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Den 6. august 2008 
Selskabsmeddelelse nr. 12-08 
 

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s 

 
Der forventes uændret et resultat før skat for 2008 på 20-40 mio. kr. Negativ tendens på  
annoncemarkederne. Fortsat fokus på udarbejdelse af Media-Online strategi og økonomisk 
optimering. 
 

 

Mio. kr. H1-08 H1-07 Indeks 2007

Nettoomsætning 805,8 865,4 93 1.698,8

Resultat af primær drift (EBIT) 16,7 51,8 32 44,6

Resultat før skat (EBT) 11,2 48,0 23 29,5  
 
• Koncernens omsætning i H1-08 udgjorde 805,8 mio. kr. (H1-07: 865,4 mio. kr.), hvilket repræ-

senterer et fald på 7 % sammenlignet med samme periode året før. 
• Resultat før skat for koncernen blev 11,2 mio. kr. i H1-08 (H1-07: 48,0 mio. kr.), hvilket er 36,8 

mio. kr. lavere end i H1-07. Resultatnedgangen er koncentreret om de danske aktiviteter, mens 
aktiviteterne i Sverige har udviklet sig meget tilfredsstillende. 

• I Danmark har såvel avis- og distributionsaktiviteterne som internetaktiviteterne haft en negativ 
resultatudvikling, der skyldes faldende annoncepriser, faldende annoncemarkeder og tab af mar-
kedsandele.   

• Det er i særlig grad faldet i markedet for stillingsannoncer samt tabte markedsandele i distributi-
onsforretningen, der har påvirket omsætningen i Danmark.  

• Også for året 2009 planlægges der med ekstraordinære prisstigninger for distributionsforretnin-
gen for delvist at kompensere for udhulningen af prisniveauet efter flere års priskrig og for de 
stigende lønninger til omdelerne.  

• Reorganisering af Media-Online aktiviteterne er gennemført, og der er tilført yderligere ledelses- 
og specialistkompetence. En Media-Online strategi forventes fremlagt i løbet af H2-08. 

• Gratistidningar i Sverige AB (GISAB) fortsætter med at øge markedsandelene med stærkt for-
bedrede resultater til følge. 

• Arbejdet med salg af MatchWork World Wide A/S er indstillet, da det ikke er lykkedes at opnå 
en acceptabel pris. For Gratistidningar i Sverige AB fortsætter salgsforløbet. 

• Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 11-08 dateret den 28. juni 2008 har Søndagsavisen a-s ind-
gået aftale om salg af Norsk Avisdrift AS. Aftalen er betinget af godkendelse fra det norske 
Konkurrencetilsyn samt det norske Medietilsyn. Overtagelsen finder sted i umiddelbar forlæn-
gelse af myndighedernes godkendelse. Som konsekvens heraf er Norsk Avisdrift AS klassificeret 
som ophørende aktivitet. 

 
Forventninger til året 2008 
• Forventningerne til året 2008 er uændrede. Koncernens nettoomsætning forventes at blive 1.600-

1.650 mio. kr. og resultat før skat 20-40 mio. kr. Gennemførelsen af salget af Norsk Avisdrift AS 
påvirker resultatet positivt med ca. 20 mio. kr., hvilket er indeholdt i førnævnte forventninger. 

• Såfremt salget af GISAB effektueres, vil det have en betydelig positiv påvirkning af resultatet for 
2008.  Dette er ikke inkluderet i ovenstående forventninger. 

 
Yderligere oplysninger kan fås hos adm. direktør Mads Dahl Andersen, telefon 39 57 75 00.
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KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL (mio.kr.) 

H1-08 H1-07 2007
Resultatopgørelsen: urevideret urevideret revideret

Nettoomsætning 805,8 865,4 1.698,8
Bruttoresultat 233,4 255,9 450,1
Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 56,6 90,5 124,1
Afskrivninger  39,9 38,7 79,5
Nedskrivninger 0,0 0,0 28,5
Resultat af primær drift (EBIT) 16,7 51,8 44,6
Andel af resultat i associerede virksomheder -1,0 0,1 -7,5
Finansielle poster, netto -4,5 -3,9 -7,6
Resultat før skat (EBT) 11,2 48,0 29,5
Resultat for fortsættende aktiviteter 3,2 38,9 23,3
Resultat for ophørende aktiviteter 0,0 -1,2 0,8
Periodens resultat 3,2 37,7 24,1

Balance, ultimo:

Aktiver i alt 975,8 970,2 979,8
Aktiekapital 111,4 111,4 111,4
Egenkapital (incl. minoritetsinteresser) 484,3 493,2 490,1
Nettorentebærende gæld  (1) 186,1 156,6 207,8
Netto arbejdskapital (NWC)  (1) -46,2 -46,8 -21,9
Investeret kapital 670,4 649,8 697,9
Periodens investering i materielle aktiver 20,5 59,1 104,0
Frit cash flow 46,6 20,4 -24,8

