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Dialog er InterMails speciale, og i 2010/11 har fokus ligget på den nødvendige markedstilpasning og effektivisering af virksomheden for bedst muligt at kunne udnytte denne kernekompetence. Omkostningsbasen er i året blevet reduceret ved sammenlægning af produktion og reduktion af medarbejderstaben, og balancen er styrket ved det planlagte salg af bygningen i
Søborg og grundstykket Avedøre. Den digitale udvikling betyder, at markedet for fysisk brevforsendelse stadig er for nedadgående, hvorfor strategien har været og er at udnytte markedspositionen bedst muligt på konvolutmarkedet og styrke vækstpotentialet inden for de
digitale løsninger. Det er nu tid til at intensivere strategien, så virksomheden igen kan blive
lønsom.

”I 2009 startede vi en transformation af InterMail. Målet var at tilpasse virksomheden til det
forandrede marked for fysiske postforsendelser og digital kommunikation, og i 2010/11 har vi
taget nogle utroligt vigtige skridt ad den hårde, men rette vej mod at gøre virksomheden lønsom. Vi har fået vores nye nordiske organisation helt på plads. Vi har øget vores evne til at
handle ud fra kundens behov. Vi har styrket vores kapitalstruktur. Og så har vi fortsat vores
arbejde med at omstrukturere og slanke virksomheden. I det forgangne år havde vi samlet
vækst på 22% på vores vækstområder: det digitale loyalitetssystem Relation Plus og emballageprogrammet SkanPack. Det viser, at vores strategi bærer frugt: Vores kunder søger en
samarbejdspartner, der er ekspert på det rette miks af fysisk og digital kommunikation. Det er
InterMail,” siger administrerende direktør Flemming Breinholt.

Den økonomiske udvikling
Omsætningen i 2010/11 blev på 540,9 mio. kr. mod 539,7 mio. kr. i 2009/10. Korrigeret for styrkelsen af den svenske krone på 23,2 mio. kr. dækker udviklingen over en faldende aktivitetsudvikling på
22,5 mio. kr. Tages der højde for det svenske valgs påvirkning af 2009/10-omsætningen på ca. 15
mio. kr. har omsætningen i 2010/11 været på niveau med sidste år.
Resultat af primær drift før afskrivning (EBITDA) blev i 2010/11 på 15,7 mio. kr. mod 30,9 mio. kr. i
2009/10, hvilket primært skyldes den skærpede konkurrencesituation, lavere produktivitet i forbindelse med den igangværende transformation af virksomheden samt en ændret omkostningsstruktur i
forlængelse af salg af ejendomme ved nu udgiftsføring af lejeudgifter frem for afskrivninger.
Resultat af primær drift før særlige poster (EBIT) blev på -3,1 mio. kr. mod 5,6 mio. kr. i 2009/10.
De særlige poster udgjorde -2,3 mio. kr. mod 11,4 mio. kr. i 2009/10 og dækker over en positiv gevinst på salget af ejendommen i Søborg og grundstykke i Avedøre på 18,2 mio. kr. samt omkostninger relateret til nedlukning af produktion, gennemførte strukturtilpasninger samt nedskrivning af immaterielle aktiver på 20,5 mio. kr.
Resultat før skat blev på -16,3 mio. kr. mod 1,6 mio. kr. i 2009/10.
Årets resultat blev på -9,6 mio. kr. mod 6,4 mio. kr. i 2009/10.
Koncernens egenkapital var ved regnskabsårets udgang på 113,3 mio. kr. svarende til en soliditetsgrad på 27,5% mod 24,8% i 2009/10.
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Udbytte
Bestyrelsen har på baggrund af en vurdering af selskabets kapitalstruktur, årets resultatudvikling og
forventningen til det kommende års resultat besluttet at indstille til generalforsamlingen, at der ikke
udbetales udbytte for 2010/11.
Forventninger til 2011/12
I 2011/12 forventes markedsforholdene fortsat at være udfordrende på de områder, hvor InterMail
opererer. InterMail implementerer derfor i 2011/12 en række omsætningsfremmende og omkostningsbesparende initiativer, der vil styrke selskabets markedsposition og rentabilitet – herunder intensivering af salget af vækstprodukterne Relation Plus og SkanPack, effektivisering af produktionen
samt optimering af de interne processer.
I Kommunikation forventes omsætningen i 2011/12 at ligge i underkanten af niveauet for 2010/11.
Salget vil være negativt påvirket af det faldende marked for papirbaseret kommunikation og den
større grad af digitalisering. De nye produkter, som Relation Plus og faktureringssystemet LET, kompenserer kun delvis for dette omsætningstab, men har til gengæld et højere indtjeningsbidrag. På
den baggrund og med indregningen af den fulde effekt af de allerede gennemførte omkostningsbesparelser forventes driftsresultatet at blive væsentligt forbedret i 2011/12.
I Konvolut forventes omsætningen i 2011/12 at blive lavere end i 2010/11, mens driftsresultatet vil
blive forbedret ved de gennemførte kapacitetstilpasninger. Fokus i Konvolut bliver i 2011/12 at øge
markedsandelene i det faldende konvolutmarked samt at understøtte SkanPack-salget bedst muligt
med udvidelse af salgsstaben og mulighederne for online-bestilling.
På denne baggrund og baseret på en uforandret svensk kronekurs på 82 DKK/SEK forventer InterMail, at den samlede omsætning i 2011/12 bliver i niveauet 510-530 mio. kr. mod 541 mio. kr. i
2010/11. Driftsresultatet (EBIT) forventes at blive i niveauet 0-10 mio. kr. mod -3,1 mio. kr. i
2010/11, og resultatet før skat forventes i niveauet -10 - 0 mio. kr. mod -16,3 mio. kr. i 2010/11.

Årsrapport 2010/11 er vedhæftet som bilag til denne meddelelse.
Derudover findes årsrapporten på InterMails hjemmeside www.intermail.dk.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes:
Torsdag den 26. januar 2012 kl. 17.00 på Stamholmen 70, 2650 Hvidovre.

Kontakt:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Flemming Breinholt
3966 0922
4032 2332
flemming.breinholt@intermail.dk
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