kr., der indgår i regnska-

bet, dels som resultat fra associerede virksomheder, dels 

som særlig post.  

Investeringer forventes i 2016 på koncernniveau uændret 

at udgøre cirka 10 mio. kr., mens de ordinære afskrivninger 

uændret forventes at udgøre cirka 37 mio. kr. 

Regnskabsberetning 

Tab af Coop og negativ udvikling på aviser 
påvirker omsætning og resultat 

Koncernens omsætning faldt fra 511,6 mio. kr. i 1. halvår 

2015 til 430,9 mio. kr. i 1. halvår 2016. Det svarer til et fald 

på 80,7 mio. kr. eller 16 % og skyldes primært FK Distributi-

ons tab af Coop som kunde samt fortsatte prisfald på mar-

kedet for omdeling af uadresserede tryksager. 
  

BEKEY - hovedtal 
 

mio. kr. H1-16 H1-15 Udvikling 

Omsætning 10,6 

 

10,7 

 

-0,1/ -1 % 

EBIT -8,7 -9,1 +0,4 
 

Forventninger til 2016 
 

 

mio. kr. 

 

Omsætning 

EBIT før  

særlige poster 

FK Distribution 560-575 0 til +15 

   

North Media 

Aviser 

175-185 -35 til -30 

   

North Media 

Online 

100-105 -5 til 0 

   

BEKEY 25-30 -15 til -10 

   

Koncern 860-895 -55 til -25 
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Koncernens omsætningsudvikling (mio. kr.) 

 
Koncernens EBIT reduceredes fra -3,5 mio. kr. i 1. halvår 

2015 til -25,0 mio. kr. i 1. halvår 2016. FK Distributions 

markante omsætningsreduktion kompenseres delvist af 

effektiviseringsgevinster og besparelser. Samlet betyder 

det en resultatnedgang for FK Distribution på 14 mio. kr. 

Resultatudviklingen på North Media Aviser A/S er utilfreds-

stillende og svagere end forventet på grund af meget svage 

markeder. Samtidig er avisernes resultat negativt påvirket 

af salget af seks udgaver af Søndagsavisen til Sjællandske 

Medier.  

Koncernens EBIT-udvikling (mio. kr.) 

 

Dækningsbidrag 
Det samlede dækningsbidrag for koncernen for 1. halvår 

2016 blev på 203,8 mio. kr., hvilket er 44,8 mio. kr. lavere 

end for samme periode i 2015. Det svarer til en dæknings-

grad på 47,3 %. I 1. halvår 2015 var dækningsbidraget 248,6 

mio. kr. og dækningsgraden 48,6 %. 

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger udgjorde 141,3 mio. kr. i 1. halvår 

2016, hvilket er 8,9 mio. kr. lavere end i 2015. Faldet skyl-

des en reduktion i antallet af funktionærer, ligesom der i 

2015 blev afholdt omkostninger til koncernens 50 års jubi-

læumsfest. 

Der var i gennemsnit 551 ansatte i 1. halvår 2016, hvilket er 

59 personer færre end ultimo 2015, og 79 færre end i 1. 

halvår 2015. Hovedparten af faldet kan henføres til en 

reduktion af i antal ansatte i terminalerne, hvor lønnen 

indgår i direkte personaleomkostninger.  

Øvrige omkostninger 
Øvrige omkostninger udgøres primært af markedsførings-

omkostninger, lokaleomkostninger, it-omkostninger, hono-

rarer og administrationsomkostninger. Øvrige omkostnin-

ger var i alt 70,3 mio. kr. i 1. halvår 2016 mod 83,0 mio. kr. i 

1. halvår 2015. Hovedparten af faldet kan henføres til, at 

omkostninger til udvikling, implementering og markedsfø-

ring af NejTak+ og minetilbud.dk er reduceret i forhold til 

det meget høje aktivitetsniveau i 1. halvår af 2015.  

Særlige poster 
Særlige poster udgør en indtægt på 7,0 mio. kr. i 1. halvår 

2016 mod 0,0 mio. kr. i samme periode af 2015.  

Der er i 1. halvår 2016 inkluderet en gevinst på 14,6 mio. kr. 

fra salget af seks lokale udgaver af Søndagsavisen til Sjæl-

landske Medier, mens der modsat er driftsført omkostnin-

ger for i alt 7,6 mio. kr. ved den i selskabsmeddelelse nr. 

07-16 af 28. juni 2016 beskrevne omstrukturering af Søn-

dagsavisen.  

Se også note 3. 

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

virksomheder udgjorde 25,0 mio. kr. i 1. halvår 2016 og 0,0 

mio. kr. i 1. halvår 2015.  

Resultatet er væsentligt påvirket af avancen ved salg af 

koncernens ejerandel i A/S Vestsjællandske Distriktsblade. 

I 2015 udgjorde resultatandelen netto 0,0 mio. kr. Det 

positive driftsresultat fra koncernens ejerandel i A/S Vest-

sjællandske Distriktsblade blev opvejet af et driftstab i 

Mesto.ua.  

