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FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE 

Gabriel Holding A/S  
Kvartalsrapport, 3 kvartaler 2014/15 
(1. oktober 2014 – 30. juni 2015) 
 
 
Gabriel Holding A/S – Tre kvartaler af regnskabsåret 2014/15 

Resumé: Gabriel forbedrer indtjening og omsætning i årets første tre kvartaler.  
 

• Omsætningen steg med 17% til 251,5 mio. kr. (215,4 mio. kr.). 

o I 3. kvartal udgjorde stigningen 26% til 89,3 mio. kr. (70,9 mio. kr.) 

• Resultat af primær drift (EBIT) steg med 10% til 21,7 mio. kr. (19,7 mio. kr.).  

o I 3. kvartal udgjorde stigningen 20% til 6,3 mio. kr. (5,2 mio. kr.). 

• Resultat før skat steg med 6% til 22,4 mio. kr. (21,1 mio. kr.). 

o I 3. kvartal udgjorde stigningen 21% til 6,7 mio. kr. (5,6 mio. kr.). 

• Afkastningsgraden blev 13% (14%).  

• Overskudsgraden blev 9% (9%).  

• Etableringen af produktionsenheden FurnMaster i Polen har i tredje kvartal medført enkeltstående 
etableringsomkostninger.  

• Gabriel Holding A/S har i tredje kvartal etableret et amerikansk driftsselskab Gabriel North America 
Inc.  i Grand Rapids, Michigan, USA.  

• Driftsselskabet Gabriel A/S har i tredje kvartal etableret salgsselskabet Gabriel Sweden AB i Stock-
holm, Sverige. 

• Efter første halvår opjusterede ledelsen sine forventninger til hele året til en organisk omsætnings-
vækst i niveauet 10-15% og et forbedret primært resultat (EBIT). Efter tre kvartaler opjusterer ledel-
sen forventningerne til en vækst i omsætningen på 15-17% svarende til 325-330 mio. kr. (282 mio. 
kr. sidste år) og præciserer forventningerne til det primære resultat (EBIT) til niveauet 26-27 mio. 
kr. (25,2 mio. kr. sidste år).   
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KONCERN 
Hovedtal mio. DKK 2014/15 

9 måneder 
2013/14 

9 måneder  

2014/15 
3. kvartal 

2013/14 

3. kvartal 

2013/14 

Året 

Nettoomsætning 251,5 215,4 89,3 70,9 281,8 

Resultat af primær drift (EBIT) 21,7 19,7 6,3 5,2 25,2 

Resultatandel associerede virksomheder 1,3 1,9 0,8 0,5 2,7 

Finansiering netto -0,5 -0,5 -0,4 -0,1 -0,1 

Resultat før skat 22,4 21,1 6,7 5,6 27,8 

Skat -4,9 -4,7 -1,3 -1,3 -5,9 

Periodens resultat 17,5 16,4 5,4 4,3 21,9 

      

Balancesum 279,8 235,5 279,8 235,5 245,2 

Egenkapital 173,6 159,7 173,6 159,7 166,0 

      

Pengestrøm fra driftsaktivitet 6,9 22,3 -2,7 13,2 24,5 

Nettoinvesteringer 22,6 5,9 2,8 2,3 13,5 

Af- og nedskrivninger 6,1 5,1 2,2 1,8 7,0 

      

Nøgletal:      

Overskudsgrad, % 8,6 9,1 7,1 7,4 8,9 

Afkastningsgrad, % 13,4 13,6 11,8 10,9 12,7 

Resultat pr. aktie (EPS), kr. 12,4 11,6 11,4 9,0 11,6 

Price earnings (PE), kr. 16,7 16,8 18,2 21,6 16,0 

      

Antal medarbejdere (gennemsnit for perioden) 221 138 256 138 142 

heraf produktionsmedarbejdere  100 46 96 45 47 

 
 
Selskabsberetning 
Omsætningen steg i regnskabsårets første tre 
kvartaler med 17% til 251,5 mio. kr. mod 215,4 
mio. kr. i samme periode sidste år. Omsætnings-
udviklingen fremkommer som resultat af vækst i 
samtlige forretningsområder og på størstedelen 
af de geografiske markeder. Eksportandelen ud-
gør 89% af koncernomsætningen. 
 
