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Den 5. maj 2011 
Selskabsmeddelelse nr. 07-11 
 
 
Kvartalsorientering 1. kvartal 2011 for North Media A/S 
 

North Media A/S realiserer fortsat indtjeningsfremgang. EBIT for 1. kvartal 2011 udgjorde 31,5 mio. 
kr. Der udbetales ekstraordinært udbytte på 14 kr. pr. aktie, svarende til 280 mio. kr. 

 

• Koncernens omsætning i 1. kvartal 2011 udgjorde 281,6 mio. kr., hvilket var 6 % højere end i samme 
periode i 2010. Omsætningsfremgangen kan henføres til printsegmentet, hvor særligt 
distributionsaktiviteterne fortsætter den positive udvikling. 

• Resultat af primær drift (EBIT) blev 31,5 mio. kr. i 1. kvartal 2011 mod 19,2 mio. kr. i 1. kvartal 2010, 
en stigning på 12,3 mio. kr. Resultatet betragtes samlet set som tilfredsstillende i den aktuelle 
markedssituation og repræsenterer en overskudsgrad på 11,2 % i 1. kvartal 2011 sammenlignet med  
7,2 % i samme kvartal 2010.  

• Hovedparten af indtjeningsfremgangen blev genereret inden for printaktiviteterne, hvor EBIT blev 41,0 
mio. kr. i 1. kvartal 2011, hvilket er en forbedring på 9,1 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. 
Indtjeningsfremgangen skyldes den større omsætning og fortsat omkostningstilbageholdenhed. 

• Onlineaktiviteterne er fortsat negativt påvirkede af det svage marked for stillingsannoncer. Omsætningen 
i 1. kvartal 2011 blev lavere end i samme periode sidste år. Driftsresultatet er forbedret med 2,8 mio. kr. 
og udgjorde -9,9 mio. kr. i 1. kvartal 2011. 

• Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 04-11 den 10. marts 2011 blev salget af de resterende 33,3 % af 
aktierne i GISAB gennemført, og den endelige salgssum på 255,5 mio. SEK. (ca. 203 mio. DKK) 
modtaget samme dag.  

• Bestyrelsen har dags dato besluttet at udbetale et ekstraordinært udbytte på 14,00 kr. pr. aktie svarende 
til et samlet udbytte på 280 mio. kr. I dag den 5. maj 2011 vil være sidste dag for handel af aktier med ret 
til dette udbytte. Udlodningen vil finde sted den 11. maj 2011.  

• Den 31. marts 2011 havde koncernen likvide beholdninger og danske statsobligationer for 328,5 mio. kr., 
samt beholdning af værdipapirer for 43,9 mio. kr. Realkreditgæld udgjorde 87,1 mio. kr. 

• Koncernens nettorentebærende likviditetsindestående inklusive værdipapirer udgjorde 285,3 mio. kr. ved 
udgangen af 1. kvartal 2011. Pr. 31. december 2010 udgjorde den 57,7 mio. kr.  

• I de første måneder af 2011 har der været fokus på gennemgang af særligt tabsgivende aktiviteters 
forretningsmodeller og fremadrettede perspektiver i markedet. Som følge heraf er det besluttet at lukke 
lokalia.dk.  

 

Forventninger til året 2011 

• Koncernens nettoomsætning forventes uændret at blive 1.175-1.225 mio. kr.  

• Koncernens resultat af primær drift (EBIT) forventes uændret at udgøre 120-150 mio. kr. 

 

Yderligere oplysninger kan fås hos adm. direktør Lars Nymann Andersen og hos økonomidirektør Kåre 
Wigh på telefon 39 57 70 00. 
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                       Omsætning  EBIT  
 
North Media koncernen realiserer fortsat resultatfremgang i 1. kvartal 2011. EBIT for 1. kvartal 2011 
blev 31,5 mio. kr., hvilket er en fremgang på 12,3 mio. kr. i forhold til 1. kvartal 2010. I forhold til Q1-
09 er indtjeningen øget med 49,3 mio. kr. 
 
Printaktiviteterne har øget omsætningen med 19,0 mio. kr. og EBIT med 9,1 mio. kr., og har dermed fortsat 
de seneste års positive udvikling i såvel omsætning som resultat. Overskudsgraden er hermed løftet fra 
13,0% i 2010 til 15,5% i 2011.  
 
Onlineaktiviteternes omsætning er faldet med 2,6 mio. kr., der primært kan henføres til reduktion inden for 
de jobrelaterede aktiviteter, Ofir og Matchwork. Resultatet er forbedret med 2,8 mio. kr. som følge af 
omkostningsreduktion på Søndagsavisen.dk og i det nu lukkede lokalia.dk.  
 