Se endvidere note 1. 
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Lidt højere niveau for beholdning af værdipapirer 
Koncernen har ultimo juni 2016 investeret i 13 forskellige 

aktier og aktiebaserede investeringsforeninger. Porteføljen 

består af børsnoterede aktier og investeringsforeninger 

med høj omsættelighed, såsom C20-aktier eller aktier i 

lignende internationale indeks. 

 

 
 

 
 

Negativt afkast på værdipapirer i 1. halvår 2016 
I 1. halvår 2016 havde koncernen et negativt afkast af vær-

dipapirer på netto 7,4 mio. kr. svarende til -4,5 %.  

For året 2015 havde koncernen et positivt afkast på netto 

12,9 mio. kr. eller 6,3 %. Det kvartalsmæssige afkast i 2015 

og for de første 2 kvartaler af 2016 er vist i grafen neden 

for. 

Pr. 30. juni 2016 er risikoen på aktieporteføljen beregnet til 

15,6 %. Risikoen er beregnet som den årlige (annualisere-

de) standardafvigelse målt over de seneste 90 handelsdage. 

”Value at risk”, som angiver det maksimale tab i løbet af 3 

måneder med 95 % sandsynlighed, udgjorde 27,9 mio. kr. 

 

 

Finansielle indtægter 
Koncernen havde i 1. halvår 2016 finansielle indtægter på 

0,1 mio. kr., mens indtægten udgjorde 0,8 mio. kr. i 1. halv-

år 2015. Indtægten relaterer sig til renteindtægter samt 

mindre valutakursgevinster.  

Se endvidere note 2. 

Finansielle omkostninger 
Finansielle omkostninger udgjorde i 1. halvår 2016 -4,9 mio. 

kr. mod -4,2 mio. kr. i 1. halvår 2015. Renteomkostninger 

kan henføres til renter af realkreditlån samt diskonterings-

effekt af skyldig købesum. Stigningen i forhold til sidste år 

kan primært henføres til valutakurstab samt forøgede ren-

teomkostninger på koncernens bankindestående.  

Se endvidere note 2. 

Resultat før skat 
Koncernens resultat før skat blev -5,2 mio. kr. i 1. halvår 

2016 mod 2,8 mio. kr. i samme periode 2015. Den primære 

årsag til det reducerede resultat er den lavere driftsindtje-

ning samt lavere afkast på værdipapirbeholdningen, mens 

avancen ved salg af seks udgaver af Søndagsavisen samt 

ejerandelen i A/S Vestsjællandske Distriktsblade påvirker 

positivt.  

Skat 
Skat af periodens resultat udgør en indtægt på 5,0 mio. kr. 

Skatten kan henføres til en reduktion i den udskudte skat 

som følge af driftsunderskuddet, idet avance ved salg af 

aktierne i A/S Vestsjællandske Distriktsblade er skattefri. I 

1. halvår 2015 udgjorde den samlede skat i alt 0,6 mio. kr. 

baseret på et resultat på 2,8 mio. kr. 

35,8 

24,8 

19,1 

13,9 
21,3 

32,4 

20,3 

46,7 

Aktiebeholdning pr. 30/6 2016  
Total værdi 214,4 mio. kr. 

Novo Nordisk B

Genmab

Amazon.com

Facebook

Vestas

Carnegie
(inv.foreninger)
Fundamental Invest
(inv.foreninger)
6 øvrige aktier

40,4 

30,2 

143,7 

Aktiebeholdning pr. 30/6 2016  
fordelt på noteringsvaluta 

USD
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Kvartalsmæssigt afkast, værdipapirer 
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Periodens resultat 
Periodens resultat for koncernen blev på -0,2 mio. kr. i 1. 

halvår 2016. Det er 2,4 mio. kr. lavere end i 2015 og skyldes 

de førnævnte forhold. 

Immaterielle aktiver 
Immaterielle aktiver i koncernens balance er reduceret 

med 7,5 mio. kr. i 1. halvår 2016 via afskrivninger. Der er 

afskrevet 6,1 mio. kr. i North Media Aviser A/S på immate-

rielle aktiver relateret til købet af de otte lokalaviser i slut-

ningen af 2013, 1,0 mio. kr. på software relateret til FK 

Distribution samt 0,4 mio. kr. i Onlineresultatet relateret til 

BoligPortal. 

Ultimo juni 2016 udgør goodwill relateret til købet af de 

otte lokalaviser 22,9 mio. kr., mens øvrige immaterielle 

aktiver i form af udgiver- og navnerettigheder vedrørende 

de otte lokalaviser er opgjort til 29,1 mio. kr. 

Den øvrige goodwill er relateret til FK Distribution og Bolig-

Portal og de øvrige immaterielle aktiver ligeledes til Bolig-

Portal. 