Øvrige oplysninger:
Gennemsnitligt antal medarbejdere 1.236 1.234 1.242
Beholdning af egne aktier, t.stk. 1.818 1.518 1.518

Nøgletal:
Bruttomargin (%) 29,0 29,6 26,5
Overskudsgrad (EBIT) (%) 2,1 6,0 2,6
Egenkapitalandel (%) 49,6 50,8 50,0
Egenkapitalforrrentning (ROE) (%)  *) (1) 1,3 15,1 4,8
Forrentning af kapitalgrundlag (ROIC) (%)  *) (1) 5,0 16,2 6,9
Rentedækning  (1) 2,9 10,0 4,2
Finansiel gearing  (1) 0,4 0,3 0,4
Nettorentebærende gæld i forhold til EBITDA  *) (1) 1,6 0,9 1,7
Cash conversion (%) 279,0 39,4 -55,6
Periodens indtjening pr. aktie (EPS) 0,2 1,5 0,7

Koncernens hovedtal er anført for fortsættende aktiviteter med mindre andet er anført.

Note 1: Nøgletallet inkluderer også ophørende aktiviteter

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2005". De 
med *) markerede nøgletal er angivet på årsbasis.
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Nettoomsætning og resultat af primær drift fordelt på lande og på forretningsområder 
 

Mio. kr. H1-08 H1-07 Indeks 2007 H1-08 H1-07 Forskel 2007

Geografisk

Danmark 639,0 719,7 89 1.404,1 -9,5 35,6 -45,1 7,8

Sverige 154,4 131,3 118 269,1 25,6 11,7 13,9 30,9

Øvrige lande 31,9 34,4 93 64,5 1,1 3,5 -2,4 6,5

I alt 825,3 885,4 93 1.737,7 17,2 50,8 -33,6 45,2

Ophørende aktiviteter 19,5 20,0 98 38,9 0,5 -1,0 1,5 0,6

Fortsættende aktiviteter 805,8 865,4 93 1.698,8 16,7 51,8 -35,1 44,6

Forretningsområder

Avisudgivelse og distribution 772,8 839,3 92 1.646,7 22,4 44,6 -22,2 47,2

Internet 52,5 46,1 114 91,0 -5,2 6,2 -11,4 -2,0

I alt 825,3 885,4 93 1.737,7 17,2 50,8 -33,6 45,2

Ophørende aktiviteter 19,5 20,0 98 38,9 0,5 -1,0 1,5 0,6

Fortsættende aktiviteter 805,8 865,4 93 1.698,8 16,7 51,8 -35,1 44,6

Note: Ophørende aktiviteter er indeholdt i segmentet øvrige lande samt avisudgivelse og distribution

Omsætning Resultat af primær drift

 
 
 
Danmark – På avis- og distributionsmarkedet øgedes den negative tendens. Omkostningsredu-
cerende tiltag og prisstigninger er gennemført. 
 
Koncernens nettoomsætning i Danmark udgjorde i H1-08 639,0 mio. kr., hvilket er 80,7 mio. kr. 
eller 11 % lavere end i samme periode året før. 
 
Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 18-07, dateret den 17. oktober 2007, gennemførtes en generel 
prisstigning for 2008 inden for distributionsaktiviteterne. På grund af prisstigningen og yderligere 
forstærket konkurrence mistedes markedsandele, hvilket har betydet, at omsætningsudviklingen er 
negativ sammenlignet med året før. 
 
Omsætningsnedgangen skyldes endvidere, at Søndagsavisen, særligt i de seneste måneder, har haft 
negativ udvikling på omsætningen af både detailhandels-, bil-, og boligannoncer samt især joban-
noncer. 
 
I første halvår af 2008 var koncernens resultat af primær drift i Danmark -9,5 mio. kr. Resultatet var 
som forventet og er 45,1 mio. kr. lavere end i H1-07. Det lavere resultat skyldes primært tab af mar-
kedsandele i distributionsforretningen kombineret med stigende omkostninger til omdelerløn, kørsel 
og pakning. I andet halvår af 2007 iværksattes omkostningsreducerende tiltag, hvilket fortsatte i før-
ste halvår af 2008 og har medvirket til at bremse den negative resultatudvikling, og i de kommende 
måneder fokuseres på at optimere driften. 
 
En anden væsentlig faktor i den negative resultatudvikling er tab af trykkunder på Helsingør Dagblad 
og øget pres på priserne. Endvidere har nye konkurrenter på midt-ugeavismarkedet påvirket resulta-
tet negativt. 
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Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 08-08 dateret den 13. maj 2008 fratrådte Christian Lanng Niel-
sen som direktør i Søndagsavisen a-s og som medlem af direktionen med ansvaret for koncernens 
samlede distributionsaktiviteter. Indtil der er udpeget en ny direktør har administrerende direktør 
Mads Dahl Andersen overtaget ansvaret herfor. 
 
