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Den 5. november 2008 

Selskabsmeddelelse nr. 17-08 

 

 

Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s 

Forventningerne til resultat før skat for 2008 fastholdes på 295-315 mio. kr., trods en meget 

negativ udvikling på annoncemarkederne. Salg af Gratistidningar i Sverige AB er gennemført. 

Søndagsavisen.dk og myLiving lanceret som planlagt. Fortsat fokus på økonomisk optimering. 

       
Fortsættende aktiviteter 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året
DKK mio. 2008 2007 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2007
Nettoomsætning 945,1 1.071,7 290,3 327,1 327,8 362,0 335,9 359,5 376,3 1.433,9
Indeks ifht. samme periode forrige år 88,2 86,4 91,0 87,1

Resultat af primær drift -22,0 39,8 -14,2 -6,1 -1,8 -25,6 -0,3 11,0 29,1 14,2
Overskudsgrad -2,3% 3,7% -4,9% -1,9% -0,6% -7,1% -0,1% 3,1% 7,7% 1,0%

Resultat før skat -31,3 33,6 -17,6 -9,7 -3,9 -35,2 -2,4 9,5 26,4 -1,6

3. kvt. ÅTD

 
 

• Koncernens omsætning for de fortsættende aktiviteter i 3. kvartal 2008 udgjorde 290,3 mio. kr. 
og var 45,6 mio. kr. eller 14 % lavere end i samme periode i 2007. 

• Resultat før skat for de fortsættende aktiviteter blev -17,6 mio. kr. i 3. kvartal 2008. Resultatet 
reduceredes med 15,2 mio. kr. i forhold til 3. kvartal 2007. Resultatet er utilfredsstillende, men 
som forventet. 

• De norske konkurrencemyndigheder har, som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 15-08 den 20. 
oktober 2008, godkendt salget af Norsk Avisdrift AS. Handlen gennemførtes med effekt pr. 23. 
oktober 2008. 

• Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 14-08 den 25. september 2008, er der indgået aftale vedrø-
rende VLT AB’s køb af 66,7 % af aktierne i Gratistidningar i Sverige AB for 400 mio. SEK. 

• Det forventes, at de svenske konkurrencemyndigheder godkender salget af Gratistidningar i Sve-
rige AB, og dermed fuldføres den annoncerede strategi om frasalg af Norsk Avisdrift AS og Gra-
tistidningar i Sverige AB som tidligere oplyst i selskabsmeddelelse nr. 01-08 den 8. februar 2008. 

• I løbet af 3. kvartal 2008 er den negative tendens på annoncemarkederne forstærket med betyde-
lige markedsfald inden for især stillingsannoncemarkedet til følge. 

• Inden for distributionsaktiviteterne er der indgået 2-årige aftaler med COOP og Dansk Super-
marked gældende for 2009 og 2010 som også meddelt i selskabsmeddelelse nr. 13-08 den 15. 
august 2008 og nr. 16-08 den 31. oktober 2008. 

• Den 3. oktober lanceredes www.Søndagsavisen.dk og www.myLiving.dk, og den trykte avis Søn-
dagsavisen har de seneste måneder gennemgået en løbende forandringsproces. 

 

Forventninger til året 2008 

• Den yderligere negative udvikling på annoncemarkederne samt tab af markedsandele inden for 
distributionsaktiviteterne påvirker forventningerne til årets omsætning negativt, mens omkost-
ningsbesparelser kompenserer for den resultatmæssige effekt heraf. 

• Forventningerne til koncernens nettoomsætning reduceres med 75 mio. kr. til 1.525-1.575 mio. 
kr. Resultat før skat forventes uændret at udgøre 295-315 mio. kr. i 2008. 

 
Yderligere oplysninger kan fås hos adm. direktør Mads Dahl Andersen, telefon 39 57 75 00. 
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Danmark – på avis- og distributionsmarkedet blev den negative tendens yderligere forstærket, 

ligesom tab af markedsandele inden for især distributionsaktiviteterne også påvirker negativt. 

 
Koncernens nettoomsætning i Danmark i 3. kvartal udgjorde 283,8 mio. kr., hvilket er 45,1 mio. kr. 
eller 14 % lavere end i 3. kvartal 2007, hvor omsætningen udgjorde 328,9 mio. kr. 
 
For 3. kvartal 2008 år til dato var koncernens danske nettoomsætning 922,8 mio. kr. Dette er 125,8 
mio. kr. eller 12 % lavere sammenlignet med samme periode året før. 
 
Den negative omsætningsudvikling skyldes dels en yderligere negativ udvikling på annoncemarke-
derne inden for især markedet for stillingsannoncer og dels tab af markedsandele inden for distribu-
tionsaktiviteterne. 
 