Det er konkluderet, at der ikke er behov for nedskrivninger 

pr. 30. juni 2016.  

Kapitalandele i associerede virksomheder 
I 1. halvår 2016 udgør kapitalandele i associerede virksom-

heder investeringen i Lix Technologies ApS, Lead Supply 

ApS samt det ukrainske boligsite Mesto.ua. Værdien udgø-

res overvejende af immaterielle aktiver i selskaberne.  

Koncernen har i juni 2016 øget sin ejerandel i Mesto.ua fra 

20 % til cirka 35 % baseret på en samlet værdiansættelse af 

selskabet på 2 mio. EUR. I den forbindelse, er værdien af 

den oprindelige ejerandel nedskrevet med 2,2 mio. kr. 

baseret på denne nye og lavere værdiansættelse af selska-

bet.   

Investeringen i Lead Supply ApS er foretaget pr. 1/6 2016, 

mens investeringen i Lix Technologies ApS er foretaget pr. 

30/6 2016. 

Investeringer 
Koncernens samlede investeringer i immaterielle og mate-

rielle aktiver udgjorde 4,6 mio. kr. 1. halvår 2016, mod 8,4 

mio. kr. i 1. halvår 2015. Faldet skyldes reducerede investe-

ringer i FK Distributions pakketerminaler.  

Periodens afskrivninger udgjorde 19,5 mio. kr. i 2016, hvil-

ket er et fald på i alt 4,3 mio.kr. i forhold til samme periode 

året før. Faldet kan hovedsageligt henføres til reducerede 

afskrivninger på tekniske anlæg på FK Distributions pakke-

terminaler.  

Arbejdskapital 
Koncernens tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser var 

77,2 mio. kr. pr. 30. juni 2016. I debitordage svarede dette 

til 26,7 dage. I sammenligning med samme periode i 2015 

er koncernens tilgodehavender reduceret med 9,5 mio. kr., 

og debitordagene er forøget med 1,5 dage fra 25,2 dage. 

Stigningen i debitordage er fordelt blandt de fleste aktivite-

ter. 

Kortfristede forpligtelser til leverandører af varer og tjene-

steydelser udgjorde 33,8 mio. kr. ved udgangen af juni 

2016 mod 40,4 mio. kr. ultimo juni 2015. I kreditordage 

svarer det til 24,3 dage i 2016 mod 24,4 dage i samme 

periode 2015. 

Anden gæld var 99,7 mio. kr. pr. 30. juni 2016, hvilket var 

14,9 mio.kr. højere end samme tidspunkt i 2015. Anden 

gæld udgøres primært af skyldige feriepengeforpligtelser, 

momsgæld samt skyldige omkostninger. Af stigningen kan 

7,6 mio. kr. henføres til hensættelse vedrørende den gen-

nemførte omstrukturering.  

Koncernens netto arbejdskapital (NWC) udgjorde -59,7 mio. 

kr. ultimo juni 2016, hvilket er en forbedring på 26,6 mio. 

kr. i forhold til samme periode året før, hvor koncernens 

netto arbejdskapital var på -33,1 mio. kr. Ultimo 2015 ud-

gjorde den negative arbejdskapital -38,2 mio. kr.  

Periodens pengestrømme fra driftsaktiviteter blev 
på -7,7 mio. kr. i 2016  
Pengestrømme fra driftsaktiviteter for 1. halvår 2016 blev 

9,7 mio. kr. lavere end samme periode 2015. Reduktionen 

skyldes primært faldet i resultatet, men opvejes delvist af 

forbedret arbejdskapital.  

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter er -7,6 mio. kr. i 

1. halvår 2016, mens de var +11,2 mio. kr. i 2015. Penge-

strømme fra investeringsaktiviteter påvirkes væsentligt af 

køb og salg af værdipapirer og for 2016 ligeledes af salg af 

ejerandelen i A/S Vestsjællandske Distriktsblade samt en 

række udgaver af Søndagsavisen.   

Finansieringsaktiviteternes pengestrømme i 1. halvår 2016 

er -3,2 mio. kr. og kan henføres til afdrag på realkreditlån. I 

1. halvår 2015 udgjorde finansieringsaktiviteternes penge-

strømme -4,9 mio. kr., hvilket ligeledes skyldes afdrag på 

realkreditlån, samt udbytte til minoritetsaktionærer. 

Periodens samlede pengestrømme for 1. halvår 2016 blev 

på -18,5 mio. kr. 

Nettorentebærende indestående sikrer finansiel 
handlefrihed 
Koncernens kapitalberedskab er fortsat stærkt. Pr. 30. juni 

2016 var koncernens nettorentebærende indestående på 

108,7 mio. kr. Det er 5,1 mio. kr. mindre end pr. 31. de-

cember 2015, hvor indeståendet udgjorde 113,8 mio. kr. 