Reorganisering af Media-Online aktiviteterne er gennemført, og der er tilført yderligere ledelses- og 
specialistkompetence. En Media-Online strategi forventes fremlagt i løbet af H2-08. 
 
 
Sverige – Fortsat markant højere omsætning og resultat 
 
Aktiviteterne i Sverige består i al væsentlighed af Gratistidningar i Sverige AB og for en mindre dels 
vedkommende MatchWork Sverige.  
 
I Sverige øgedes omsætningen med 18 % fra 131,3 mio. kr. i H1-07 til 154,4 mio. kr. i H1-08. I 
svenske kr. og eksklusive effekten af bortfaldet af reklameskatten var væksten 14 %. I et fladt an-
noncemarked lykkedes det dermed i særlig grad Mitt i aviserne at øge markedsandelene. 
 
Resultat af primær drift fra de svenske aktiviteter var 25,6 mio. kr. i første halvår af 2008, hvilket er 
en betydelig forøgelse sammenlignet med 11,7 mio. kr. i første halvår af 2007. Resultatforbedringen 
skyldes dels den øgede omsætning, dels forbedret driftsmargin og dels bortfaldet af reklameskat for 
svenske selskaber med aktiviteter inden for avisudgivelse. 
 
Processen vedr. salg af Gratistidningar i Sverige AB fortsætter planmæssigt. Som tidligere oplyst 
ønskes mulighederne for et salg afklaret så hurtigt som muligt af hensyn til selskabets fortsatte drift.  
 
Det er fortsat koncernens klare hensigt og forventning at salget gennemføres, men såfremt koncernen 
ikke er i stand til at opnå en pris, der afspejler koncernens vurdering af selskabets handelsværdi, vil 
GISAB ikke blive solgt, men drevet videre og videreudviklet inden for koncernen. 
 
 
Øvrige lande – MatchWork UK lavere omsætning. Norsk Avisdrift AS klassificeret som ophø-
rende aktivitet. 
 
I MatchWork UK faldt omsætningen. I mindre grad i lokal valuta på grund af opbremsningen på 
markedet for stillingsannoncer i UK og i større grad i danske kr. på grund af svækkelsen af det en-
gelske pund. I MatchWork Sverige og Tyskland var udviklingen positiv og omsætningen fordobledes 
i H1-08 sammenlignet med samme periode sidste år. Den positive udvikling i Sverige og Tyskland 
har dog ikke kunnet kompensere for den negative udvikling i UK. 
 
Arbejdet med et muligt salg af MatchWork World Wide A/S er indstillet, da det ikke er lykkedes at 
opnå en pris, der afspejler koncernens vurdering af selskabets handelsværdi. 
 
Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 11-08 dateret den 28. juni 2008 har Søndagsavisen a-s indgået 
aftale om salg af Norsk Avisdrift AS. Aftalen er betinget af godkendelse fra det norske Konkurrence-
tilsyn samt det norske Medietilsyn. Avancen ved salget af Norsk Avisdrift AS er derfor ikke indreg-
net i halvårsrapporten. Overtagelsen finder sted i umiddelbar forlængelse af myndighedernes god-
kendelse. Som konsekvens heraf er Norsk Avisdrift AS klassificeret som ophørende aktivitet. 
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Internet – Videreudvikling af onlineaktiviteterne 
 
Internetaktiviteternes omsætning udgjorde 52,5 mio. kr. i første halvår af 2008. Dette repræsenterer 
en vækst på 14 % sammenlignet med samme periode året før. Væksten skyldes i væsentlig grad til-
gangen af MinReklame ApS, som erhvervedes pr. 1. november 2007. MinReklame ApS er den fø-
rende virksomhed inden for digital reklame for detailkæder i Danmark. 
 
BoligPortal.dk, som er Danmarks største portal for leje og udlejning af boliger, udvikler sig fortsat 
meget positivt og bidrager dermed positivt til internetaktiviteternes samlede vækst. 
 
MatchWork World Wide A/S’ samlede omsætning i danske kr. var i første halvår af 2008 lidt lavere 
end i første halvår af 2007. Hvis der ses bort fra svækkelsen af det engelske pund, var væksten i loka-
le valutaer tilfredsstillende. 
 
FORUM udviser vækst, men mindre end forventet. 
 
På OFiR er omsætningsudviklingen præget af den generelle opbremsning på markedet for stillings-
annoncer, ligesom OFiR Job har tabt markedsandele. Videreudvikling af OFiR er et centralt fokus-
område i Media-Online strategiudviklingen. 
 
Resultat af primær drift for internetaktiviteterne i H1-08 blev -5,2 mio. kr., hvilket er betydeligt lave-
re end samme periode året før, hvor resultatet udgjorde 6,2 mio. kr. 
 