Inden for distributionsforretningen er resultatudviklingen positivt påvirket af de tidligere gennemfør-
te omkostningsreducerende tiltag, ligesom kvaliteten fortsat er på et meget tilfredsstillende niveau. 
 
Resultat af primær drift i Danmark var -13,7 mio. kr. i 3. kvartal 2008, hvilket er 12,3 mio. kr. lavere 
end i 3. kvartal 2007. Den negative resultatudvikling er utilfredsstillende, men samlet set som for-
ventet og skyldes primært negativ omsætningsudvikling på Søndagsavisen og OFiR inden for stil-
lingsannoncer. 
 
Endvidere har Helsingør Dagblad tabt trykkunder, ligesom nye konkurrenter på midt-ugeavismarkedet 
har påvirket resultatet negativt. 
 
For 3. kvartal 2008 år til dato var koncernens resultat af primær drift i Danmark -23,2 mio. kr. Dette 
er 57,5 mio. kr. lavere sammenlignet med samme periode året før. For 2. og 3. kvartal i 2008 var 
resultattilbagegangen betydelig mindre end i 1. kvartal 2008, idet den negative udvikling i 2007 først 
fandt sted fra og med 2. kvartal af dette år. 
 
Bestyrelsen for Søndagsavisen a-s har besluttet, at Mads Dahl Andersen udover opgaven som adm. 
direktør for Søndagsavisen a-s fremover tillige overtager ansvaret for koncernens samlede distributi-
onsaktiviteter.  
 
  
Sverige – aftale om salg af Gratistidningar i Sverige AB (GISAB) til VLT AB 

 
Den 25. september 2008 meddeltes i selskabsmeddelelse nr. 14-08 at Søndagsavisen a-s havde ind-
gået aftale om salg af Gratistidningar i Sverige AB (GISAB) til VLT AB. Som følge heraf er GISAB 
klassificeret som ophørende aktivitet. 
 
I første omgang sælges 66,7 % af aktierne til en pris på 400 mio. SEK på gældfri basis. Der er endvi-
dere indgået aftale om, at Søndagsavisen a-s sælger de resterende 33,3 % af aktierne til en mini-
mumspris på 160 mio. SEK umiddelbart efter regnskabsaflæggelsen for 2010. Såfremt en række op-
stillede forudsætninger omkring GISAB’s vækst og indtjening for 2008-2010 opfyldes, kan salgspri-
sen blive højere. 
 
Aftalen er betinget af godkendelse fra de svenske konkurrencemyndigheder. Søndagsavisen a-s for-
venter, at myndighederne godkender salget. Overtagelse finder sted umiddelbart efter myndigheder-
nes godkendelse. 
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GISAB udgør størstedelen af koncernens svenske aktiviteter.  
 
Nettoomsætningen for koncernens svenske aktiviteter steg i 3. kvartal 2008 med 27 % eller 14,1 mio. 
kr. til i alt 67,1 mio. kr. sammenlignet med 3. kvartal 2007. For 3. kvartal 2008 år til dato er netto-
omsætningen øget med 20 % eller 37,2 mio. kr. sammenlignet med samme periode året før. Omsæt-
ningsvæksten skyldes primært højere omsætning på Mitt i aviserne. Bortfaldet af reklameskat, som 
fandt sted ultimo 2007, påvirker ligeledes positivt om end i mindre grad. 
 
Resultat af primær drift var 9,8 mio. kr. i 3. kvartal 2008, hvilket er 11,2 mio. kr. højere end i 3. kvar-
tal 2007. For 3. kvartal 2008 år til dato var resultat af primær drift 35,4 mio. kr. Dette repræsenterer 
en overskudsgrad på 16 %, og resultatet er 25,2 mio. kr. højere end i samme periode i 2007. Det for-
bedrede resultat er en konsekvens af den øgede omsætning samt forbedret driftsmargin. 
 

 

Øvrige lande – MatchWork UK lavere omsætning i lokal valuta, Norsk Avisdrift AS solgt 

 
MatchWork UK’s omsætningsudvikling bærer præg af afmatningen i markedet for stillingsannoncer. 
Væksten i lokal valuta var således på -4% i 3. kvartal 2008 sammenlignet med samme kvartal 2007. 
I danske kroner var væksten yderligere negativ på grund af det svagere engelske pund. 
 
For 3. kvartal 2008 år til dato var væksten i omsætningen -5 % sammenlignet med samme periode 
sidste år. 
 
MatchWork’s etablering af et salgskontor i Tyskland og Sverige er gennemført og udviser tilfreds-
stillende vækstrater. 
 
De norske konkurrencemyndigheder har, som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 15-08 den 20. okto-
ber 2008, godkendt salget af Norsk Avisdrift AS. Handlen gennemførtes med effekt pr. 23. oktober 
2008. 
 