Som oplyst i fondsbørsmeddelelse nr. 04-11 af 10. marts 2011 er de resterende 33,3% af aktierne i GISAB 
solgt, og salgssummen afregnet kontant samme dag.  
 
Bestyrelsen har besluttet at udbetale et ekstraordinært udbytte på 14,00 kr. pr. aktie svarende til et samlet 
udbytte på 280 mio. kr. I dag den 5. maj 2011 vil være sidste dag for handel af aktier med ret til dette 
udbytte. Udlodningen vil finde sted den 11. maj 2011. 
 

Likvide beholdninger: 

Den 31. marts 2011 havde koncernen likvide beholdninger og danske statsobligationer for 328,5 mio. kr., 
samt beholdning af værdipapirer for 43,9 mio. kr. Realkreditgæld inkl. værdien af renteswap udgjorde 87,1 
mio. kr. 

Koncernens nettorentebærende likviditetsindestående inklusive værdipapirer udgjorde 285,3 mio. kr. ved 
udgangen af 1. kvartal 2011. Pr. 31. december 2010 udgjorde den 57,7 mio. kr. 
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                       Omsætning  EBIT  
Print �– Fortsat resultatforbedring som følge af omsætningsfremgang for distributionsforretningen og 
positiv udvikling i avisens tekstomsætning 

Koncernens printsegment består af distributionsaktiviteterne på FK Distribution, Bekey samt aviserne 
Søndagsavisen, Helsingør Dagblad og Lokalavisen Nordsjælland. 

Den positive udvikling i omsætning og resultatudvikling fortsatte i 1. kvartal 2011. Omsætningen øgedes 
med 19,0 mio. kr. til 264,8 mio. kr. svarende til en vækst på 8%. Indtjeningen blev øget med 9,1 mio. kr. til 
41,0 mio. kr. Forbedringen i indtjeningen skyldes primært højere omsætning, og fortsat 
omkostningstilbageholdenhed.  

FK Distribution har haft en god start på 2011, med højere omsætning end i 2010, og udgør dermed den 
primære drivkraft i printsegmentets resultatfremgang. Det er lykkedes at indgå en række mindre aftaler med 
kunder fra nye sektorer, ligesom en række eksisterende kunder har valgt at øge deres mængder. Pakke- og 
distributionsomkostningerne udvikler sig fortsat tilfredsstillende. 

Søndagsavisen havde i 1. kvartal 2011 en vækst på 20 % i omsætningen på tekstannoncer sammenlignet med 
samme periode sidste år. 

Der arbejdes konstant på at øge kvaliteten af Søndagsavisen og på at effektivisere annoncesalget, blandt 
andet ved at stille IT redskaber til rådighed for kundernes selvindtastning af annoncer.  

Aviserne Helsingør Dagblad og Nordsjællands Avis fortsætter den positive udvikling. Helsingør Dagblad 
fortsætter sidste års stigning i såvel antallet af abonnenter som i øgede annonceindtægter.  

 

Online �– Jobmarkedet uændret på et stabilt men meget lavt niveau 

Koncernens onlinesegment består af Ofir.dk, MatchWork.com, Søndagsavisen.dk, BoligPortal.dk, 
MinReklame.dk samt Væksthuset, herunder BostadsPortal.se. 

Nettoomsætningen inden for onlinesegmentet udgjorde 16,8 mio. kr. i 1. kvartal 2011, hvilket er 2,6 mio. kr. 
lavere end samme periode sidste år. Omsætningen er fortsat negativt påvirket af det svage marked for 
stillingsannoncer.  

EBIT for onlinesegmentet udgjorde -9,9 mio. kr. i 1. kvartal 2011, hvilket svarer til, at underskuddet er 2,8 
mio. kr. mindre end for samme periode sidste år.  
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                       Omsætning  EBIT  
Resultatet for onlinesegmentet er forventet.  I 1. kvartal 2011 har resultatet været positivt påvirket af de 
effektiviseringstiltag, der blev gennemført i 2010. For resten af året bliver de frigjorte ressourcer allokeret til 
yderligere produktforbedringer og markedsføring specielt for Ofir.  

Matchwork har fortsat en utilfredsstillende indtjening som følge af hård konkurrence og lav markedsvækst.  

Søndagsavisen.dk er resultatmæssigt bragt i balance, og Lokalia.dk er blevet lukket, idet de forretnings-
mæssige perspektiver ikke blev vurderet som attraktive. 