Resultatudviklingen skyldes i al væsentlighed den forøgede indsats på videreudvikling af OFiR samt 
igangsættelsen af forretningsudviklingsprocessen på onlineområdet. Endvidere var der i H1-08 en-
gangsomkostninger i forbindelse med det nu indstillede arbejde med et muligt salg af MatchWork. 
 
 
Særlige risici og usikkerhedsmomenter i andet halvår 2008 
 

Avis- og distributionsmarkedet vurderes fortsat overordentlig konkurrencepræget. Særligt i 2. kvartal 
2008 noteredes endvidere en negativ udvikling på markedet for stillingsannoncer. En yderligere af-
matning af markedet kan få negativ indflydelse på koncernens indtjening i Danmark. 

 

Inden for distributionsaktiviteterne i Danmark forventes især lønudgifter til omdelerne fortsat at være 
stigende i andet halvår af 2008. Distributionskvaliteten, kundetilfredsheden og omkostningerne vil 
være centrale fokusområder i andet halvår af 2008. Det planlægges at gennemføre ekstraordinære 
prisstigninger for 2009 for delvist at kompensere for udhulningen af prisniveauet gennem flere års 
priskrig og for de stigende distributionslønninger til omdelerne.  

 
I Sverige forventes omsætnings- og resultatvækst i 2008 sammenlignet med 2007, idet Mitt i forven-
tes at kunne fortsætte med at øge markedsandelene. 
 

Forventningerne til året 2008  
 
Forventningerne til koncernens nettoomsætning og resultat før skat er uændrede i forhold til sel-
skabsmeddelelse nr. 11-08, dateret den 28. juni 2008. 
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Nettoomsætningen forventes at blive 1.600-1.650 mio. kr. i 2008.  
Forventningerne til resultat før skat for 2008 er 20-40 mio. kr. 
Koncernens samlede driftsinvesteringer for hele året forventes fortsat at udgøre 70 mio. kr. 
 

Salget af Norsk Avisdrift AS forventes at blive gennemført i andet halvår af 2008 efter godkendelse 
fra de norske myndigheder. Gennemførelsen af salget af Norsk Avisdrift AS påvirker resultatet for 2. 
halvår positivt med ca. 20 mio. kr., hvilket er indeholdt i førnævnte forventninger. 

 

Såfremt salget af GISAB effektueres, vil det påvirke resultatet for 2008 meget positivt. En avance 
ved salg af GISAB er ikke indeholdt i ovenstående resultatforventning. 
 
Udarbejdelse af den fremadrettede Media-Online strategi forventes afsluttet i løbet af 2. halvår 2008. 
 
Kvartalsorientering for 3. kvartal 2008 forventes offentliggjort den 5. november 2008. 
 
 
KOMMENTARER TIL REGNSKABET 
 
Resultatopgørelse 
 
Koncernens samlede bruttoresultat i første halvår 2008 blev 233,4 mio. kr., hvilket er en tilbagegang 
på 22,5 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Bruttomarginen reduceredes i samme periode 
fra 29,6 % i H1-07 til 29,0 % i H1-08. 
 
Salgs- og markedsføringsomkostningerne udgjorde 102,2 mio. kr. i første halvår 2008. Det svarer til 
en stigning på 7,1 mio. kr., svarende til +7%. På de danske avis- og distributionsaktiviteter reducere-
des salgs- og markedsføringsomkostningerne, mens de øgedes i Sverige samt inden for internetakti-
viteterne. 
 
Administrationsomkostningerne var på 116,5 mio. kr. i H1-08, hvilket er en stigning på 5,3 mio. kr. 
eller 5 %. Stigningen er en følge af det øgede aktivitetsniveau i primært Sverige og inden for internet-
aktiviteterne. 
 
Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder faldt fra 0,1 mio. kr. i første halvår 2007 til  
-1,0 mio. kr. i første halvår 2008. Den negative resultatudvikling afspejler den øgede konkurrence på 
midt-ugeavismarkedet. 
 
Skat af periodens resultat udgjorde 8,0 mio. kr. og er altovervejende relateret til resultatet af de sven-
ske aktiviteter. Udenlandske aktiviteter er ikke sambeskattet med de danske aktiviteter. Da resultatet 
fra de danske aktiviteter samtidig er negativt, bliver den effektive skattesats høj og udgjorde dermed 
71 %. 
 
Egenkapital og beholdning af egne aktier 
 
Den 30. juni 2008 udgjorde koncernens egenkapital 484,3 mio. kr., hvilket var 5,8 mio. kr. lavere 
end den 31. december 2007. Reduktionen skyldes primært køb af egne aktier. 
 
I løbet af første halvår 2008 købte koncernen 300.000 stk. egne aktier for i alt 8,7 mio. kr. svarende 
til en gennemsnitskurs på 29,1 kr. pr. aktie. Den 30. juni 2008 udgjorde den samlede beholdning af 
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egne aktier 1.818 t. stk. 
 