Norsk Avisdrifts omsætning udgjorde 25,9 mio. kr. i 3. kvartal 2008 år til dato, hvilket repræsenterer 
et fald på 2 mio. kr. eller 7 % sammenlignet med samme periode sidste år. Resultat af primær drift 
blev imidlertid forbedret med 0,8 mio. kr. til 0,7 mio. kr. 
 

 

Internet – Opbremsning på jobmarkedet, men fortsat videreudvikling af OFiR. Søndagsavi-

sen.dk og myLiving.dk lanceret som planlagt 

 
De samlede internetaktiviteters nettoomsætning udgjorde 22,5 mio. kr. i 3. kvartal 2008. Dette er på 
niveau med omsætningen i samme periode sidste år. 
 
For 3. kvartal 2008 år til dato udgjorde omsætningen 75,0 mio. kr., hvilket repræsenterer en vækst på 
9 % sammenlignet med samme periode i 2007. 
 
Omsætningsudviklingen påvirkes positivt af BoligPortal.dk, som er Danmarks største portal for 
leje og udlejning af boliger, og som udvikler sig meget positivt med høj vækst. FORUM og 
MatchWork udviser vækst om end lavere end forventet, mens OFiR’s vækst er negativ som følge 
af fald i marked og markedsandel. 
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Resultat af primær drift udgjorde -9,1 mio. kr. i 3. kvartal 2008, hvilket er 7,2 mio. kr. lavere end i 3. 
kvartal 2007. Den negative resultatudvikling skyldes primært opbremsningen på markedet for stil-
lingsannoncer, den fortsatte indsats inden for videreudvikling af OFiR’s produkter samt omkostnin-
ger til forretningsudviklingsprocessen inden for Onlineområdet. 
 
Lanceringen af www.Søndagsavisen.dk og re-positioneringen af www.FORUM.dk fandt sted den 3. 
oktober 2008. Endvidere har den trykte avis Søndagsavisen de seneste måneder gennemgået en lø-
bende forandringsproces, hvilket blandt andet har medført et optimeret layout i avisen og redaktio-
nelle ændringer med det formål at konvertere læsere til brugere på www.søndagsavisen.dk. Dette har 
blandt andet resulteret i lanceringen af www.ferieliv.dk, som er et print-online produkt med opslag 
om charterrejser, der delvist er produceret af onlinebrugerne. Tilsvarende er www.myLiving.dk lan-
ceret som et site, hvor der er fokus på boligindretning. 
 
De kommende 12 måneder vil byde på lancering af en lang række online produkter, hvor der skal 
skabes brugere og sidevisninger gennem den trykte avis Søndagsavisen. I avisen øges fokus på at 
inspirere læserne til at gå online og involvere sig aktivt. 
 
 

Forventningerne til året 2008  

 

Den yderligere negative udvikling på annoncemarkederne samt tab af markedsandele inden for di-
stributionsaktiviteterne påvirker forventningerne til årets omsætning negativt, mens omkostningsbe-
sparelser kompenserer for den resultatmæssige effekt heraf. 
 
Forventningerne til koncernens nettoomsætning reduceres med 75 mio. kr. til 1.525-1.575 mio. kr. 
Resultat før skat forventes uændret at udgøre 295-315 mio. kr. i 2008. 
 
Salget af Norsk Avisdrift AS og det forventede salg af Gratistidningar i Sverige AB påvirker resulta-
tet positivt med engangsindtægter på i alt ca. 295 mio. kr. 
 
Inden for distributionsaktiviteterne i Danmark er det primære fokus at indgå aftaler for 2009, mens 
fokus for Søndagsavisen og Onlineaktiviteterne er på løbende lancering af online produkter. 
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Nettoomsætning og resultat af primær drift fordelt på lande og på forretningsområder 

 
 

3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året
DKK mio. 2008 2007 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2007
Geografisk

Danmark 922,8 1.048,6 283,8 319,3 319,7 355,5 328,9 351,8 367,9 1.404,1
Indeks ifht. samme periode forrige år 88,0 86,3 90,8 86,9

Sverige 221,5 184,3 67,1 84,5 69,9 84,8 53,0 69,3 62,0 269,1
Indeks ifht. samme periode forrige år 120,2 126,6 122,0 112,7

Øvrige lande 43,7 48,3 11,8 16,7 15,2 16,2 14,0 17,5 16,8 64,5
Indeks ifht. samme periode forrige år 90,4 84,3 95,4 90,3

I alt 1.188,0 1.281,3 362,7 420,5 404,8 456,5 395,9 438,6 446,7 1.737,7
Indeks ifht. samme periode forrige år 92,7 91,6 95,9 90,6

