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Markant styrkelse af NejTak+ samt 
realisering af væsentligste mål for 2015 

Markant udbygning af NejTak+ succes. 
Omsætning og indtjening under stort pres.  

Fordobling af omsætning i 2015. Styrket 
kommunal og international markedsposition. 

Omsætningsfald, men fastholdelse af resultat. 

Øget markedsandel på Emply, men salget af 
jobannoncer utilfredsstillende. Lavere resultat. 

Ny prismodel og lavere vækst på sælg-selv.  
Store investeringer i platform og markedsføring. 

Nyt site godt modtaget, stor stigning i antal 
kunder, men også højere markedsføringsomkost. 

• Traditionelle reklamemedier mister 
brugere til on-demand løsninger. 
 

• Volumenfald og ulige konkurrence-
vilkår skaber yderligere prispres. 
 

• Fokus på udvikling i hvert 
forretningsben og på introduktion af 
nye produkter og løsninger. 
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Omsætning og resultat faldt som forventet 
i 2015 

 

 

• Lavere omsætning på FKD og aviserne samt 

0-vækst på online førte til forventet 

nedgang i koncernomsætningen 
sammenlignet med 2014. 

 

• Markant resultatnedgang som følge af 
omsætningsreduktion, men EBITDA bedre 

end forventet som konsekvens af lavere 

omkostninger på FKD.  

 

• EBIT før særlige poster på niveau med det 

forventede. 

 
DKKm 

Forventet 
2015* 

Realiseret 
2015 

Omsætning (koncern) 1.000-1.020 1.012 (-6%) 

Print 900-920 918 (-6%) 

Online 90-100 95 (-3%) 

EBITDA (koncern)** 31-46 56 

EBIT (koncern)** -15 til 0 -1 

EBIT (print)**   -5 til 0 13 

EBIT (online)** -10 til 0 -13 

* Seneste udmelding 5. nov. 2015 
** Før særlige poster 
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Stærk balance nødvendig for at fastholde 
strategisk fokus og konkurrenceevne 

 

• Resultatmæssig nedgang i 2016, dels som følge af den generelle 
markedsudvikling, dels som følge af tab af markedsandele til og 

fortsat urimelig priskonkurrence fra Post Danmark. 

 

• Kapitalberedskabet vil i 2016 være et væsentligt element til at 

fastholde det strategiske fokus på udvikling af flere lønsomme 

forretningsaktiviteter og på at sikre konkurrenceevnen. 

 

• Nettorentebærende indestående forventes ultimo 2016 at være 

DKK 105-145m (2015: DKK 114m). 

 

• Det indstilles, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 

2015. Bestyrelsen ønsker at genoptage udbyttebetalinger, når 
der er opnået større forretningsmæssig stabilitet. 



FOKUS OG FORVENTNINGER TIL 2016 
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Ny organisering skal sikre agilitet, 
optimere udvikling og øge indtjening 

CEO Mads Dahl Andersen CEO Arne Ullum CEO Henrik Løvig CEO Søren Holmblad 

FK DISTRIBUTION A/S NORTH MEDIA AVISER A/S NORTH MEDIA ONLINE A/S BEKEY A/S 

 

• Markedsudvikling nødvendiggør hurtigere beslutningsgange og fokuseret eksekvering i 
områder med forskellige forretningsmuligheder og modenhedsniveau. 

• Ny struktur pr. 1. januar 2016, hvor koncernen organiseres i fire forretningsområder med 

relaterede datterselskaber og hver deres bestyrelse udpeget af bestyrelsen i North Media A/S. 

• CEOs for hvert forretningsområde indgår i koncerndirektionen sammen med ordførende 

koncerndirektør & CFO Kåre Wigh. 
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Intensiv konkurrence vil påvirke FK 
Distribution og aviserne i 2016 

”NejTak+, minetilbud.dk samt nye 
ydelser og produkter skaber tættere 
relationer mellem forbruger og butik.” 

”Regionale fordele og flere produkter 
skal udnyttes til at fastholde 
omsætning i et faldende marked.” 

• Hård priskonkurrence og tab af markedsandele 
presser FKDs indtjening kraftigt i 2016. 

• Fremgang i NejTak+ og større palette af ydelser 
på minetilbud.dk. 