Pengestrømme og rentebærende gæld 
 
Koncernens samlede pengestrømme for første halvår 2008 udgjorde 20,2 mio. kr. 
 
Pengestrømme fra driftsaktiviteter blev 70,3 mio. kr. i første halvår 2008, hvilket er 12,7 mio. kr. 
lavere end i første halvår 2007. Forringelsen skyldes betaling af selskabsskat i Sverige, mens det 
lavere resultat i H1-08 kompenseres af en forbedret driftskapital. 
 
Der er i første halvår 2008 investeret 37,5 mio. kr. i immaterielle og materielle aktiver. Investerin-
gerne består primært af software relateret til videreudviklingen af OFiR samt omlægning af produk-
tionssystemer på koncernens danske avisaktiviteter. Endvidere investeredes i tekniske anlæg i for-
bindelse med ombygningen på Forbruger-Kontakts 2 pakkecentraler. 
 
I forbindelse med beslutningen om tildeling af aktieoptioner til en gruppe ledende medarbejdere, 
jævnfør selskabsmeddelelse nr. 09-08, dateret den 19. juni 2008, blev der købt nominelt 300.000 stk. 
egne aktier for i alt 8,7 mio. kr. 
 
Koncernens nettorentebærende gæld udgjorde 156,6 mio. kr. ved udgangen af første halvår 2007 og 
var steget til 207,8 mio. kr. ultimo 2007. Med de positive pengestrømme i første halvdel af 2008 er 
koncernens nettorentebærende gæld nedbragt til 186,1 mio. kr. pr 30. juni 2008. 
 
Den nettorentebærende gæld i forhold til EBITDA udgjorde 1,7 ultimo 2007 og faldt marginalt til 
1,6 ultimo juni 2008. I samme periode er rentedækningen reduceret fra 4,2 pr. 31. december 2007 til 
2,9 pr. 30. juni 2008. 
 
 
Nærtstående parter 
 
I juni måned 2008 har koncernen tildelt en gruppe ledende medarbejdere optioner til at erhverve 
354.000 aktier, heraf 100.000 til direktionen. Ordningen er beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 09-08, 
dateret den 19. juni 2008. Der har ud over ledelsens aflønning samt førnævnte aktieoptionsprogram 
ikke været transaktioner med direktion og bestyrelse. 
 

Britt og Richard Bunck er som hovedaktionærer omfattet af oplysningspligten for nærtstående parter. 
Der har i regnskabsperioden ikke været transaktioner med Britt eller Richard Bunck bortset fra be-
styrelseshonorar. 
 
Samhandlen med associerede virksomheder har alene bestået af ordinære salgstransaktioner, og har 
udgjort maksimalt 7 mio. kr. for halvåret. 
 
 
Anvendt regnskabspraksis 
 
Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsregnskaber” som 
godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. 
 
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2007, hvortil der henvises.  
Årsrapporten for 2007 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.
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LEDELSESPÅTEGNING 
 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt den ureviderede halvårsrapport for pe-
rioden 1. januar – 30. juni 2008 for koncernen Søndagsavisen a-s. 
 
Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 som godkendt af EU og yderligere dan-
ske 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 retvisende billede af koncer-
nens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2008 samt af resultatet af koncernens aktivi-
teter og pengestrømme for perioden 1. januar 2008 – 30. juni 2008. 
 
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 usikkerhedsfaktorer, som 
koncernen står overfor. 
 
Søborg, den 6. august 2008 
 
 
Direktion: 
 
 
 
Mads Dahl Møberg Andersen 
Adm. direktør 
 
 
 
Kåre Stausø Wigh 
Økonomidirektør 
 
 
 
Hans Henrik Lund 
Direktør, Media-Online 
 
 
Bestyrelse: 
 
 
 
Richard Bunck Peter Rasztar Steen Gede 
Formand Næstformand 
 
 
 
Björn Lindberg Ulrik Holsted-Sandgreen Pål Bruu
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RESULTATOPGØRELSE FOR KONCERNEN 

H1-08 H1-07 2007

Note mio. kr. mio. kr. mio. kr.

urevideret urevideret revideret

Nettoomsætning 805,8 865,4 1.698,8
Produktionsomkostninger 572,4 609,5 1.248,7
Bruttoresultat 233,4 255,9 450,1

Salgs- og markedsføringsomkostninger 102,2 95,1 189,8
Administrationsomkostninger 116,5 111,2 221,3
Andre driftsindtægter 2,0 2,2 5,6
Resultat af primær drift 16,7 51,8 44,6

Andel af resultat i associerede virksomheder -1,0 0,1 -7,5
Finansielle poster -4,5 -3,9 -7,6
Resultat før skat for fortsættende aktiviteter 11,2 48,0 29,5