Omsætningen steg i tredje kvartal med 26% til 
89,3 mio. kr. mod 70,9 mio. kr. i samme periode 
sidste år.  
 
 
 

 
 
 

 
Ledelsen finder det tilfredsstillende at kunne 
konstatere, at de strategiske initiativer med stør-
re salgsindsats, stigende innovations- og pro-
duktudviklingsomkostninger samt etablering af 
polsterenheder i Litauen og Polen giver resultater 
med stigende omsætning i alle forretningsområ-
der.  
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Koncernens realiserede bruttoavance i de første 
tre kvartaler 2014/15 blev 40,2% mod 40,5% sidste 
år. 
Andre eksterne omkostninger steg med 11% til 
32,0 mio. kr. mod 28,9 mio. kr. sidste år. Stignin-
gen kan primært henføres til det øgede aktivitets-
niveau samt til omkostninger i den nyetablerede 
strategisk vigtige dattervirksomhed FurnMaster 
Sp. z o.o.  
 
Koncernens personaleomkostninger steg med 
22%  som følge af ansættelser i FurnMaster i Po-
len samt yderligere ansættelser i koncernens 
salgs- og udviklingsfunktioner.  
 
Investeringerne i etablering af både FurnMaster 
Sp. z o.o. og stigende salgsaktiviteter øger kon-
cernens kapacitetsomkostninger hurtigere, end 
der på kort sigt kan skabes indtjening herfra. Ud-
viklingen i både eksterne omkostninger og perso-
naleomkostninger følger de lagte planer for inde-
værende regnskabsår. 
 
Resultat af primær drift (EBIT) i regnskabsårets 
første tre kvartaler 2014/15 blev 21,7 mio. kr. mod 
19,7 mio. kr. sidste år. I 3. kvartal 2014/15 udgør 
resultat af primær drift (EBIT) 6,3 mio. kr. mod 5,2 
mio. kr. i samme periode sidste år, svarende til en 
fremgang på 20%. 

 
 
Resultatandelen fra det 49% ejede farveri UAB 
Scandye i Litauen blev 1,3 mio. kr. mod 1,9 mio. 
kr. efter tre kvartaler af 2013/14. Faldet henføres 
til lavere aktivitetsniveau hos andre kunder end 
Gabriel. 

Koncernens nettofinansudgift blev uændret 0,5 
mio. kr.  
 
Periodens resultat før skat blev 22,4 mio. kr. mod 
21,1 mio. kr. i 2013/14. For tredje kvartal udgør 
resultat før skat 6,7 mio. kr. mod 5,6 mio. kr. for 
samme periode sidste år. 
 
Balance og pengestrøm 
Koncernens samlede balancesum udgør 279,8 
mio. kr. mod 245,2 mio. kr. pr. 30. september 
2014. Stigningen kan primært henføres til konse-
kvenserne af det forøgede aktivitetsniveau samt 
etablering af produktionsfaciliteter i Polen.  
 
De samlede nettoinvesteringer i materielle aktiver 
udgør 22,6 mio. kr. mod 5,9 mio. kr. i samme pe-
riode sidste år. De øgede nettoinvesteringer kan 
primært henføres til købet af produktionsbygnin-
ger i Polen samt den igangværende projektering 
af nyt byggeri i Gabriel Erhvervspark.  
 
Pr. 30. juni 2015 udgør egenkapitalen 173,6 mio. 
kr. mod 166,0 mio. kr. pr. 30. september 2014. 
Koncernen har i december 2014 udbetalt udbytte 
på 9,9 mio. kr. 
 