MinReklame oplever fortsat stor stigning i brugertallet, og lanceringen af en iPhone applikation er blevet en 
succes.  

BoligPortal.dk har fortsat en tilfredsstillende vækst i såvel omsætning som indtjening. 

Væksthuset, hvis primære aktivitet p.t. er at udvikle sitet BostadsPortal.se, fortsætter arbejdet med at skabe 
en markedsplads for boligannoncer på det svenske marked. 

 

Ikke fordelte omkostninger 

Segmentet med ikke fordelte omkostninger består af koncernrelaterede aktiviteter, der ikke fordeles til 
driftsaktiviteterne i print- og onlinesegmentet samt drift af koncernens ejendomme. 

Resultat af primær drift inden for ikke fordelte omkostninger udgjorde en indtægt på 0,4 mio. kr. for 1. 
kvartal 2011, hvilket er en forbedring på 0,4 mio. kr. i forhold til sidste år.  

 

Ophørte aktiviteter 

Der har været afholdt omkostninger til ophørte aktiviteter for i alt 0,6 mio. kr. i 1. kvartal 2011, primært i 
form af drift og vedligeholdelse af bygninger. Nedtagningen af trykkerimaskinerne i Helsingør blev afsluttet 
ultimo april måned. 

Det er fortsat koncernens vurdering, at ejendommen kan sælges til en pris på niveau med den 
regnskabsmæssige værdi.  
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Nettoomsætning og resultat af primær drift (EBIT) fordelt på segmenter 

 

1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året
DKK mio. 2011 2010 2011 2010 2010 2010 2010 2010

Print 264,8 245,8 264,8 301,6 249,0 273,1 245,8 1.069,5
Indeks ifht. samme periode forrige år 107,7 107,9 107,7 118,1 109,7 110,4 107,9 111,7

Online 16,8 19,4 16,8 15,7 16,4 17,7 19,4 69,2
Indeks ifht. samme periode forrige år 86,6 103,2 86,6 98,7 92,7 93,7 103,2 97,1

Koncernens nettoomsætning i alt 281,6 265,2 281,6 317,3 265,4 290,8 265,2 1.138,7
Indeks ifht. samme periode forrige år 106,2 107,5 106,2 117,0 108,5 109,2 107,5 110,7

1. kvt. ÅTD
Nettoomsætning

 

1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året
DKK mio. 2011 2010 2011 2010 2010 2010 2010 2010

Print 41,0 31,9 41,0 63,0 29,1 46,2 31,9 170,2
Overskudsgrad 15,5% 13,0% 15,5% 20,9% 11,7% 16,9% 13,0% 15,9%

Online -9,9 -12,7 -9,9 -11,2 -11,6 -14,2 -12,7 -49,7
Overskudsgrad -58,9% -65,5% -58,9% -71,3% -70,7% -80,2% -65,5% -71,8%

Ikke fordelte omkostninger 0,4 0,0 0,4 -10,3 1,0 -1,0 0,0 -10,3

Koncernens EBIT, fortsættende aktiviteter 31,5 19,2 31,5 41,5 18,5 31,0 19,2 110,2
Overskudsgrad 11,2% 7,2% 11,2% 13,1% 7,0% 10,7% 7,2% 9,7%

Ophørte aktiviteter, trykkeri -0,6 -0,7 -0,6 0,0 -0,8 -0,6 -0,7 -2,1
Koncernens EBIT, i alt 30,9 18,5 30,9 41,5 17,7 30,4 18,5 108,1

1. kvt. ÅTD
EBIT før særlig poster
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Fokus 2011 
 
2011 skal som beskrevet i Årsrapport 2010 være året, hvor de mange igangværende initiativer på avis og 
onlineforretningerne skal materialisere sig i markant forbedrede og nyskabende produkter, som udgør 
grundlaget for en fremtidig omsætningsvækst og bedre indtjening. 
 
 

 
 
 
PRINT 
FK Distribution er koncernens største og mest profitable forretning. FK Distribution er en af Europas mest 
veldrevne distributionsvirksomheder. På baggrund af en lang erfaring og stor kompetence i virksomheden 
løses en yderst kompliceret logistik- og distributionsopgave. FK distribution er en profitabel forretning, 
grundet de senere års effektivisering og automatisering af forretningsprocesser, som har betydet meget høj 
produktivitet og udnyttelse af kapitalapparatet. 
 