• Omsætningstilbagegang på cirka 15 % påvirker 
resultatet negativt trods gennemførte 
besparelser. 

• Nye, salgsfremmende tiltag implementeret  
ultimo 2015 skal imødegå generelt 
markedsfald.  

• Udnyttelse af regionale fordele og lancering af 
nye produkter samt fokus på nye muligheder 
på tværs af medier og platforme. 

• Omsætning og indtjening i 2016 vil være på 
niveau med 2015. 
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Vækst i onlineaktiviteter og BEKEY i 2016 

”Koncernens onlineaktiviteter skal i 
plus i 2016 på basis af 10-20 % 
omsætningsvækst.” 

”Fortsat fokus på kommunal- og 
privatmarkedet gennem eget salg, 
distributører og partnermodel.” 

• Ofir skal øge omsætning af både jobannoncer og 
Emply Hire. 

• Høj vækst i antallet af betalende håndværkere til 
håndværker.dk og break-even i slutningen af 
2016. 

• BoligPortals nye prismodeller og afsætning af nye 
produkter til match af boligsøgende og boligud-
bydere skal føre til vækst i omsætning og 
indtjening. 

• Markant vækst vil fortsætte på kommunal-
markedet via nyudviklet motorvrider. 

• Indgåelse af internationale partnerskaber vil 
påvirke privatmarkedet positivt. 

• Udviklingsfokus på nemmere montage og 
effektiv produktion. 

• Omsætningsvækst på 40-70 % og fortsatte 
investeringer i platform. 
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Omsætningsfald og resultatnedgang i 
2016  - fremgang fra 2017 

Forventning til 2016 

 Koncernomsætning DKK 880-930m (-10 %) 
 FK Distribution DKK 550-575m (-15 %) 
 North Media Aviser DKK 200-210m (0 %) 
 North Media Online DKK 105-115m (10-20 %) 
 BEKEY DKK 25-30m (40-70 %) 

 
 Koncern EBIT DKK -50m til -20m 

 FK Distribution DKK 0m til 15m 
 North Media Aviser DKK -30m til -25m 
 North Media Online DKK -5m til 0m 
 BEKEY DKK -15m til -10m 
 

 EBITDA på DKK -13m til DKK 17m (afskrivn. på DKK 37m) 
 

 Investeringer på DKK 10m   

 

• Som tidligere ventet bliver 
2016 et resultatmæssigt 

transformationsår –  

forstærket af tab af 
markedsandele i FKD. 

• Øgede omkostninger til 

udvikling af produkter inden 
for alle forretningsområder, 

som skal skabe fremtidig 

vækst. 

• Fra 2017 forventes 

resultatmæssig fremgang. 



FINANSIEL UDVIKLING I 2015 
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Som forventet faldt North Medias omsætning 
cirka 6 % i 2015 pga. lavere aktivitet i print 

1.074 

1.012 

-59 
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Nettoomsætning pr. kvartal, koncern (DKKm) 

Udvikling i nettoomsætning, koncern (DKKm) 

-3 

 

• Omsætningsfald på 6 % i 4. kvartal 2015 på grund 
af lavere aktivitet på FKD og Søndagsavisen. 

• Omsætningen i onlineaktiviteterne var i 4. kvartal 
2015 lidt lavere sammenlignet med sidste år. 

 

 

 

• Koncernomsætning på DKK 1.012m i 2015, 
svarende til et fald på 6 %. 

• Printsegmentets omsætning faldt med 6 % mens 
Onlinesegmentets omsætning faldt med 3 %. 
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Omsætningsfald udhuler koncernens 
indtjening 

EBIT pr. kvartal (koncern) EBIT pr. kvartal (print) EBIT pr. kvartal (online) 

• EBITDA realiseret med DKK 56m mod DKK 103m mod i 2014. 

• EBIT før særlige poster på DKK -1m – et fald på DKK 56m sammenlignet med sidste år. 

- Print: EBIT på DKK 13m (EBIT% 1,4 %) mod DKK 61m sidste år (EBIT% 6,3 %) – fald i 
omsætningen på FKD slår hårdt igennem. 

