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MEDDELELSE OM ÅRSRAPPORT FOR 2008/09 

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2008/09 (1. juni 2008 -
31. maj 2009). 
 
RESUME 

 
• Glunz & Jensen har i det forløbne regnskabsår været mærkbart påvirket af de ændre-

de økonomiske konjunkturer. En stor del af verdens trykkerier oplever faldende aktivi-
tet og indtjening, hvilket betyder, at investeringer i ny teknologi og nyt produktionsud-
styr i vidt omfang udskydes eller helt droppes, hvilket påvirker prepress-segmentet, 
hvor Glunz & Jensen opererer. 

 
• I 1. halvår 2008/09 udviklede omsætningen sig som forventet. Indtjeningen i 1. halvår 

udviklede sig positivt og bedre end budgetteret.  
 
• I 2. halvår har markedsforholdene for den grafiske industri, og herunder Glunz & Jen-

sen, været særdeles vanskelige.  
 

• Som følge af markedsudviklingen har Glunz & Jensen i 2. halvår 2008/09 gennemført 
en række tiltag med henblik på at reducere koncernens omkostningsniveau og sikre et 
tilfredsstillende resultat af koncernens drift under de nuværende markedsforhold. Im-
plementeringen af de forskellige tiltag forløber efter planen. 

 
• De igangsatte besparelser forventes at reducere koncernens omkostningsniveau med 

20-25 mio.kr. om året, og de vil få fuld effekt fra 2. kvartal i regnskabsåret 2009/10.  
 

• Den samlede omsætning blev i 2008/09 på 326,1 mio.kr. mod 433,4 mio.kr. sidste år, 
hvilket medførte et fald i bruttoresultatet på 24,8 mio. kr. Markedsudviklingen, men 
også den teknologiske udvikling, har især haft en negativ påvirkning på omsætningen 
af CtP-fremkaldere, som er Glunz & Jensens største produktområde. Omsætningen 
inden for punch & bend-området har været stabil, mens det er lykkedes at opnå en 
løbende stigning i omsætningen af iCtP-produkterne. 

 
• Resultat af primær drift er påvirket af udgifter til fratrædelsesgodtgørelser på ca. 7,1 

mio.kr. i 2008/09 som led i omstrukturering og ledelsesændringer.  
 
• Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) udgjorde et underskud på 

19,3 mio.kr. mod et overskud på 3,5 mio.kr. året før.  
 
• Både omsætning og EBITA er på et lavere niveau end de offentliggjorte forventninger 

ved regnskabsårets begyndelse. 
 

 



 
 

 Side 2 af 2  

 

 

• Årets resultat udgjorde et underskud på 44,8 mio.kr. mod et underskud på 12,7 mio.kr. 
i 2007/08. I resultatet for 2008/09 indgår nedskrivning af goodwill med 25,7 mio.kr., 
som vedrører akkvisitionen af Unigraph foretaget i 1999. 

 
• Glunz & Jensen har gennem hele regnskabsåret 2008/09 haft et positivt cash flow. 

Cash flowet fra driftsaktivitet var i 2008/09 positivt med 33,5 mio.kr. mod 15,1 mio.kr. i 
2007/08.  

 
• Den nettorentebærende gæld er reduceret til 39,6 mio.kr. ved udgangen af 

regnskabsåret 2008/09 mod 62,4 mio.kr. ved udgangen af regnskabsåret 2007/08. 
 
• Egenkapitalandelen er faldet til 47,4 % fra 52,1 % ved udgangen af regnskabsåret 

2007/08. 
 
• Bestyrelsen indstiller, at der ikke betales udbytte for regnskabsåret 2008/09. 
 
• Omsætningen i 2009/10 vil være påvirket af flere modsatrettede forhold. Udviklingen i 

den samlede omsætning forventes at blive positivt påvirket af en stigende afsætning af 
iCtP-produkter, men negativt påvirket af det forventede fald i efterspørgslen efter CtP-
fremkaldere. 

  
• EBITA for 2009/10 forventes at blive væsentligt bedre end resultatet for 2008/09 på -

19,3 mio.kr. 
 
• Generalforsamling afholdes den 24. september 2009 kl. 15.00 på selskabets adresse 

Haslevvej 13, 4100 Ringsted. 
 
 
Årsrapporten for 2008/09 er vedhæftet som bilag i pdf-format. 
 
 
 
 
Ulrik Gammelgaard   Per Birk-Sørensen 
Bestyrelsesformand   Konstitueret adm. direktør 
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