Skat af periodens resultat for fortsættende aktiviteter 8,0 9,1 6,2
Resultat for fortsættende aktiviteter 3,2 38,9 23,3

Periodens resultat for ophørende aktiviteter 1 0,0 -1,2 0,8
Periodens resultat 3,2 37,7 24,1

Fordeles således:
Aktionærerne i Søndagsavisen a-s 4,1 31,2 15,1
Minoritetsinteresser -0,9 6,5 9,0

3,2 37,7 24,1

Resultat pr. aktie, kroner
Resultat pr. aktie (EPS) - i alt 0,2 1,5 0,7
Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) - i alt 0,2 1,5 0,7

Resultat pr. aktie (EPS) - fortsættende 0,2 1,5 0,7
Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) - fortsættende 0,2 1,5 0,7  
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BALANCE FOR KONCERNEN 

Aktiver

H1-08 H1-07 2007

Note mio. kr. mio. kr. mio. kr.

urevideret urevideret revideret

Goodwill 67,0 48,1 67,2
Øvrige immaterielle aktiver 43,1 20,2 44,7
Færdiggjorte udviklingsprojekter, software 26,5 32,2 26,8
Udviklingsprojekter under udførelse 20,2 8,8 12,7
Immaterielle aktiver 156,8 109,3 151,4

Grunde og bygninger 376,6 353,9 379,8
Tekniske anlæg 135,6 141,0 148,7
Driftsmidler og inventar 44,1 51,3 47,5
Materielle aktiver under opførelse 15,4 41,5 7,4
Materielle aktiver 571,7 587,7 583,4

Kapitalandele i associerede virksomheder 2,2 10,7 3,5
Andre kapitalandele 3,9 5,5 3,9
Periodeafgrænsningspost, renteswap 2,4 0,2 0,0
Udskudt skatteaktiv 5,4 8,0 5,5
Andre tilgodehavender 2,3 2,4 2,4
Andre langfristede aktiver 16,2 26,8 15,3

Langfristede aktiver i alt 744,7 723,8 750,1

Varebeholdninger 3,1 2,3 3,2
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 145,6 171,9 156,5
Tilgodehavender fra associerede virksomheder 0,6 0,7 0,4
Tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder 8,2 0,0 5,4
Andre tilgodehavender 8,5 11,9 21,9
Periodeafgrænsningsposter 18,2 19,8 17,1
Likvide beholdninger 35,9 39,8 25,2
Kortfristede aktiver, fortsættende 220,1 246,4 229,7
Aktiver vedr. ophørende aktiviteter 1 11,0 -            -            
Kortfristede aktiver i alt 231,1 246,4 229,7

Aktiver i alt 975,8 970,2 979,8
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BALANCE FOR KONCERNEN 

Passiver

H1-08 H1-07 2007

Note mio. kr. mio. kr. mio. kr.

urevideret urevideret revideret

Aktiekapital 111,4 111,4 111,4
Egne aktier -62,9 -54,2 -54,2
Reserve for sikringstransaktioner 2,4 0,1 0,0
Reserve for valutakursreguleringer -3,6 -0,1 -2,2
Overført resultat 355,9 356,8 350,0
Foreslået udbytte 0,0 0,0 0,0
Aktionærernes andel af egenkapital 403,2 414,0 405,0

Minoritetsinteresser 81,1 79,2 85,1

Egenkapital i alt 484,3 493,2 490,1

Udskudt skat 30,2 27,2 30,3
Kreditinstitutter 87,5 89,1 88,9
Langfristede forpligtelser i alt 117,7 116,3 119,2

Kreditinstitutter 138,9 107,3 144,1
Leverandører af varer og tjenesteydelser 45,2 78,4 57,5
Selskabsskat 7,1 5,8 7,4
Anden gæld 149,9 156,7 141,5
Periodeafgrænsningsposter 26,7 12,5 20,0
Kortfristede forpligtelser, fortsættende 367,8 360,7 370,5
Passiver vedr. ophørende aktiviteter 1 6,0 -            -            
Kortfristede forpligtelser i alt 373,8 360,7 370,5

Forpligtelser i alt 491,5 477,0 489,7

Passiver i alt 975,8 970,2 979,8
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EGENKAPITALOPGØRELSE FOR KONCERNEN 
Halvår - urevideret 

Mio. kr. Reserve for Reserve for Aktionæ- Egen-
Aktie- Egne sikrings-  valutakurs- Overført Foreslået rernes Minoritets- kapital

H1-08 kapital aktier transaktioner regulering resultat udbytte andel i alt interesser i alt