- Online: EBIT på DKK -13m – en stigning i tabet på DKK 5m i forhold til sidste år som følge 
af skuffende salgsudvikling på Ofir og BoligPortal. 
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Engangsomkostninger påvirker resultatet negativt, 
mens afkast på værdipapirer bidrager positivt 

DKKm 2015 2014 

EBIT (før særlige poster) -0,7 55,2 

Særlige poster (netto) -19,4 -7,5 

EBIT -20,1 47,7 

Afkast værdipapirer 12,9 17,3 

Finansielle poster -7,8 -24,0 

Assoc. virksomheder -0,2 -1,4 

Resultat før skat -15,2 39,6 

Skat 3,3 -16,9 

Årets resultat -11,9 22,7 
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• Særlige poster på DKK 19m i 4. kvartal 2015 
relateret til nedskrivning på goodwill og reduktion 
i skyldig købesum, nedskrivning på ejendom samt 
aftrædelse til CEO. 

 

• Afkast på værdipapirporteføljen positiv med DKK 
13m – ultimo 2015 består porteføljen primært af 
aktier. 

 

• Effektiv skatteprocent på 21,7 %. 
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Styrket kapitalberedskab til udvikling af 
koncernens aktiviteter 

DKKm 2015 2014 

Aktiver 

Langfristede, total 458 526 

Kortfristede, total 393 363 

Tilgodehavender fra 
salg 

78 92 

Værdipapirer 196 205 

Likvid beholdning 92 44 

Passiver 

Egenkapital 522 532 

Langfristet gæld 166 179 

Kortfristede forpligtelser 162 177 

Netto arbejdskapital  -38 -43 

Egenkapitalandel 61,4 % 59,9 % 

11. februar 2016 15 

• Goodwill reduceret med DKK 25m som følge af 
afskrivninger på DKK 15m og nedskrivninger på 
DKK 10m. 

 

• Årets investeringer udgør DKK 11m mod DKK 27m 
sidste år – størstedelen består i investeringer i 
tekniske anlæg i FK Distribution. 

 

• Nettorentebærende indestående er styrket med 
DKK 46m til DKK 114m – det likvide beredskab er i 
alt på DKK 314m inklusive uudnyttede 
trækningsretter. 

 

• Pengestrømme fra drift på DKK 35m mod DKK 
84m sidste år på grund af lavere resultat. 

 



BAGGRUND – UDVIKLING I SELSKABER 
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FK Distributions omsætning og resultat 
negativt påvirket af urimelig konkurrence 

 

• 8 % nedgang i omsætning på grund af markedsmæssigt 
mængdefald (cirka 6 %), øget antal NejTak-husstande, andel 
nærmer sig 50 % og fortsat urimelig priskonkurrence fra Post 
Danmark.  

 

• Aftale med Dansk Supermarked forlænget til ultimo 2017, 
distributionsaftale med Coop opsagt pr. 1. januar 2016. 

 

• Succesfuld markedsføring af NejTak+ fortsætter – mere end 
250.000 tilmeldinger i 2015 og totalt antal husstande på 
+550.000 ultimo 2015. 

 

• Vigende omsætning og markedsandel samt stor ressource-
allokering til udvikling af NejTak+/minetilbud.dk påvirkede 
resultatet negativt. 

 

Målsætninger for 2015 
Øge antal tilmeldte NejTak+ husstande 
og gøre minetilbud.dk til førende 
platform. Massive investeringer i 
markedsføring og produktudvikling. 

√ 



For at bruge flere 

typografier, bullets og 

niveauer: 

Brug ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

11. februar 2016 18 

Omsætnings- og resultatfald på aviserne, 
primært pga. fald i boligannoncemarkedet 

 

• Omsætningsfald på 5 % på aviserne på grund af svag start 
på året  – specielt på regionale kunder og 
ejendomsmæglere. 

 

• Styrkelse af salgsorganisation i 2. halvår 2015 med 
ansættelse af dedikerede onlinesælgere og lancering af nye 
print-/onlineprodukter.  

 

• Relancering af sondagsavisen.dk gav vækst på 231 % i 
unikke brugere og 36.000 nye nyhedsbrevmodtagere. 

 

• Stigende læsertal på københavnske aviser, større salg til 
detailkunder og optimeret drift og effektivitet. 

 

• Lavere omsætning, men uændret resultat sammenlignet 
med 2014. 