Ophørende aktiviteter 242,9 209,5 72,4 93,4 77,0 94,5 60,0 79,1 70,4 303,9
Indeks ifht. samme periode forrige år 115,9 120,8 118,1 109,4

Fortsættende aktiviteter 945,1 1.071,7 290,3 327,1 327,8 362,0 335,9 359,5 376,3 1.433,9
Indeks ifht. samme periode forrige år 88,2 86,4 91,0 87,1

Forretningsområder

Avisudgivelse & Distribution 1.113,0 1.212,6 340,2 394,0 378,8 434,0 373,4 415,5 423,8 1.646,7
Indeks ifht. samme periode forrige år 91,8 91,1 94,8 89,4

Internet 75,0 68,6 22,5 26,6 25,9 22,5 22,5 23,2 23,0 91,0
Indeks ifht. samme periode forrige år 109,3 100,1 114,7 112,9

I alt 1.188,0 1.281,3 362,7 420,5 404,8 456,5 395,9 438,6 446,7 1.737,7
Indeks ifht. samme periode forrige år 92,7 91,6 95,9 90,6

Ophørende aktiviteter 242,9 209,5 72,4 93,4 77,0 94,5 60,0 79,1 70,4 303,9
Indeks ifht. samme periode forrige år 115,9 120,8 118,1 109,4

Fortsættende aktiviteter 945,1 1.071,7 290,3 327,1 327,8 362,0 335,9 359,5 376,3 1.433,9
Indeks ifht. samme periode forrige år 88,2 86,4 91,0 87,1

Nettoomsætning

3. kvt. ÅTD
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3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året
DKK mio. 2008 2007 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2007
Geografisk

Danmark -23,2 34,3 -13,7 -6,9 -2,6 -26,5 -1,4 9,1 26,6 7,8
Overskudsgrad -2,5% 3,3% -4,8% -2,2% -0,8% -7,5% -0,4% 2,6% 7,2% 0,6%

Sverige 35,4 10,2 9,8 18,5 7,0 20,6 -1,4 8,7 3,0 30,9
Overskudsgrad 16,0% 5,5% 14,7% 21,9% 10,1% 24,3% -2,7% 12,5% 4,8% 11,5%

Øvrige lande 0,7 5,4 -0,4 0,8 0,3 1,2 1,9 2,1 1,3 6,5
Overskudsgrad 1,6% 11,1% -3,6% 5,0% 1,7% 7,3% 13,4% 12,2% 8,0% 10,1%

I alt 12,9 49,9 -4,3 12,5 4,7 -4,7 -1,0 19,9 30,9 45,2
Overskudsgrad 1,1% 3,9% -1,2% 3,0% 1,2% -1,0% -0,2% 4,5% 6,9% 2,6%

Ophørende aktiviteter 34,9 10,1 9,9 18,6 6,5 20,9 -0,7 8,9 1,8 30,9
Overskudsgrad 14,4% 4,8% 13,7% 19,9% 8,4% 22,1% -1,2% 11,3% 2,6% 10,2%

Fortsættende aktiviteter -22,0 39,8 -14,2 -6,1 -1,8 -25,6 -0,3 11,0 29,1 14,2
Overskudsgrad -2,3% 3,7% -4,9% -1,9% -0,6% -7,1% -0,1% 3,1% 7,7% 1,0%

Forretningsområder

Avisudgivelse & Distribution 27,2 45,5 4,8 15,9 6,4 1,8 0,9 15,3 29,2 47,2
Overskudsgrad 2,4% 3,8% 1,4% 4,0% 1,7% 0,4% 0,2% 3,7% 6,9% 2,9%

Internet -14,3 4,3 -9,1 -3,5 -1,7 -6,3 -1,9 4,6 1,6 -2,0
Overskudsgrad -19,0% 6,3% -40,5% -13,2% -6,4% -28,1% -8,4% 19,7% 7,2% -2,2%

I alt 12,9 49,9 -4,3 12,5 4,7 -4,7 -1,0 19,9 30,9 45,2
Overskudsgrad 1,1% 3,9% -1,2% 3,0% 1,2% -1,0% -0,2% 4,5% 6,9% 2,6%

Ophørende aktiviteter 34,9 10,1 9,9 18,6 6,5 20,9 -0,7 8,9 1,8 30,9
Overskudsgrad 14,4% 4,8% 13,7% 19,9% 8,4% 22,1% -1,2% 11,3% 2,6% 10,2%

Fortsættende aktiviteter -22,0 39,8 -14,2 -6,1 -1,8 -25,6 -0,3 11,0 29,1 14,2
Overskudsgrad -2,3% 3,7% -4,9% -1,9% -0,6% -7,1% -0,1% 3,1% 7,7% 1,0%

3. kvt. ÅTD
Resultat af primær drift

 
 
 
 