Strategien er på plads, og fokus er at beskytte den eksisterende markedsandel samtidig med et fokuseret salg 
til nye segmenter, der ikke tidligere har benyttet sig af det mest effektive reklamemedie - husstandsomdelte 
tryksager. Samtidig er det målet at fortsætte den høje kundetilfredshed ved til stadighed at sikre et højt 
kvalitetsniveau i distributionen af de ugentlige reklametryksager. Dette bliver bl.a. gjort ved en intensiv 
udrulning af det elektroniske nøglesystem BeKey der vil lette omdelernes adgang til låste opgange, og kan 
være med til at øge kvalitetsniveauet yderligere, samtidig med at effektiviteten forbedres.  
 
Søndagsavisen har gennem de seneste 3 år været gennem en væsentlig omstilling, bl.a. grundet et markant 
fald i markedet for især trykte stillingsannoncer. Udover forbedret redaktionelt indhold og dermed øgede 
læsertal, er der salgsmæssigt sat øget fokus på regionale detailhandelsannoncører med et annonceringsbehov, 
der ikke kan dækkes af de traditionelle midtugeaviser.   
 

 

 

 

Fokus 2011: 
 
• Fastholde og udvikle 

markedsandele og 
indtjeningspotentiale 

 
 
 
• Implementere ny strategi: 

Søndagsavisen og Ofir �– To 
medier, ét jobmarked 

• Fortsætte aggressiv 
vækststrategi for 
Søndagsavisen 

 
 
• Online �– skal udvikles for at 

sikre profitable 
forretningsmodeller inden for 
alle aktiviteter 
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Det seneste års meget positive udvikling i salget af tekstannoncer har bekræftet koncernen i, at avisen er et 
stærkt medie. Det forventes, at de igangsatte initiativer kan gøre avisen profitabel på koncernniveau indenfor 
2 år, når FK Distributions indtjening på distribution af Søndagsavisen medregnes. For Søndagsavisen 
forventes trods positiv udvikling fortsat et utilfredsstillende resultat i 2011.  
 
For hele printsegmentet forventes et bedre resultat i 2011 end i 2010.  
 
 
ONLINE 
Samlet forventes et onlineresultat for 2011 på niveau med 2010, idet gennemførte besparelser investeres i 
udvikling af produkter og markedsføring af den nye Ofir strategi.  
 
Driftsunderskuddet på onlineaktiviteterne kommer hovedsaligt fra de jobrelaterede forretninger Ofir og 
Matchwork samt udviklingen af Bostadsportal.se. Koncernens øvrige onlineaktiviteter er resultatneutrale 
eller overskudsgivende. 
 
Fokus for Ofir er at implementere den nye strategi: �”Søndagsavisen og Ofir �– To medier, ét jobmarked�”. 
 
Print og online jobannoncering supplerer hinanden godt, idet onlinemediet i særlig grad tiltrækker de aktivt 
jobsøgende, mens printmediets styrke er at tiltrække de passivt jobsøgende; de der egentlig ikke søger et nyt 
job, men som lader sig friste, når de ser en for dem attraktiv stilling. 
  
Idéen med det nye Ofir er blandt andet tillige at tilbyde virksomheder og andre kunder en unik 
selvbetjeningsplatform og teknologi, der danner rammen om et rekrutteringsforløb med mindst muligt 
arbejde for såvel arbejdsgiver, arbejdstager og Ofir, og som samtidig sikrer øget effekt af annonceringen, 
bl.a. via en række partnerskaber.  
 
Som følge af øget markedsføring i 2011 forventes resultatet for Ofir at blive dårligere end i 2010.  
 
For Lokalia.dk har der gennem de sidste par måneder været arbejdet på at teste, om konceptet kunne udvikles 
til på sigt at blive en bæredygtig forretningsmodel. Det er konkluderet, at dette ikke er muligt. Som følge 
heraf er projektet nedlukket med udgangen af marts måned.  
 
MatchWork har siden 2008 været præget af utilfredsstillende resultater og der arbejdes i disse måneder på at 
tilrette forretningsmodellen. Resultatet for 2011 forventes at blive på niveau med 2010, der var 
utilfredsstillende.  
 

 

Forventninger til året 2011 

Koncernens nettoomsætning forventes uændret at blive 1.175-1.225 mio. kr., hvilket repræsenterer en vækst 
på 3-8% sammenlignet med 2010. 

Koncernens EBIT forventes uændret at udgøre 120-150 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på ca. 11%. 
EBIT før særlige poster udgjorde 110,2 mio. kr. og overskudsgraden 9,7% i 2010. 
 

 

Med venlig hilsen 

North Media A/S 
 
 

Yderligere oplysninger kan fås hos adm. direktør Lars Nymann Andersen og hos økonomidirektør Kåre 
Wigh på telefon 39 57 70 00. 