 

Det nettorentebærende indestående består af en kontant 

beholdning på 73,9 mio. kr., ultralikvide aktier og investe-

ringsforeninger for 214,4 mio. kr., gæld til realkreditinsti-

tutter og renteswap for i alt 160,5 mio. kr. og skyldig købe-

sum for i alt 19,1 mio. kr., primært til købet af Lix Techno-

logies ApS.  
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Koncernens likvide beredskab (eksklusive trækningsfacili-

tet) udgjorde således 288,3 mio. kr. pr. 30. juni 2016, mens 

det var 288,5 mio. kr. ved udgangen af 2015. 

Egenkapital og beholdning af egne aktier 
Den 30. juni 2016 udgjorde koncernens egenkapital 521,5 

mio. kr., hvilket er på niveau med værdien ved udgangen af 

2015. 

Der er i perioden ikke købt eller solgt egne aktier. 

Pr. 30. juni 2016 var koncernens beholdning af egne aktier 

uforandret 1.485 t. stk. svarende til 7,4 % af aktiekapitalen 

og stemmerne i North Media A/S. Den gennemsnitlige 

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

Særlige risici og usikkerhedsmomenter  
i 2. halvår 2016 
Hovedparten af koncernens forretninger er i udpræget grad 

volumenvirksomheder med høje initialomkostninger og 

efterfølgende lave stykomkostninger, hvorfor en stigning i 

omsætningen vil understøtte en positiv udvikling i over-

skudsgraden. Omvendt vil et fald i omsætningen tilsvaren-

de påvirke overskudsgraden negativt, idet det kun i be-

grænset 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 

usikkerheden. 

Nærtstående parter 

Der har ud over ledelsens ordinære aflønning ikke været 

transaktioner 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 besty-

relseshonorar. 

Samhandlen med associerede virksomheder har alene 

bestået af ordinære salgs- og købstransaktioner. 

Eventualforpligtelser og -aktiver 

Der har ikke i 1. halvår 2016 været væsentlige ændringer i 

koncernens eventualforpligtelser og -aktiver. 

Begivenheder efter balancedagen 

Bestyrelsen og direktionen er ikke bekendt med, at der 

siden 30. juni 2016 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 2016. Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse 

med IAS 34 ”Præsentation af delårsregnskaber”, som god-

kendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårs-

rapporter for børsnoterede selskaber. 

 

Halvårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis 

som årsrapporten for 2015. 

 

I halvårsrapporten beregnes selskabsskat summarisk med 

22 % af resultat før skat, dog justeret for avancen ved salg 

af A/S Vestsjællandske Distriktsblade. Der er indtægtsført 

udskudt skat på 5,0 mio. kr. baseret på en skønsmæssig 

opgørelse af det skattepligtige driftstab for halvåret.  

Ledelsesændringer 

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07-16 af 28. juni 

2016, er Arne Ullum fratrådt som adm. direktør for North 

Media Aviser A/S og som medlem af direktionen for North 

Media A/S. Arne Ullum afløses af Gorm Wesing Flyvholm, 

som pr. 1. september 2016 tiltræder som adm. direktør for 

North Media Aviser A/S og som medlem af direktionen for 

North Media A/S. 

Kontakt 

Yderligere oplysninger kan fås hos: 

- Ordførende koncerndirektør & CFO Kåre Wigh, 

mobil 25 65 21 45 

- Adm. direktør FK Distribution Mads Dahl Andersen, 

mobil 20 42 09 85 

- Adm. direktør North Media Online, Henrik Løvig, 

mobil 61 79 94 31 

- Adm. direktør BEKEY, Søren Holmblad, 

mobil 25 65 21 30 
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KVARTALSSKEMA 

 

 

 

 

 

 

   Nettoomsætning 

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

mio. kr. 2016 2015 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2015 

                              
FK Distribution 274,5 340,5 137,2 137,3 194,5 156,4 175,6 164,9 691,4 
Indeks ift. samme periode forrige år 80,6 93,3 78,1 83,3 93,0 89,9 91,9 94,8 92,4 

                              
North Media Aviser 97,6 111,7 48,1 49,5 52,7 43,7 55,3 56,4 208,1 
Indeks ift. samme periode forrige år 87,4 95,2 87,0 87,8 94,3 94,2 92,9 97,6 94,8 

                              
North Media Online 48,2 48,7 24,0 24,2 22,0 24,0 24,1 24,6 94,7 
Indeks ift. samme periode forrige år 99,0 97,6 99,6 98,4 98,7 95,2 96,0 99,2 97,2 

                              
BEKEY 10,6 10,7 5,3 5,3 3,6 3,9 6,1 4,6 18,2 
Indeks ift. samme periode forrige år 99,1 356,7 86,9 115,2 138,5 144,4 469,2 270,6 219,3 

                              

Koncernens omsætning 430,9 511,6 214,6 216,3 272,8 228,0 261,1 250,5 1.012,4 

Indeks ift. samme periode forrige år 84,2 95,6 82,2 86,3 94,0 91,8 94,3 97,0 94,3 