Egenkapital 1. januar 2008 111,4 -54,2 0,0 -2,2 350,0 0,0 405,0 85,1 490,1

Egenkapitalbevægelser H1-08
Valutakursregulering, udenlandske 
virksomheder 0,0 0,0 0,0 -1,4 0,0 0,0 -1,4 0,0 -1,4
Værdiregulering af 
sikringsinstrumenter 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 2,4
Dagsværdiregulering henført til andel 
af virksomhed ejet før køb af majoritet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nettogevinst/-tab indregnet direkte på 
egenkapitalen 0,0 0,0 2,4 -1,4 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0
Periodens resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 4,1 -0,9 3,2

Totalindkomst i alt 0,0 0,0 2,4 -1,4 4,1 0,0 5,1 -0,9 4,2

Køb af minoritetsinteresser, netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2
Køb af egne aktier 0,0 -8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,7 0,0 -8,7
Udloddet udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 -2,9
Udbytte af egne aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aktiebaseret vederlæggelse 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8
Egenkapitalbevægelser i H1-08 i alt 0,0 -8,7 2,4 -1,4 5,9 0,0 -1,8 -4,0 -5,8

Egenkapital 30. juni 2008 111,4 -62,9 2,4 -3,6 355,9 0,0 403,2 81,1 484,3

Mio. kr. Reserve for Reserve for Aktionæ- Egen-
Aktie- Egne sikrings-  valutakurs- Overført Foreslået rernes Minoritets- kapital

H1-07 kapital aktier transaktioner regulering resultat udbytte andel i alt interesser i alt

Egenkapital 1. januar 2007 111,4 -30,7 -1,7 0,3 323,8 22,3 425,4 80,0 505,4

Egenkapitalbevægelser H1-07
Valutakursregulering, udenlandske 
virksomheder 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 -0,4 0,0 -0,4
Værdiregulering af 
sikringsinstrumenter 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,8
Dagsværdiregulering henført til andel 
af virksomhed ejet før køb af majoritet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nettogevinst/-tab indregnet direkte på 
egenkapitalen 0,0 0,0 1,8 -0,4 0,0 0,0 1,4 0,0 1,4
Periodens resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 31,2 0,0 31,2 6,5 37,7
Totalindkomst i alt 0,0 0,0 1,8 -0,4 31,2 0,0 32,6 6,5 39,1

Køb af minoritetsinteresser, netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7
Køb af egne aktier 0,0 -23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,5 0,0 -23,5
Udloddet udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,3 -22,3 -8,0 -30,3
Udbytte af egne aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0 1,2
Aktiebaseret vederlæggelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,6
Egenkapitalbevægelser H1-07 i alt 0,0 -23,5 1,8 -0,4 33,0 -22,3 -11,4 -0,8 -12,2

Egenkapital 30. juni 2007 111,4 -54,2 0,1 -0,1 356,8 0,0 414,0 79,2 493,2  
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EGENKAPITALOPGØRELSE FOR KONCERNEN 
Helår - revideret 

Mio. kr. Reserve for Reserve for Aktionæ- Egen-
Aktie- Egne sikrings-  valutakurs- Overført Foreslået rernes Minoritets- kapital

2007 kapital aktier transaktioner regulering resultat udbytte andel i alt interesser i alt

Egenkapital 1. januar 2007 111,4 -30,7 -1,7 0,3 323,8 22,3 425,4 80,0 505,4

Egenkapitalbevægelser i 2007
Valutakursregulering, udenlandske 
virksomheder 0,0 0,0 0,0 -2,5 0,0 0,0 -2,5 0,0 -2,5
Værdiregulering af 
sikringsinstrumenter 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 1,7
Dagsværdiregulering henført til andel 
af virksomhed ejet før køb af majoritet 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 7,5 0,0 7,5
Nettogevinst/-tab indregnet direkte på 
egenkapitalen 0,0 0,0 1,7 -2,5 7,5 0,0 6,7 0,0 6,7
Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 15,1 0,0 15,1 9,0 24,1
Totalindkomst i alt 0,0 0,0 1,7 -2,5 22,6 0,0 21,8 9,0 30,8

Køb af minoritetsinteresser, netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 4,1
Køb af egne aktier 0,0 -23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,5 0,0 -23,5
Udloddet udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,3 -22,3 -8,0 -30,3
Udbytte af egne aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0 1,2
Aktiebaseret vederlæggelse 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 2,4 0,0 2,4
Egenkapitalbevægelser i 2007 i alt 0,0 -23,5 1,7 -2,5 26,2 -22,3 -20,4 5,1 -15,3

Egenkapital 31. december 2007 111,4 -54,2 0,0 -2,2 350,0 0,0 405,0 85,1 490,1  
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PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN 

H1-08 H1-07 2007

Note mio. kr. mio. kr. mio. kr.

urevideret urevideret revideret

Periodens resultat, fortsættende aktiviteter 3,2 38,9 23,3

Regulering for ikke likvide driftsposter 53,4 51,5 124,4
Ændringer i driftskapital 26,7 -1,3 -35,9
Pengestrømme fra primær drift 83,3 89,1 111,8
Renteindbetalinger 1,8 1,7 2,5
Renteudbetalinger -3,7 -4,8 -3,8
Pengestrømme fra resultat før skat 81,4 86,0 110,5
Betalt selskabsskat -11,1 -3,0 -4,4
Pengestrømme fra driftsaktiviteter 70,3 83,0 106,1

