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Den 4. november 2009 

Selskabsmeddelelse nr. 20-09 

 

 

Kvartalsorientering 3. kvartal 2009 for Søndagsavisen a-s 

 

Søndagsavisen a-s realiserer et resultat, som er bedre end i samme periode sidste år. 

Forventningerne til årets resultat fastholdes. 

 
  

• Resultat af primær drift (EBIT) for de fortsættende aktiviteter blev +5,7 mio. kr. i 3. kvartal 2009, 
mod -15,5 mio. kr. i 3. kvartal 2008. 

• Indtjeningen er forbedret på trods af et fald i omsætningen i 3. kvartal 2009 for de fortsættende akti-
viteter på 27,6 mio. kr. svarende til 10%.  

• Den primære årsag til forbedringen i indtjeningen er printaktiviteterne, der til trods for et fald i om-
sætningen på 19,7 mio. kr. i 3. kvartal 2009, har realiseret et overskud på 18,4 mio. kr. I samme peri-
ode 2008 var resultatet et underskud på 1,8 mio. kr. 

• Distributionsforretningen fortsætter den positive udvikling med at levere en øget kvalitet og med en 
større effektivitet, hvilket påvirker resultatet positivt. På Søndagsavisen er omsætningen kraftigt på-
virket af markedsfaldet, mens kvalitetsforbedringerne er slået igennem på læsertallet, der er steget 
30% per eksemplar. 

• Onlineaktiviteternes omsætning udvikler sig negativt. Markedsandele bevares eller øges, men særligt 
stillingsmarkedet er reduceret betydeligt sammenlignet med 2008. Nyudvikling af IT-platforme og 
produkter fortsætter. Omsætningen i 3 kvartal 2009 udgjorde 17,7 mio. kr. – et fald på 4,8 mio. kr. I 
perioden er realiseret et underskud på 11,4 mio. kr. mod et underskud i samme periode af 2008 på 9,1 
mio. kr.  

• Helsingør Dagblad har udviklet sig som forventet, og de fortsættende aktiviteter realiserede et under-
skud på 0,2 mio. kr. i 3. kvartal 2009, hvilket er 3,8 mio. kr. bedre end i samme periode året før. 

• Købet af 43% ejerandel af Helsingør Dagblad koncernen samt  nedlukning af trykkeriaktiviteterne 
forløb planmæssigt og omkostninger til nedlukning, herunder nedskrivning af trykmaskiner og byg-
ninger til forventet nettorealisationsværdi, forventes ikke at påvirke årets resultat. 

• Den 30. september 2009 havde koncernen likvide beholdninger på 144,2 mio. kr. og langfristede 
realkreditlån på 85 mio. kr. I august udbetaltes 50,1 mio. kr. i udbytte. Trods negativt driftsresultat i 
2009 har koncernen genereret positiv likviditet fra driften. 

• Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 19 af 27. august 2009 har bestyrelsen besluttet at sætte salgspro-
cessen af Forbruger-Kontakt i bero. Salgsprocessen forventes genoptaget i 2010. 

 

Forventninger til året 2009 

• Koncernens nettoomsætning for fortsættende aktiviteter forventes uændret at blive i niveauet 10% 
lavere end i 2008. 

• Koncernens resultat af primær drift (EBIT) forventes fortsat at blive på niveau eller bedre end resul-
tat af primær drift for fortsættende aktiviteter i 2008, som var minus 45,2 mio. kr.  

• Forventningerne til EBIT i 2009 indeholder engangsomkostninger på ca. 23 mio. kr. til bl.a. restruk-
tureringsomkostninger afholdt i Q1-09 og udgifter til rådgivere i forbindelse med undersøgelsen af de 
strategiske muligheder for distributionsforretningen. 
 

 
Yderligere oplysninger kan fås hos adm. direktør Mads Dahl Andersen, telefon 39 57 75 00. 
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Nettoomsætning og resultat af primær drift (EBIT) fordelt på segmenter 

 

3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året
DKK mio. 2009 2008 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008

Segmenter i Søndagsavisen a-s

Print 672,7 773,2 217,6 237,5 217,6 243,8 237,3 267,0 268,9 1.017,0
Indeks ifht. samme periode forrige år 87,0 86,7 91,7 89,0 80,9 80,4 85,5 89,2 85,4 85,1

Online 55,4 75,0 17,7 18,9 18,8 18,5 22,5 26,6 25,9 93,5
Indeks ifht. samme periode forrige år 73,9 109,3 78,7 71,1 72,6 82,6 100,4 114,7 112,6 102,7

Helsingør Dagblad 61,9 96,9 9,3 26,5 26,1 28,4 30,5 33,4 33,0 125,3
Indeks ifht. samme periode forrige år 63,9 87,1 30,5 79,3 79,1 77,6 84,5 90,5 86,2 84,7

Koncernens omsætning i alt 790,0 945,1 244,6 282,9 262,5 290,7 290,3 327,0 327,8 1.235,8

