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Ny markedssituation og strategisk 
eksekvering i 2017 skaber rammerne for 
fremgang 

FK Distribution North Media Aviser North Media Online BEKEY 

Markedsforandringer 
betød tilgang af kunder 
og bedre udsigter for FK 
Distribution. 

Markant 
resultatfremgang af ny 
metropolstrategi og 
tilpasninger af 
omkostninger på 
aviserne. 

Positivt momentum på 
Lejebolig, men nedgang 
på Job som følge af sag 
mod Emply ApS. 
Håndværker.dk frasolgt. 

Lav vækst på grund af få 
danske udbud og for-
sinket implementering. 
Fokus på kommunale 
udbud og udvalgte 
erhvervskunder. 



For at bruge flere 

typografier, bullets og 

niveauer: 

Brug ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

4 

Styrkelse af omsætning og resultat i 2017 - 
betydelig fremgang forventes i 2018 

• Omsætning i 2017 øget med 2 % til 899 
mio. kr. som følge af solid fremgang i 
FK Distribution. 

 

• EBIT før særlige poster styrket med 26 
mio. kr. til -0,1 mio. kr. drevet af 
forbedret resultat i primært North 
Media Aviser. 

 

• I 2018 forventes omsætningsvækst på 
21-28 % og EBIT før særlige poster på 
60-95 mio. kr. – væsentligst på grund af 
større aktivitet i FK Distribution. 
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Årelang omstilling i hovedaktiviteter 
giver resultat i 2017 

2013 2014 2015 2016 2017 

• PostNord annoncerer 
udtræden af avis- og 
tryksagsomdeling 

• Stor tilgang af kunder 
• Fortsat investering i 

digital transformation  

• 650.000 brugere af 
NejTak+ 

• Vedvarende 
effektiviseringer og 
besparelser 

• Investeringer i 
minetilbud.dk 

• Lancering af 
NejTak+ 

• Prispres og nedgang 
i markedsvolumen, 
blandt andet som 
følge af 
reklameafgift 

• 300.000 brugere af 
NejTak+ 

• Nye digitale  tiltag, 
herunder 
minetilbud.dk 

• Effektiviseringer og 
besparelser 

• 550.000 brugere af 
NejTak+ 

• Markant og unfair 
priskonkurrence fra 
PostNord 

• Øgede investeringer i 
minetilbud.dk og 
NejTak+ 

• Yderligere fokus på 
København og 
Nordsjælland 

• Resultatfremgang af 
ny metropolstrategi 
og væsentlige 
omkostnings-
reduktioner 

• Markant oprydning, 
restrukturering og ny 
ledelse 

• Fokus på København 
og Nordsjælland med 
yderligere opkøb 

• Frasalg og nedlukning 
af alle andre 
udgivelser 

• Ny metropol- og 
digital strategi 

• Opkøb af 8 
lokalaviser i Kbh. 

• Nedadgående 
marked 

• Integration af aviser 
• Adressering af 

bredere 
læsermålgruppe 

• Svigtende salg til 
regionale kunder 

• Fremgang i 
København 

• Reduktion af 
kapacitets-
omkostninger 
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Markedsbetingelser for FK Distribution 
forbedret markant i 2017 

• Tilgang af nye kunder i forbindelse med 
PostNords exit styrker forretningsgrundlag 
markant.  
 

• Omsætning i 2017 øget til 671 mio. kr. 
(14%). 
 

• Investering i og opbygning af større 
kapacitet på grund af volumenforøgelse 
øger omkostninger.  
 

• EBIT før særlige poster også forbedret. 

(mio. kr.) 2016 2017 

Omsætning 591 671 
(forv. 635-650) 

EBITDA * 50 48 

EBIT * 35 37 
(forv. 25-35) 

Særlige poster, netto 0 0 

EBIT 35 37 

EBITDA-margin * 8% 7% 

Overskudsgrad* 6% 5% 

Gns. antal ansatte 271 307 

* Før særlige omkostninger 
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Fokus på håndtering af større volumen og 
udvikling af nye produkter i FK i 2018 

• Tilpasning af FK Distribution til modtagelse, håndtering og 
distribution af væsentlig større volumen fra 2018. 
 

• Omstilling til omdeling til samtlige husstande to gange om ugen. 
 

• Udvikling af nye produkter, der kombinerer online og print med 
udnyttelse af synergier på tværs af mediekanaler. 
 

• Øge antal brugere på minetilbud.dk fra nuværende over 
0,7 mio. månedlige brugere og 1,3 mio. downloads. 
 

• Forventninger til 2018: 
- Omsætning 875-925 mio. kr. (+34 %) 
- EBIT 90-110 mio. kr. (+53-73 mio. kr.) 
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Ny strategi styrker kommercielt fundament 
på North Media Aviser 

• Styrkelse af markedspositionen i 
hovedstaden via opkøb af yderligere 
lokalaviser i hovedstaden samt flytning af 
HQ. 
 