   EBIT før særlige poster 

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

mio. kr. 2016 2015 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2015 

                              
FK Distribution 4,2 18,2 0,6 3,6 31,3 6,8 18,4 -0,2 56,3 
Overskudsgrad 1,5% 5,3% 0,4% 2,6% 16,1% 4,3% 10,5% -0,1% 8,1% 

                              
North Media Aviser -18,9 -8,1 -10,1 -8,8 -4,2 -11,6 -4,4 -3,7 -23,9 
Overskudsgrad -19,4% -7,3% -21,0% -17,8% -8,0% -26,5% -8,0% -6,6% -11,5% 

                              
North Media Online -5,0 -4,1 -2,7 -2,3 -4,6 -3,9 -0,7 -3,4 -12,6 
Overskudsgrad -10,4% -8,4% -11,3% -9,5% -20,9% -16,3% -2,9% -13,8% -13,3% 

                              
BEKEY -8,7 -9,1 -4,9 -3,8 -5,1 -5,2 -4,8 -4,3 -19,4 
Overskudsgrad -82,1% -85,0% -92,5% -71,7% -141,7% -133,3% -78,7% -93,5% -106,6% 

                              
Ikke fordelte indtægter / 
omkostninger 3,4 -0,4 2,0 1,4 -1,6 0,9 -0,4 0,0 -1,1 
                              

Koncernens EBIT før særlige 
poster -25,0 -3,5 -15,1 -9,9 15,8 -13,0 8,1 -11,6 -0,7 

Overskudsgrad -5,8% -0,7% -7,0% -4,6% 5,8% -5,7% 3,1% -4,6% -0,1% 
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Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og god-

kendt den ureviderede halvårsrapport for perioden  

1. januar – 30. juni 2016 for koncernen North Media A/S. 

 

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 

som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til 

halvårsrapporter for børsnoterede selskaber. 

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og 

de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Det er 

derfor vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvi-

sende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af koncernens 

aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 2016 – 

30. juni 2016. 

 

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 usikkerhedsfakto-

rer, som koncernen står over for. 

 

 

 

 

 

 

 Søborg, den 18. august 2016  

 Direktion  

Kåre Stausø Wigh 

Ordførende koncerndirektør & CFO 

 Mads Dahl Møberg Andersen 

Administrerende direktør  

Forbruger-Kontakt A/S 

 

Henrik Løvig Jensen 

Administrerende direktør 

North Media Online A/S 

  

Søren Jacob Frederik Holmblad 

Administrerende direktør 

BEKEY A/S 

  

Bestyrelse 

 

 

Richard Bunck 

Formand 

 

Peter Rasztar 

Næstformand 

 

Steen Gede 

  

Ulrik Holsted-Sandgreen 

 

 

 

Ledelsespåtegning 
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Totalindkomstopgørelse for koncernen 
      H1-16 H1-15 2015 
Note    mio. kr. mio. kr. mio. kr. 
      urevideret urevideret revideret 

               

   Nettoomsætning 430,9 511,6 1.012,4 

               

   Direkte omkostninger 136,9 163,3 317,2 

   Direkte personaleomkostninger 90,2 99,7 198,5 

   Dækningsbidrag 203,8 248,6 496,7 

               

   Personaleomkostninger 141,3 150,2 291,6 

   Øvrige omkostninger 70,3 83,0 157,4 

   Afskrivninger 19,5 23,8 56,3 

   Andre driftsindtægter 2,3 4,9 7,9 

   EBIT, før særlige poster -25,0 -3,5 -0,7 

               

3 Særlige poster, netto 7,0 0,0 -19,4 

   EBIT -18,0 -3,5 -20,1 

               

1 Andel af resultat i associerede virksomheder 25,0 0,0 -0,2 

   Afkast værdipapirer -7,4 9,7 12,9 

2 Finansielle indtægter 0,1 0,8 0,5 

2 Finansielle omkostninger -4,9 -4,2 -8,3 

   Resultat før skat -5,2 2,8 -15,2 

               

   Skat af årets resultat -5,0 0,6 -3,3 

   Periodens resultat -0,2 2,2 -11,9 

               

   Poster der senere kan omklassificeres til resultatopgørelsen:          

   Valutakursregulering, udenlandske virksomheder 0,4 -0,3 -0,1 

   Værdiregulering af sikringsinstrumenter -1,7 2,5 2,7 

   Skat af anden totalindkomst 0,4 -0,7 -0,6 

   Anden totalindkomst -0,9 1,5 2,0 

               

   Totalindkomst -1,1 3,7 -9,9 

               
   Fordeling af årets resultat          

   Aktionærerne i North Media A/S 0,4 2,8 -10,1 

   Minoritetsinteresser -0,6 -0,6 -1,8 

      -0,2 2,2 -11,9 

               
   Fordeling af totalindkomst          

   Aktionærerne i North Media A/S -0,5 4,3 -8,1 

   Minoritetsinteresser -0,6 -0,6 -1,8 

      -1,1 3,7 -9,9 

               
   Resultat pr. aktie, kroner          

   Resultat pr. aktie (EPS) - i alt 0,0 0,2 -0,5 

   Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) - i alt 0,0 0,2 -0,5 
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Balance for koncernen 
Aktiver 