Ophørende aktiviteter 32,6 58,6 0,0 16,7 15,9 16,3 18,1 20,5 20,0 74,9
Fortsættende aktiviteter 757,4 886,5 244,6 266,2 246,6 274,4 272,2 306,5 307,8 1.160,9

Indeks ifht. samme periode forrige år 85,4 128,3 89,9 86,9 80,1 80,9 86,9 91,0 86,9 86,4

3. kvt. ÅTD

Omsætning

 
 

3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året
DKK mio. 2009 2008 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008

Segmenter i Søndagsavisen a-s

Print 37,3 -0,5 18,4 18,1 0,8 1,2 -1,8 -0,3 1,6 0,7
Overskudsgrad 5,5% -0,1% 8,5% 7,6% 0,4% 0,5% -0,8% -0,1% 0,6% 0,1%

Online -31,1 -14,3 -11,4 -10,7 -9,0 -14,5 -9,1 -3,5 -1,7 -28,8
Overskudsgrad -56,1% -19,1% -64,4% -56,6% -47,9% -78,4% -40,4% -13,2% -6,6% -30,8%

Helsingør Dagblad 0,8 -6,8 1,0 1,6 -1,8 -3,9 -2,5 -2,6 -1,7 -10,7
Overskudsgrad 1,3% -7,0% 10,8% 6,0% -6,9% -13,7% -8,2% -7,8% -5,2% -8,5%

Ikke fordelte omkostninger -10,0 -0,2 -1,1 -2,4 -6,5 -6,2 -0,6 0,3 0,1 -6,4

Koncernens EBIT i alt -3,0 -21,8 6,9 6,6 -16,5 -23,4 -14,0 -6,1 -1,7 -45,2

Ophørende aktiviteter 4,7 7,6 1,2 2,2 1,3 1,6 1,5 3,3 2,8 9,2
Fortsættende aktiviteter -7,7 -29,4 5,7 4,4 -17,8 -25,0 -15,5 -9,4 -4,5 -54,4

Overskudsgrad -1,0% -3,3% 2,3% 1,7% -7,2% -9,1% -5,7% -3,1% -1,5% -4,7%

3. kvt. ÅTD

Resultat af primær drift (EBIT)

 
 
 

Print – Markant resultatforbedring på trods af betydeligt omsætningsfald  

 
Koncernens printsegment består af distributionsaktiviteterne samt avisen Søndagsavisen. 
 
Den forbedrede indtjening i printsegmentet er en følge af effektivitetsforbedringer inden for distributi-
onsforretningen. Herudover er de generelle omkostninger reduceret som følge af en reduktion i antallet af 
medarbejdere på Søndagsavisen. 
 
Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 19 af 27. august 2009 er det besluttet at udsætte undersøgelsen af de 
strategiske muligheder for distributionsaktiviteterne. Det er bestyrelsens opfattelse at tidspunktet for et 
muligt salg eller indgåelse af en strategisk alliance vil blive endnu bedre i løbet af 2010.  
 
 
Online – Jobmarkedet uændret på meget lavt niveau 

 
Koncernens onlinesegment består af OFiR.dk, MatchWork.com, Søndagsavisen.dk, BoligPortal.dk samt 
MinReklame.dk. 
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Nettoomsætningen på onlinesegmentet udgjorde 17,7 mio. kr. i 3. kvartal 2009. Dette svarer til et fald på 
4,8 mio. kr. eller 21% sammenlignet med samme periode i 2008. Omsætningsreduktionen skyldes alene 
afmatningen på jobmarkedet, som påvirker OFiR og MatchWork stærkt negativt. 
 
Resultat af primær drift for onlinesegmentet udgjorde -11,4 mio. kr. i 3. kvartal 2009. Resultatet er 2,3 
mio. kr. lavere end i samme periode i 2008, hvor resultatet var -9,1 mio. kr. 
 
Onlinesegmentets resultat for 2009 år til dato udgør -31,1 mio. kr., hvilket er 16,8 mio. kr. dårligere end 
samme periode i 2008. Hovedårsagen er, at omsætningen er reduceret med 19,6 mio. kr. svarende til 26% 
og samlet set udgjorde 55,4 mio. kr. i 3. kvartal år til dato 2009. På OFiR og MatchWork blev der i 1. 
kvartal gennemført en betydelig reduktion i antallet af medarbejdere, hvorfor resultatet er negativt påvir-
ket af restruktureringsomkostninger på 3,6 mio. kr. 
 
Indtjeningen fra det nye OFiR.dk og segmentportalerne (plejejobbet, økonomijobbet og salgsjobbet) samt 
MatchWork er meget negativt påvirket af den lave aktivitet på jobmarkedet, og MatchWork ligeledes af 
en ufavorabel valutakursudvikling i England og Sverige. Der er i perioden fortsat investeret i videreud-
vikling af Internet-platformen.  
 
Samtidig er Søndagsavisen.dk’s indtjening fortsat negativ og lever ikke op til forventningerne. I august 
blev der derfor gennemført en restrukturering af området med en større reduktion af omkostningerne til 
følge. 
 