• Integration af tilkøbte lokalaviser og 
udarbejdelse af ny strategi centreret 
omkring produktudvikling, digital platform 
og lokalt fokus. 
 

• Omsætning forventeligt reduceret 29 % 
som følge af frasalg og lukninger, men 
resultat forbedret med DKK 26 mio. som 
følge af reducerede omkostninger og 
bedre rentabilitet. 

(mio. kr.) 2016 2017 

Omsætning 175 125 
(forv. 120-130) 

EBITDA * -23 -2 

EBIT * -35 -9 
(forv. -12 til -9) 

Særlige poster, netto -41 -9 

EBIT -76 -18 

EBITDA-margin * -13% -2% 

Overskudsgrad* -20% -7% 

Gns. antal ansatte 129 106 

* Før særlige omkostninger 
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Produktudvikling, digitale platforme og 
lokalt fokus vil drive positiv udvikling i 
2018 

• Produktplatform udvides fortsat med blandt andet 
nye tiltag til SMV-segmentet, introduktionen af en 
økologiavis og relancering af minby.dk. 
 

• Digital transformation med web-first strategi og 
flere nye digitale produkter. 
 

• Skærpelse af salgsaktiviteter for at opnå større 
andel af annoncemarkedet. 
 

• Forventninger til 2018: 
- Omsætning 118-124 mio. kr. (-3 %) 
- EBIT -5 til +5 mio. kr. (+4-14 mio. kr.) 
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Store tilpasninger og markant fokusering i 
North Media Online i 2017 

• Sammenlægning af BoligPortal og 
BostadsPortal, fokus på lejeboliger og 
lancering af nye den digitale lejekontrakt. 
 

• Sammenlægning af Ofir og MatchWork i Job, 
lancering af Brandero og opgør med Emply 
ApS fører til salg af e-rekrutterings-
systemkunder og erstatning på 9 mio. kr. 
 

• Håndværker.dk frasolgt efter fortsat 
utilfredsstillende performance.  
 

• Ny investeringsrunde i Lix Technologies. 

(mio. kr.) 2016 2017 

Omsætning 96 85 
(forv. 87-90) 

EBITDA * -10 -12 

EBIT * -12 -13 
(forv. -17 til 1-15) 

Særlige poster, netto 0 8 

EBIT -12 -5 

EBITDA-margin * -11% -14% 

Overskudsgrad* -12% -16% 

Gns. antal ansatte 91 106 

* Før særlige omkostninger 
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Fokus på lønsomhed, vækst og 
investeringer i Online i 2018 

• På Lejebolig skal der skabes vækst på alle 
markeder og lanceres nye produkter. 
 

• På Job skal resultatet styrkes gennem færre 
omkostninger og ny omsætning relateret til 
Brandero. 
 

• Forventninger til 2018 
- Omsætning 78-83 mio. kr. (-5 %) 
- EBIT -10 til -8 mio. kr. (+3-5 mio. kr.)  
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Fokusering på færre kunder i BEKEY i 2017 

 
• Få udbud og generelt lavere 

aktivitetsniveau i Danmark. 
 

• Udsættelse af projektimplementering og 
tab af udbud i Sverige, men positiv 
udvikling på kommunemarkedet i Norge. 
 

• Strategi og forretningsmæssigt fokus 
indsnævret på færre kundegrupper. 

(mio. kr.) 2016 2017 

Omsætning 20 19 
(forv. 18-20) 

EBITDA * -21 -16 

EBIT * -21 -17 
(forv. -18 til -16) 

Særlige poster, netto 0 0 

EBIT -21 -17 

EBITDA-margin * - - 

Overskudsgrad* - - 

Gns. antal ansatte 25 25 

* Før særlige omkostninger 
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Forenkling af arbejdsgange og med fokus 
på få kundegrupper i 2018 

 
 

• Udvidelse af forretning inden for udvalgte 
kundesegmenter i Norden 
 

• Udvidelse af forhandlernet og opbygning af 
servicetilbud. 
 

• Forventninger til 2018 
- Omsætning 19-23 mio. kr. (+10 %) 
- EBIT -15 til -12 mio. kr. (+2-5 mio. kr.) 
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Koncernomsætning øget i 2017 trods 
vanskelige betingelser 

 

 

 

 

• Koncernomsætning på 899 mio. kr. 
- en stigning på 2 % i forhold til 

2016. 