 

      H1-16 H1-15 2015 
Note    mio. kr. mio. kr. mio. kr. 
      urevideret urevideret revideret 

               

   Goodwill 62,1 72,0 62,1 

   Øvrige immaterielle aktiver 44,3 57,4 50,8 

   Færdiggjorte udviklingsprojekter, software 1,5 2,8 2,5 

   Udviklingsprojekter under udførelse 0,0 0,7 0,0 

   Immaterielle aktiver 107,9 132,9 115,4 

               

   Grunde og bygninger 270,7 287,7 275,0 

   Tekniske anlæg 37,6 59,9 42,1 

   Driftsmidler og inventar 10,3 11,2 9,6 

   Materielle aktiver 318,6 358,8 326,7 

               

4 Kapitalandele i associerede virksomheder 31,8 7,5 8,5 

   Andre kapitalandele 4,6 4,7 4,7 

   Andre tilgodehavender 2,5 2,3 2,4 

   Andre langfristede aktiver 38,9 14,5 15,6 

               

   Langfristede aktiver i alt 465,4 506,2 457,7 

               

   Varebeholdninger 9,1 4,5 10,7 

   Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser 77,2 86,7 78,1 

   Tilgodehavender fra associerede virksomheder 0,1 0,6 0,6 

   Tilgodehavende selskabsskat 0,3 0,0 0,0 

   Andre tilgodehavender 1,2 4,7 1,5 

   Periodeafgrænsningsposter 15,7 18,8 13,2 

   Værdipapirer 214,4 195,4 196,1 

   Likvide beholdninger 73,9 56,8 92,4 

   Kortfristede aktiver i alt 391,9 367,5 392,6 

               

   Aktiver i alt 857,3 873,7 850,3 
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Balance for koncernen 
Passiver 

 

 

 

 

  

      H1-16 H1-15 2015 
Note    mio. kr. mio. kr. mio. kr. 
      urevideret urevideret revideret 

               

   Aktiekapital 100,3 100,3 100,3 

   Egne aktier -41,2 -41,2 -41,2 

   Reserve for sikringstransaktioner -14,0 -12,5 -12,7 

   Reserve for valutakursreguleringer -3,1 -3,7 -3,5 

   Overført resultat 479,5 489,4 477,7 

   Moderselskabets andel af egenkapital 521,5 532,3 520,6 

               

   Minoritetsinteresser 0,0 2,6 1,4 

   Egenkapital i alt 521,5 534,9 522,0 

               

   Udskudt skat 2,3 16,8 7,7 

   Kreditinstitutter 136,1 129,0 139,2 

   Dagsværdi, renteswap 15,0 13,4 13,3 

6 Skyldig købesum 6,1 8,8 6,1 

   Langfristede forpligtelser i alt 159,5 168,0 166,3 

               

   Kreditinstitutter 6,4 10,9 6,5 

   Leverandører af varer og tjenesteydelser 33,8 40,4 43,1 

6 Skyldig købesum 13,0 12,6 6,6 

   Skyldig selskabsskat 0,0 0,3 3,6 

   Dagsværdi, renteswap 3,0 3,1 3,0 

   Periodeafgrænsningsposter 20,4 18,7 15,0 

   Anden gæld 99,7 84,8 84,2 

   Kortfristede forpligtelser i alt 176,3 170,8 162,0 

               

   Forpligtelser i alt 335,8 338,8 328,3 

               

   Passiver i alt 857,3 873,7 850,3 
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Egenkapitalopgørelse for koncernen 
Halvår - urevideret 

 

 

 

H1-16, mio. kr. 
Aktie-

kapital 
Egne 

aktier 

Reserve 
for 

sikrings-
transak-

tioner 

Reserve 
for 

valuta 
kursre-

gulering 

Over-
ført 

resul-
tat 

Moder-
selska-

bets 
andel i 

alt 

Minori-
tets-
inte-

resser 

Egen-
kapital 

i alt 
                           

Egenkapital 1. januar 2016 100,3 -41,2 -12,7 -3,5 477,7 520,6 1,4 522,0 

                           

Egenkapitalbevægelser H1-16                         

Periodens resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 -0,6 -0,2 
Valutakursregulering, udenlandske 
virksomheder 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4 
Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0,0 0,0 -1,7 0,0 0,0 -1,7 0,0 -1,7 
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 -1,3 0,4 0,0 -0,9 0,0 -0,9 

Totalindkomst i alt 0,0 0,0 -1,3 0,4 0,4 -0,5 -0,6 -1,1 

Ændret indregning af minoritetsinteresser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 -0,8 0,0 
Aktiebaseret vederlæggelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 0,6 