BoligPortal.dk udviser fortsat høj vækst i omsætningen på den eksisterende aktivitet baseret på at formid-
le lejeboliger. Igennem det seneste halve år har Boligportal.dk arbejdet intensivt med at lancere et ejerbo-
ligsite, som udover informationer om ejerboliger der er til salg også indeholder informationer om de fak-
tiske salgspriser – helt tilbage til 1992. Denne service blev lanceret i begyndelsen af oktober. 
  
 
Helsingør Dagblad – Trykaktiviteterne afviklet 

 
Segmentet Helsingør Dagblad udgøres af koncernen Helsingør Dagblad A/S, hvis hovedaktivitet hidtil 
har været avistrykkeri. Endvidere udgives dagbladet Helsingør Dagblad samt gratisavisen Lokalavisen 
Nordsjælland. 
 
Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 15-09 dateret 7. juli 2009 indgik Søndagsavisen a-s aftale om at 
overtage de resterende 43% af aktierne i Helsingør Dagblad fra Dansk AvisTryk A/S. Det blev samtidig 
besluttet at nedlægge trykaktiviteterne, idet Helsingør Dagblad indenfor få år ville skulle foretage meget 
store investeringer for at kunne opretholde den nødvendige trykkapacitet på et tilfredsstillende kvalitets-
niveau. Det blev vurderet at en sådan investering ikke ville være rentabel.  
 
Helsingør Dagblads trykkeriaktiviteter er derfor klassificeret som ophørende aktivitet. 
 
Ophørende aktivitet bestod i 1. og 2. kvartal 2009 af trykkeridrift frem til lukningen i starten af juli. Re-
sultat af primær drift for denne periode var 3,5 mio. kr. 
 
Ophørende aktivitet bestod i 3. kvartal 2009 af nedskrivning af trykmaskiner og bygninger til forventet 
nettorealisationsværdi, samt avance i forbindelse med overdragelse af tilbageværende trykaftaler, og 
avance ved indregning af købet af de resterende 43% af aktierne i Helsingør Dagblad A/S. Det samlede 
resultat heraf udgjorde 1,2 mio. kr. 
 
Der vil fortsat være løbende omkostninger relateret til trykaktiviteten (ophørende aktivitet) primært i 
form af drift og vedligeholdelse af bygninger. Såvel bygninger som trykmaskiner er sat til salg, og resul-
tatet kan blive påvirket negativt eller positivt af de priser som maskiner og bygninger realiseres til, når 
salg gennemføres. 



Kvartalsorientering 3. kvartal 2009 for Søndagsavisen a-s Selskabsmeddelelse nr. 20-09 af 4.11.2009 side 4 af 4 
 

 
Som følge af nedlukningen af trykaktiviteten er den tilbageværende aktivitet i segmentet Helsingør Dag-
blad herefter udgivelse af dagbladet Helsingør Dagblad samt gratisavisen Lokalavisen Nordsjælland.  
Resultat af primær drift for disse aktiviteter udgjorde -0,2 mio. kr. i 3. kvartal 2009, hvilket er 3,8 mio. 
kr. bedre end i samme kvartal 2008. 
 
 
Ikke fordelte omkostninger 

 
Segmentet med ikke fordelte omkostninger består af koncernrelaterede aktiviteter, der ikke fordeles til 
driftsaktiviteterne i printsegmentet, onlinesegmentet og Helsingør Dagblad segmentet. 
 
Resultat af primær drift inden for ikke fordelte omkostninger udgør -1,1 mio. kr. for 3. kvartal 2009, 
hvilket er på niveau med sidste år.  
 
For 3. kvartal år til dato udgør resultatet -10,0 mio. kr., hvilket er 9,8 mio. kr. lavere end samme periode 
sidste år. Resultatet for 2009 inkluderer ca. 12 mio. kr. til restruktureringsomkostninger, fratrædelses-
godtgørelse til direktør, samt udgifter til finansielle og juridiske rådgivere til undersøgelse af de strategi-
ske muligheder for distributionsforretningen. 
 
 
Forventningerne til året 2009  

 
Som følge af lukningen af trykaktiviteten vil denne aktivitet blive præsenteret som ophørende aktivitet i 
årsrapporten for 2009, og dermed udgå af koncernomsætningen for såvel 2009 som 2008.  
 
Koncernens nettoomsætning for fortsættende aktiviteter forventes uændret at blive i niveauet 10% lavere 
end i 2008. 
 
Koncernens resultat af primær drift (EBIT) forventes fortsat at blive på niveau eller bedre end resultat af 
primær drift for fortsættende aktiviteter i 2008, som var minus 45,2 mio. kr.  
 
Forventningerne til EBIT i 2009 indeholder engangsomkostninger på ca. 23 mio. kr. til bl.a. restrukture-
ringsomkostninger afholdt i Q1-09 og udgifter til rådgivere i forbindelse med undersøgelsen af de strate-
giske muligheder for distributionsforretningen. 
 