Pengestrømmen fra periodens drift er positiv med 
6,9 mio. kr. mod 22,3 mio. kr. i de første tre kvar-
taler af 2013/14. Vækst i omsætning og aktiviteter 
har medført øgede pengebindinger i både lager og 
tilgodehavender. Ledelsen har fokus på at redu-
cere den relative arbejdskapital. 
 
Særlige forhold i tredje kvartal  
I tredje kvartal realiserede koncernen: 

- en vækst i omsætning på 26% til 89.3 mio. 
kr. (70,9 mio. kr.) 

- en bruttoavance på 38,1% (39,8%) 
- et resultat af primær drift på 6,3 mio. kr. 

(5,2 mio. kr.)  
- en overskudsgrad på 7,1% (7,4%) 
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De opnåede resultater er påvirket af etableringen 
af produktionsenheden i Polen, hvor særlige etab-
leringsomkostninger negativt påvirker både 
driftsresultat og balanceposter.  
 
Etableringen af produktionsenheden er central for 
eksekvering af strategien om ”møbelstof i anven-
delse” og bevirker på kort sigt forringede nøgle-
tal. 
 
Ledelsen forventer, på baggrund af erfaringer fra 
etablering af enheden i Litauen, at driften i det 
polske datterselskab i fjerde kvartal vil udvikles i 
en sådan grad, at det primære resultat vil være 
stigende og positivt i kvartalet.  
 
Salgsaktiviteter i de første tre kvartaler 
Gabriels strategi om ”at vokse med de største” 
sikrer den målrettede indsats over for udvalgte 
topkunder. 
 
Koncernen fastholder denne effektfulde strategi 
og øger fortsat salgsindsatsen over for netop 
denne kundegruppe. Det er investeringer med en 
overskuelig tilbagebetalingstid, som medvirker til 
en konstant udvidelse af potentialerne i samtlige 
forretningsenheder. 
 
I indeværende regnskabsår udbygges indsatsen 
på eksisterende og modne markeder, hvor ledel-
sen vurderer gode muligheder for at vinde mar-
kedsandele gennem en solid lokal tilstedeværel-
se.  
 
Gabriel Sweden AB 
Driftsselskabet Gabriel A/S har i tredje kvartal 
etableret salgsselskabet Gabriel Sweden AB.  
 
Formålet med selskabet er at sikre yderligere 
nærhed til det svensk/finske marked. Der forven-
tes samme positive effekt herfra, som er konsta-
teret på det tyske marked ved etableringen af 
Gabriel GmbH.  

Forretningsenheden FurnMaster 
Forretningsenheden FurnMaster, der omfatter 
datterselskaberne UAB FurnMaster i Litauen, 
FurnMaster Sp. Z o.o. i Polen samt produktion i 
Kina, tilbyder underleverancer i form af logistik-
løsninger, tilskæring, syning, polstring og monte-
ring af møbler og skærmvægge til Gabriels Key 
Accounts.  
Vækstmulighederne for forretningsenheden er 
udtalte og realiseres via gennemførelse af strate-
gien ”møbelstof i anvendelse”. Forretningsenhe-
den har i årets tre første kvartaler været præget 
af fortsatte etableringsomkostninger og investe-
ringer i grundlag for vækst. 
 
Investering i etablering af polsterenheden Furn-
Master Sp. Z o o. i Polen forløber efter planen og 
for at sikre den fortsatte drift og udvikling sikrede 
enheden i andet kvartal ejerskab over 10.000 m2 
produktionsfaciliteter i Swiebodzin, Polen.  

Investeringen andrager 12,2 mio. kr., som midler-
tidigt er finansieret via koncernens driftskredit.  
 
Gabriel North America Inc. 
I tredje kvartal har Gabriel Holding A/S etableret 
et amerikansk driftsselskab. Med etableringen 
har koncernen styrket sin globale struktur til at 
møde kundernes behov hhv. i Asien, Europa og nu 
også i USA.  
 
Det amerikanske selskab har hovedkvarter i den 
for møbelindustrien vigtige by Grand Rapids, Mi-
chigan, hvor der er etableret kontor og showroom. 
 