Egenkapitalbevægelser i H1-16 i alt 0,0 0,0 -1,3 0,4 1,8 0,9 -1,4 -0,5 

                           

Egenkapital 30. juni 2016 100,3 -41,2 -14,0 -3,1 479,5 521,5 0,0 521,5 

H1-15, mio. kr. 
Aktie-

kapital 
Egne 

aktier 

Reserve 
for 

sikrings-
transak-

tioner 

Reserve 
for 

valuta 
kursre-

gulering 

Over-
ført 

resul-
tat 

Moder-
selska-

bets 
andel i 

alt 

Minori-
tets-
inte-

resser 

Egen-
kapital 

i alt 
                           

Egenkapital 1. januar 2015 100,3 -41,2 -14,3 -3,4 485,8 527,2 5,2 532,4 

                           

Egenkapitalbevægelser H1-15                         

Periodens resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 -0,6 2,2 
Valutakursregulering, udenlandske 
virksomheder 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 -0,3 0,0 -0,3 
Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 
Skat af anden totalindkomst 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 -0,7 0,0 -0,7 

Anden totalindkomst efter skat 0,0 0,0 1,8 -0,3 0,0 1,5 0,0 1,5 

Totalindkomst i alt 0,0 0,0 1,8 -0,3 2,8 4,3 -0,6 3,7 

Udloddet udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -2,0 
Aktiebaseret vederlæggelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 

Egenkapitalbevægelser i H1-15 i alt 0,0 0,0 1,8 -0,3 3,6 5,1 -2,6 2,5 

                           

Egenkapital 30. juni 2015 100,3 -41,2 -12,5 -3,7 489,4 532,3 2,6 534,9 
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Egenkapitalopgørelse for koncernen 
Helår - revideret 

 

 

2015, mio. kr. 
Aktie-

kapital 
Egne 

aktier 

Reserve 
for 

sikrings-
transak-

tioner 

Reserve 
for 

valuta 
kursre-

gulering 

Over-
ført 

resul-
tat 

Moder-
selska-

bets 
andel i 

alt 

Minori-
tets-
inte-

resser 

Egen-
kapital 

i alt 
                           

Egenkapital 1. januar 2015 100,3 -41,2 -14,3 -3,4 485,8 527,2 5,2 532,4 

                           

Egenkapitalbevægelser i 2015                         

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,1 -10,1 -1,8 -11,9 
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 -1,1 0,0 0,5 -0,6 0,0 -0,6 

Anden totalindkomst efter skat 0,0 0,0 1,6 -0,1 0,5 2,0 0,0 2,0 

Totalindkomst i alt 0,0 0,0 1,6 -0,1 -9,6 -8,1 -1,8 -9,9 

Udloddet udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -2,0 
Aktiebaseret vederlæggelse 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 

Egenkapitalbevægelser i 2015 i alt 0,0 0,0 1,6 -0,1 -8,1 -6,6 -3,8 -10,4 

                           

Egenkapital 31. december 2015 100,3 -41,2 -12,7 -3,5 477,7 520,6 1,4 522,0 
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Pengestrømsopgørelse for koncernen 
      H1-16 H1-15 2015 
Note    mio. kr. mio. kr. mio. kr. 
      urevideret urevideret revideret 

               

   Årets resultat -0,2 2,2 -11,9 

               

   Regulering for ikke likvide driftsposter -12,8 19,7 62,9 

   Ændringer i driftskapital 13,7 -14,6 -6,5 

   Pengestrømme fra primær drift 0,7 7,3 44,5 

   Renteindbetalinger 0,1 0,1 0,3 

   Renteudbetalinger -4,6 -3,6 -7,1 

   Pengestrømme fra resultat før skat -3,8 3,8 37,7 

   Betalt selskabsskat -3,9 -1,8 -3,1 

   Pengestrømme fra driftsaktiviteter -7,7 2,0 34,6 

               

   Investeringer i immaterielle og materielle aktiver -4,6 -8,4 -11,0 

   Salg af immaterielle og materielle aktiver 0,6 0,6 0,7 

5 Udbytte fra associerede virksomheder 3,9 3,5 3,5 

   Køb/salg af værdipapirer, netto -28,7 16,3 22,6 

   Udbytte fra værdipapirer 2,7 2,2 2,7 

   Investering i øvrige langfristede aktiver 0,0 0,0 -0,1 

6 Køb af virksomheder, udskudte betalinger -6,2 -3,0 -8,8 

   Salg af selskaber, og aktivitet 42,2 0,0 0,0 

   Investering i associerede virksomheder -17,5 0,0 -1,2 

   Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -7,6 11,2 8,4 

               

   Optagelse af langfristede forpligtelser 0,0 0,0 14,0 

   Afdrag på langfristede forpligtelser -3,2 -2,9 -6,1 

   Udbytte til minoritetsaktionærer 0,0 -2,0 -2,0 

   Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter -3,2 -4,9 5,9 

               