Investeringer i immaterielle og materielle aktiver -37,5 -68,2 -128,6
Salg af immaterielle og materielle aktiver 1,5 -0,5 2,2
Udbytte fra associerede virksomheder 1,3 3,6 4,3
Udbytte til minoritetsaktionærer -2,9 -8,0 -8,0
Investering i øvrige langfristede aktiver 0,0 -0,6 1,1
Køb af dattervirksomheder 0,0 -8,9 -30,2
Investering i associerede virksomheder -1,0 -3,8 -4,8
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -38,6 -86,4 -164,0

Ændring i andre hensatte forpligtelser 0,0 0,0 0,0
Afdrag på langfristede forpligtelser -3,8 -10,9 -10,9
Kursreguleringer m.v. 0,8 1,4 -0,6
Køb af egne aktier -8,7 -23,5 -23,5
Udbytte af egne aktier 0,0 1,2 1,2
Udbetalt udbytte 0,0 -22,3 -22,3
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter -11,7 -54,1 -56,1

Nettopengestrømme fra fortsættende aktiviteter 20,0 -57,5 -114,0
Nettopengestrømme fra ophørende aktiviteter 1 0,2 -2,1 1,6

Periodens pengestrømme 20,2 -59,6 -112,4

Likvider, primo -115,9 -3,5 -3,5
Likvider, ultimo -95,7 -63,1 -115,9  
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NOTE 1: RESULTATOPGØRELSE FOR OPHØRENDE AKTIVITETER 
(Norsk Avisdrift) 

H1-08 H1-07 2007

Resultatopgørelse mio. kr. mio. kr. mio. kr.

urevideret urevideret revideret

Nettoomsætning 19,5 20,0 38,9
Produktionsomkostninger 7,1 6,4 13,4
Bruttoresultat 12,4 13,6 25,5

Salgs- og markedsføringsomkostninger 7,5 8,6 15,2
Administrationsomkostninger 4,4 6,1 9,7
Andre driftsindtægter 0,0 0,1 0,0
Resultat af primær drift 0,5 -1,0 0,6

Finansielle poster 0,1 0,0 0,2
Resultat før skat 0,6 -1,0 0,8

Skat af periodens resultat 0,6 0,2 0,0
Periodens resultat 0,0 -1,2 0,8

Resultat pr. aktie, kroner
Resultat pr. aktie (EPS) - ophørende aktiviteter 0,0 -0,1 0,0
Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) - ophørende aktiviteter 0,0 -0,1 0,0

H1-08 H1-07 2007

Pengestrømme mio. kr. mio. kr. mio. kr.

urevideret urevideret revideret

Nettopengestrømme fra ophørende aktiviteter
Pengestrømme fra driftsaktiviteter 0,2 -1,1 2,6
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter 0,0 -1,1 -1,1
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter 0,0 0,1 0,1
I alt 0,2 -2,1 1,6  
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NOTE 1 – FORTSAT: BALANCE FOR OPHØRENDE AKTIVITETER 
(Norsk Avisdrift) 

H1-08 H1-07 2007

Aktiver mio. kr. mio. kr. mio. kr.

urevideret urevideret revideret

Goodwill 0,8 0,8 0,8
Færdiggjorte udviklingsprojekter, software 0,6 0,7 0,7
Immaterielle aktiver 1,4 1,5 1,5

Driftsmidler og inventar 0,6 1,1 0,8
Materielle aktiver 0,6 1,1 0,8

Andre tilgodehavender 0,1 0,1 0,1
Andre langfristede aktiver 0,1 0,1 0,1

Langfristede aktiver i alt 2,1 2,7 2,4

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4,1 4,1 3,0
Andre tilgodehavender 0,0 0,1 0,1
Periodeafgrænsningsposter 0,4 0,2 0,4
Likvide beholdninger 4,4 3,1 4,5
Kortfristede aktiver i alt 8,9 7,5 8,0

Aktiver i alt - ophørende aktiviteter 11,0 10,2 10,4

H1-08 H1-07 2007

Passiver mio. kr. mio. kr. mio. kr.

urevideret urevideret revideret

Udskudt skat 0,0 0,0 0,0
Langfristede forpligtelser i alt 0,0 0,0 0,0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1,4 3,2 1,5
Selskabsskat 0,6 0,2 0,0
Anden gæld 2,7 2,4 3,6
Periodeafgrænsningsposter 1,3 1,4 0,3
Kortfristede forpligtelser i alt 6,0 7,2 5,4

Forpligtelser i alt - ophørende aktiviteter 6,0 7,2 5,4
 