 

Målsætninger for 2015 
Udvikling i omsætning og læsertal bedre 
end markedets. Fokus i salgsindsatsen på 
ROI og udnyttelse af fordel ved at være 
Danmarks største push-medie. 

(√) 
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Markant vækst i BEKEYs omsætning og 
lancering af nye produkter 

 

• Kommunale udbud færre end forventet. BEKEY fastholdt dog 
markedslederposition og vandt 9 af 14 udbud i Danmark. 
Systemet i drift i 22 kommuner. 

 

• International salgsindsats intensiveres – partneraftaler for 
Holland, Norge, Sverige, Finland og USA indgået. 

 

• System til etageejendomme nu installeret i 22.000 opgange.  

 

• Nyt produkt til privatmarkedet introduceret i 2015. 

 

• Fordobling af omsætning i 2015 i forhold til 2014. Driftsresultat 
som ventet negativt på grund af høje udviklings- og 
markedsføringsomkostninger. 

Målsætninger for 2015 
Accelerere momentum og udbygge 
markedslederposition på 
kommunemarkedet samt øge 
international salgsindsats. 

√ 
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Nye prismodeller og større udviklings- og mar-
kedsføringsomk. påvirkede BoligPortal i 2015 

 

• Stor boligefterspørgsel reducerer behov for 
lejeboligannoncering i storbyer. Antal annoncer faldt 
cirka 9 % i 2015. 

 

• Ny strategi med fokus på bedre match-funktionalitet 
og optimering af brugervenlighed på alle platforme. 

 

• Prismodeller omlagt i 2. halvår 2015 – medfører 
forskydning af omsætning, men flere brugere og 
højere konvertering. 

 

• Omsætning i 2015 på niveau med året før. Større 
markedsførings- og udviklingsomkostninger betød,  
at driftsresultatet var lavere end i 2014.  

 

 

 

 

 
Målsætninger for 2015 
Skal bevare markedslederposition og 
styrke mobilplatform og tilstedeværelse 
på sociale medier på lejebolig. Samtidig 
skal der skabes marked for sælg-selv af 
andels- og ejerboliger. 

(√) 
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Stigende markedsandel på Emply Hire, men 
skuffende vækst i annonceomsætning på Ofir 

 

• Fornuftige underliggende markedsvilkår omsat til salg, implementering og support af 36 nye 
systemer i 2015 – total licensportefølje på 156 systemer og stigende markedsandel ultimo 
2015.  

• Skuffende udvikling i annonceomsætning, der var på niveau med 2014. Markedsandel derfor 
reduceret fra cirka 5 % til 4 %. 

• Vækst på 13 % i omsætning levede ikke op til målsætningen. Driftstab i 2015 på niveau med 
2014 – restrukturering gennemført for at nedbringe omkostningsniveau.  

Målsætninger for 2015 
Salg af jobannoncer skal øges væsentligt 
og væksten på Emply Hire fortsætte. 
Væsentlig større omsætning og 
resultatforbedring.  

÷ 
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Succesfuld lancering af ny onlineplatform til 
kontakt mellem forbruger og håndværker 

 

• Lancering af nyt navn og site – håndværker.dk – 1. februar 2015.  

 

• Høj markedsføringsaktivitet yderligere accelereret i 2. halvår 2015 for at styrke kendskabsgrad og 
markedsposition – antallet af tilmeldte håndværkere øget med 40 % fra 2014 til 2015. 

 

• Ny forretningsmodel har medført mindre omsætningsreduktion – driftstab nedbragt, men som 
følge af øget markedsføringsomkostninger forventes break-even nu først ultimo 2016. 

 

 

 
Målsætninger for 2015 
Nyt site og navn i februar 2015 skal sikre, 
at håndværker.dk bliver den bedste 
måde at finde den rigtige håndværker 
på. Omsætning lidt lavere end året før, 
men break-even ultimo 2015. 

(√) 



WWW.NORTHMEDIA.DK 

Finanskalender for 2016 
 
8. april 2016 Ordinær generalforsamling 

4. maj 2016 Kvartalsorientering for 1. kvartal 2016 

18. august 2016 Halvårsrapport for 2016 

3. november 2016 Kvartalsorientering for 3. kvartal  2016 

 