   Årets pengestrømme i alt -18,5 8,3 48,9 

               

   Likvider, primo 92,4 43,5 43,5 

               

   Likvider, ultimo 73,9 51,8 92,4 
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Noter til halvårsrapport 

 

 

 

 

 

 

  

1 Andel af resultat i associerede virksomheder H1-16 H1-15 2015 
   mio. kr. mio. kr. mio. kr. 
   urevideret urevideret revideret 

            

Andel af resultat før skat 0,0 0,3 0,5 

Andel af skat 0,0 -0,3 -0,7 

Nedskrivning af kapitalandele -2,2 0,0 0,0 

Gevinst ved salg af kapitalandel 27,2 0,0 0,0 

Andel af resultat i associerede virksomheder i alt 25,0 0,0 -0,2 

2 Afkast værdipapirer H1-16 H1-15 2015 
   mio. kr. mio. kr. mio. kr. 
   urevideret urevideret revideret 

            

Aktieudbytte 2,7 2,2 2,7 

Kursgevinster på aktier, netto -10,1 6,3 11,2 

Renter og kursgevinster/-tab på obligationer, netto 0,0 1,2 -1,0 

Afkast værdipapirer i alt -7,4 9,7 12,9 

3 Finansielle poster H1-16 H1-15 2015 
   mio. kr. mio. kr. mio. kr. 
   urevideret urevideret revideret 

            

Valutakursgevinster 0,0 0,7 0,2 

Renteindtægter mv. 0,1 0,1 0,3 

Finansielle indtægter i alt 0,1 0,8 0,5 

            

Renteomkostninger mv. 4,2 3,6 7,1 

Valutakurstab 0,4 0,0 0,0 

Diskonteringseffekt, skyldig købesum 0,3 0,6 1,2 

Finansielle omkostninger i alt 4,9 4,2 8,3 
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Værdien udgøres i alt overvejende grad af immaterielle aktiver i selskaberne 
  

4 Særlige poster H1-16 H1-15 2015 
   mio. kr. mio. kr. mio. kr. 
   urevideret urevideret revideret 

            

Fratrædelsesomkostninger ifm. organisationsmæssig ændring i Søndagsavisen A/S 7,6 0,0 0,0 

Fratrædelsesomkostninger ifm. ledelsesmæssig ændring i North Media A/S 0,0 0,0 3,3 

Nedskrivning af tidligere trykkeriejendom 0,0 0,0 9,6 

Nedskrivning af goodwill relateret til lokalaviser 0,0 0,0 10,0 

Tilbageførsel af skyldig købesum relateret til købet af Lokalaviserne Østerbro og 

Amager A/S 0,0 0,0 -3,5 

Gevinst ved salg af aviser til Sjællandske Medier -14,6 0,0 0,0 

Særlige poster, netto -7,0 0,0 19,4 

5 Kapitalandele i associerede virksomheder H1-16 H1-15 2015 
   mio. kr. mio. kr. mio. kr. 
   urevideret urevideret revideret 

            

Indre værdi 1. januar 8,5 11,0 11,0 

Tilgang i året 29,7 0,0 1,2 

Afgang i året -0,3 0,0 0,0 

Andel af resultat før skat 0,0 0,3 0,5 

Andel af skat 0,0 -0,3 -0,7 

Nedskrivning -2,2 0,0 0,0 

Modtaget udbytte / nedsættelse af kapital -3,9 -3,5 -3,5 

Indre værdi 30. juni / 31. december 31,8 7,5 8,5 

            

Specificeres således:          

Mesto 5,1 4,4 4,8 

Vestsjællandske Distriktsblade 0,0 2,8 3,4 

DDC 0,0 0,3 0,3 

Lead Supply ApS 8,7 0,0 0,0 

Lix Technologies ApS 18,0 0,0 0,0 

Værdi 30. juni / 31. december 31,8 7,5 8,5 
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6 Skyldig købesum H1-16 H1-15 2015 
   mio. kr. mio. kr. mio. kr. 
   urevideret urevideret revideret 

            

Primo 12,7 23,8 23,8 

Tilgang 12,3 0,0 0,0 

Betalinger -6,2 -3,0 -8,8 

Værdijusteringer 0,0 0,0 -3,5 

Diskontering 0,3 0,6 1,2 

Skyldig købesum i alt 19,1 21,4 12,7 

            

Langfristet del  6,1 8,8 6,1 

Kortfristet del  13,0 12,6 6,6 

Skyldig købesum i alt 19,1 21,4 12,7 

            

Specificeres således:          

Skyldig købesum, Lokalaviserne Østerbro og Amager A/S 6,8 16,6 12,7 

Skyldig købesum, Emply ApS 0,0 4,8 0,0 

Skyldig købesum, Lead Supply ApS 4,3 0,0 0,0 

Skyldig købesum, Lix Technologies ApS 8,0 0,0 0,0 

Skyldig købesum 19,1 21,4 12,7 
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