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Kære medlemmer og kolleger
Velkommen til generalforsamlingen i Pressens Fællesindkøb.
Mediebilledet i dag udvikler sig til stadighed mere og mere i den digitale retning og derfor er
forbruget af avispapir forventeligt faldende. Presset på at holde omkostninger ned og gøre disse
variable i takt med volumen‐udviklingen er vigtig for os og vore medlemmer.
Så meget desto mere vigtigt er det for os medlemmer, at opretholde og intensivere vores
samarbejde om indkøb af papir og om tilrettelæggelsen af den dertil hørende logistik.
Organisation og Omstrukturering
I 2012‐2013 gennemgik Foreningen en større logistikomlægning. Foreningens halv‐ejerskab af
skibet Trans Dania blev videreført med vores Norske partner, Sea‐Cargo AS, i en 3‐årig aftale,
hvoraf 2014 blev det andet driftsår. Driften af Foreningens lager i Kolding er tilrettelagt med H.
Daugaard A/S i en 3‐årig aftale, hvoraf 2014 ligeledes blev det andet driftsår.
Foreningens lager i Århus er delvist udlejet og udlejningsindtægten mere end dækker alle løbende
udgifter på ejendommen. Ejendommen er stadig til salg, omend tiderne ikke er til at sælge nu.
Her i 2015 pågår drøftelser i bestyrelsen og med partnere om, hvorledes Foreningens logistik skal
tilrettelægges efter 2015.
Egenkapital, udlodning og øvrige økonomiske forhold
Hvad angår regnskabet for 2014, så blev den samlede omsætning på 539 million kr. med et fald på
60 millioner kr. i forhold til forrige år. Egenkapitalen er reduceret med 22,7 mio. kr. det skyldes
primært udlodning af 21,2 mio. kr. på ekstraordinær general forsamling i december måned.
Til overskudsdisposition er 68,7 million kr., som bestyrelsen foreslår fordelt således:
Tilbagebetaling til medlemmerne 68,6 mio. kr. og overførsel til næste år er 67.000 Kr.
Årets overskud svarer til, at der udloddes 55 øre pr. kg avispapir. Disse 55 øre pr. kg er allerede
tilbagebetalt.
Foreningens direktør regnskabet i større detaljer om ganske kort tid.
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Avispapirmarkedet, forbrug og prisudvikling
Medlemmernes samlede aftag af avispapir i 2014 blev på 124.761 ton. Aftaget blev 6,3 % lavere
end i 2013, men noget højere end det oprindelige budget.
Faldet i forbruget i de omliggende lande varierer en del fra 8‐10 % i det øvrige Skandinavien, til 5‐
6 % fald i lande som Tyskland, England, Italien og Frankrig.
Faldet i forbruget forventes at fortsætte ind i 2015. Foreningen har indgået aftaler for 114.000 ton
for 2015.
Aftalerne er indgået i svenske og norske kroner og afdækket terminsmæssigt i danske kroner.
Aftalerne indebærer en 7‐8 % nedgang i kiloprisen i forhold til sidste år, hvilket allerede afspejles i
form af årets lavere listepriser og i bonusudbetalingen for 1. kvartal 2015.
Teknisk Udvalg, returpapir og Ctp‐plader
Teknisk Udvalg har igen i år arbejdet med mange aspekter i brugen af avispapiret. Det tyndere 40
grams papir stiller høje krav til en professionel håndtering i trykprocessen. I denne forbindelse har
Teknisk Udvalg været et godt sted, at udveksle tips og erfaring. Teknisk Udvalg er også stedet, hvor
verserende reklamationssager vendes og drejes. Sammen med Foreningen har Teknisk udvalg
holdt ’Teknisk Døgn’, i slutningen af oktober, for medlemmerne. Seminaret omhandlede emner
som farveforbrug, returprodukter, rullehåndtering og klemmetryksmåling, brug af
højhastighedskameraer til produktionsovervågning, Lean i trykkerisammenhæng og meget andet.
Foreningens tekniske samarbejde med papirproducenterne fortsætter. I denne ’papirgruppe’
arbejdes der med papirrapporter, der opsummerer banebrudsstatistik, kvalitetssammenligninger
og verserende reklamationssager, alt sammen for at løfte kvaliteten i produktion, transport og
service.
Foreningens aftale på returpapir og returaluminium udløb ultimo 2014. Derfor igangsatte
Foreningen en udbudsrunde omkring en ny 3‐årig aftale. Dette arbejde blev denne gang
tilrettelagt sammen med Teknisk Udvalg, som også deltog i forhandlingerne med udbyderne. Ved
denne forhandling var der en erklæret ambition om at sælge returprodukterne direkte til
slutaftagerne og kun købe logistikhåndteringen af en ekstern part. Forhandlingerne er endt i en 3‐
årig aftale med selskabet ’Ragn Sells’, med afsætning af returprodukterne til slutaftagere som
Hartmann, Skjern Papirfabrik, Norske Skog, og Novelis. Aftalen har fået langt større tilslutning fra
trykkerierne end hidtil og også Bladkompagniet og DAO kom med i ordningen.
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FSC og Miljøområdet
I 2014 fortsatte aviserne deres samarbejde omkring miljømærkningen og FSC certificeringen.
Næsten alle landets dagblade og over 100 lokale ugeaviser bærer nu FSC mærket som tegn på, at
papiravisen er produceret af genbrugspapir og af træfibre fra bæredygtig FSC‐ skove. Alle
trykkerier er i øvrigt kommet godt igennem den årlige auditeringsrunde.
Netop i denne uge skulle alle danske dagblade være fyldt med billeder af dyr fra de nordiske
skove, som dukker op i avisen under budskabet ’Mens du læser denne avis ‐ passer du samtidigt på
skoven’.
IT og E‐service
I Årets løb er brugen af Foreningens bestillingssystem blevet en fast og meget værdsat komponent
i trykkeriernes daglige papirdisponering. Bestillingssystemet vil derfor blive udvidet og forbedret i
2015.
Tak og forhåbninger til fremtiden
Til afslutning vil jeg gerne sige tak til jer, Foreningens medlemmer. Jeg mærker en stor opbakning
til Foreningens virke og til de gode resultater vi opnår i vores fortsatte samarbejde.
En tak til mine bestyrelseskolleger for et godt og konstruktivt samarbejde året igennem.
Lad mig også takke Foreningens medarbejdere for en god og solid indsats i årets løb. I er lidt færre
på kontoret en før, men jeg fornemmer en god holdånd og at I alle tager ansvar for at levere et
stykke kvalitetsarbejde.
Tak.

Afsked med Bjarne S. Pedersen, næstformand:
Så er det, desværre, også blevet tid til at sige farvel til en rigtig god og mangeårige
bestyrelseskollegaer, nemlig dig Bjarne S. Pedersen. Gennem 20 år har du varetaget arbejdet i
Foreningens bestyrelse og i de seneste år som bestyrelsens næstformand. Du har altid været
meget engageret i dit bestyrelsesarbejde og bidrager med masser af gode ideer og sund fornuft.
Og så leverer du det i en let og munter facon, der bidrager til den gode stemning i bestyrelsen.
Tak for det.
Foreningen og jeg takker dig for din store indsats med dette gavekort og blomster.
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