 

• Væsentlig vækst i FK, men stor 

tilbagegang på North Media Aviser 

som følge af frasalg og på Online 
som følge af sag mod Emply og 

frasalg af håndværker.dk. 
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Driftsresultat (EBIT) før særlige poster 
forbedret i tre af fire segmenter 

 

 

• EBIT før særlige poster realiseret med  

 -0,1 mio. kr. – en forbedring på 26 mio. kr. i 

forhold til 2016. 

• Særlige poster på -0,4 mio. kr. mod  

-41 mio. kr. i 2016. 

• Afkast på værdipapirer på 35 mio. kr.  
(15,7 %). 

• Årets resultat forbedret med over 

90 mio. kr. til 28 mio. kr. i 2017. 
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Stigninger i investeringer og  
styrket cash flow 

 

 

 

• Investeringer udgjorde i 2017 i alt 32 mio. 

kr. som følge af investeringer i FK 
Distributions pakketerminaler til 

håndtering af større volumener. 

 

• Pengestrømme fra drift for 2017 blev 23 

mio. kr. mod -14 mio. kr. i 2016 – fremgang 

skyldes bedre drift og mindre skat. 

(mio. kr.) 2017 2016 

Aktiver 

Langfristede, total 403 385 

Kortfristede, total 382 381 

Tilgodehavender fra 
salg 

81 80 

Værdipapirer 241 215 

Likvid beholdning 40 56 

Passiver 

Egenkapital 498 460 

Langfristet gæld 136 150 

Kortfristede forpligtelser 151 156 

Netto arbejdskapital  -36 -37 

Egenkapitalandel 63,4% 60,1% 
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Solidt kapitalberedskab sikrer fortsat høj 
handlefrihed og udbytte 

 

 

 

• Stærkt finansielt beredskab på 

281 mio. kr. og nettorentebærende 
indestående på 128 mio. kr. 

 

• Fortsat solidt kapitalberedskab til 
understøttelse af strategiske initiativer og 

til styrkelse af langsigtet indtjeningsevne. 

 

• Stærkt kapitalberedskab og forventning om 

positivt resultat i 2018 betyder, at 

bestyrelsen indstiller udbytte for 2017 på 
1,50 kr. pr. aktie.  

-8

-145

241

40

Værdipapirer Kontanter Realkreditlån Skyldig 
købesum 

Finansielt beredskab (DKKm) 
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Nyt formandskab og ny CEO i FK 
Distribution sikrer kontinuitet 

”Hovedparten af North Medias selskaber har gennem de seneste år gennemført store transformationer og har i dag 

stærke markedspositioner. Retningen er sat, og udviklingen af samspillet mellem trykte og digitale platforme er godt i 

gang. Tidspunktet er rigtigt nu til at foretage denne ændring, der sikrer kontinuitet, vision og eksekveringskraft. Jeg er 

meget glad for, at Mads og Lasse har sagt ja til at deres nye hverv, og glæder mig til at fortsætte det tætte og aktive 

samarbejde med begge som næstformand for bestyrelsen i North Media.”  - Richard Bunck 

 

Richard Bunck 
Ny næstformand i North Media 

Mads Dahl Andersen 
Ny bestyrelsesformand i North Media 

Lasse Ingemann Brodt 
Ny CEO i FK Distribution 
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Udsigter til betydelig fremgang i omsætning 
og indtjening i 2018 

 

 

• Stor fremgang i omsætning og resultat på FK 

Distribution som følge af bedre markedsbetingelser 

og tilgang af kunder. 

 

• Omsætning på niveau med 2017 på North Media 

Aviser, men resultat forbedres yderligere som følge 
af ny metropolstrategi. 

 

• Lavere omsætning på North Media Online på grund 
af frasalg af håndværker.dk, men forbedring af 

resultat. 

 

• Moderat vækst og forbedring af resultat på BEKEY 
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Forventninger om markant 
resultatfremgang i 2018 

Forventninger til 2018 

 
Koncernomsætning DKK 1.090-1.150m (+25 %)  

> FK Distribution DKK 875-925m (+34 %) 
> North Media Aviser DKK 118-124m (-3 %)  
> North Media Online DKK 73-83m (-5 %)  
> BEKEY DKK 19-23m (+10 %)  

 
Koncern EBIT DKK 60m til 95m 

> FK Distribution DKK 90m til 110m 
> North Media Aviser DKK -5m til 5m 
> North Media Online DKK -10m til -8m 
> BEKEY DKK -15m til -12m 
 

 

 

 

Betydelig vækst i omsætning 

som følge af højere aktivitet i FK 

Distribution… 

 

…og stærk stigende indtjening 

som følge af fremgang i primært 
FK Distribution, men også 

forbedrede resultater i North 

Media Aviser, North Media 
Online og BEKEY. 



Finanskalender 2018 
 
13. april 2018 Generalforsamling 

16. august 2018 Halvårsrapport 2018 
 

 
www.northmedia.dk 


