PRESSEMEDDELELSE
Aller Holding A/S
(tidligere Carl Allers Etablissement A/S)

Bestyrelsen i Aller Holding A/S har den 19. januar 2012 behandlet og godkendt selskabets årsrapport for
2010/11. Årsrapporten findes på www.aller.dk
Koncernen har på trods af vanskelige markedsforhold og finanskrise igen opnået et tilfredsstillende resultat
i 2010/11.
2010/11 i overblik


Selskabet har ændret navn fra Carl Allers Etablissement A/S til Aller Holding A/S.



Omsætningen er steget til 4.030 mio.kr., en stigning på 114 mio.kr. i forhold til 2009/10.



Den allervæsentligste udvikling i koncernen i 2010/11 er, at koncernens primære driftsresultat er
forbedret markant i forhold til 2009/10 og udgør i 2010/11 246 mio.kr., hvilket er en stigning på 91
mio.kr. (ca. 59%), når man ser bort fra gevinst ved salg af ejendommen i Valby i 2009/10.



Ejendommen i Valby blev solgt for 139 mio.kr. til Hotel- og Restaurantskolen med overtagelse
1. januar 2010. Salget medførte en regnskabsmæssig engangsgevinst på ca. 116 mio.kr. før skat i
2009/10, og var derfor medvirkende til at driftsresultatet i 2009/10 var 271 mio.kr. Eksklusiv denne
gevinst udgjorde driftsresultatet i 2009/10 155 mio.kr.



Resultatet af de finansielle poster er positivt med 38 mio.kr., hvilket er et fald på 117 mio.kr. i forhold
til sidste år, men trods alt acceptabelt i et meget vanskeligt marked.



Årets resultat før skat udgør 297 mio.kr.



Årets resultat efter skat udgør et overskud på 220 mio.kr.



Pengestrømme fra drift er positive med 449 mio.kr.



Selskabets egenkapital har for første gang passeret de 4 mia.kr. og udgør pr. 30. september 2011
4,043 mia.kr.



Årets udbytte udgør 77 mio.kr. mod 96 mio.kr. sidste år, svarende til 35% af årets overskud efter
skat.



I koncernen er i årets løb foretaget køb og salg af en række selskaber, blade og aktiviteter:
Køb af Epla AS, Norge
Køb af Fineart AS, Norge
Køb af RedInk AS (51%), Norge
Køb af Modegallerian Norden AB (51%), Sverige
Køb af Mat & Vänner AB, Sverige
Salg af Baltic Press-koncernen



Koncernens markedsandel for ugeblade i Norden udgør 60%.

Havneholmen, den 20. januar 2012
Aller Holding A/S
Bestyrelsen