Gabriel North America Inc. har udvidet den lokale 
salgsstab, etableret lokal kundeservice funktion 
samt udvidet den portefølje af tekstiler som er 
tilgængelig fra distributionscenteret i Detroit, 
Michigan.  
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Gabriel Asia Pacific 
Gabriel Asia Pacific tjener både som asiatisk 
sourcing-platform for koncernen og som selv-
stændig enhed i forhold til lokal salg og udvikling.   
 
Indsatsen er intensiveret i årets tre første kvarta-
ler med gode resultater til følge. Således er både 
omsætning og resultatudvikling særdeles til-
fredsstillende. 
 
I august foretog den kinesiske regering en række 
devalueringer af den kinesiske møntfod (YUAN) 
over for den amerikanske dollar. Ledelsen vurde-
rer, at effekten heraf, for Gabriel koncernen, er 
neutral.   
 
Innovation og produktudvikling 
I de første 3 kvartaler af regnskabsåret er der 
frigivet ni nye produkter, hvilket lever op til kon-
cernens mål. Årets mål om ti frigivne produkter 
forventes som minimum at blive nået. 
 
Koncernens mål om, at minimum 30% af om- 
sætningen stammer fra produkter, der er yngre 
end fem år, blev ikke nået i årets tre første kvar-
taler. Nye produkter udgjorde således 27% af 
omsætningen mod 30% i samme periode sidste 
år. 
 
Gabriel Ejendomme A/S 
Projekteringen af Gabriel Erhvervsparks udvidel-
se forløber efter planen, og der er opnået tilladel-
se til opførelse af ca. 10.000 m2 på ejendommen i 
Aalborg.  
 
Ledelsen vurderer fortsat, hvorledes ejendom- 
mens værdi kan udvikles og optimeres til fordel 
for både lejere og ejere. 
 
Forventninger til hele året 2014/15  
Omsætning og primært resultat (EBIT) ligger lidt 
over ledelsens forventninger efter tre kvartaler.  

Efter første halvår opjusterede ledelsen sine for-
ventninger til hele året til en organisk omsæt-
ningsvækst i niveauet 10-15% og et forbedret 
primært resultat (EBIT). Efter tre kvartaler opju-
sterer ledelsen forventningerne til en vækst i 
omsætningen på 15-17% svarende til 325-330 
mio. kr. (282 mio. kr. sidste år) og præciserer 
forventningerne til det primære resultat (EBIT) til 
niveauet 26-27 mio. kr. (25,2 mio. kr. sidste år).   
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Ledelsespåtegning 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. oktober 2014 - 
30. juni 2015 for Gabriel Holding A/S.  
 
Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse 
med IAS 34 ”Præsentation af delårsrapporter” som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til 
delårsrapporter for børsnoterede selskaber.  
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at delårsrapporten giver et retvisende 
billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af koncer-
nens aktiviteter og pengestrømme i perioden 1. oktober 2014 til 30. juni 2015. 
 
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse over udvik-
lingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stil-
ling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over 
for. 

 
Aalborg, den 25. august 2015 

 
Direktion 

 
Anders Hedegaard Petersen 

 
 
 

Bestyrelse 
 
 

Jørgen Kjær Jacobsen Kaj Taidal Knud Erik Hansen 
(Formand) (Næstformand) 
 
 
Søren B. Lauritsen Quinten Xerxes van Dalm Simon Sønderby Nielsen 
 (Medarbejderrepr.) (Medarbejderrepr.) 
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Resultatopgørelse  
for perioden 01.10.2014 - 30.06.2015 – ej revideret (t.kr.)  

KONCERN 
 2014/15 

9 måneder 
2013/14 

9 måneder 
2014/15 

3. kvartal 
2013/14 

3. kvartal 
2013/14 

Året 

      

Nettoomsætning 251.547 215.380 89.291 70.933 281.789 

Ændring i lagre af færdigvarer og varer under frem-

stilling 

 

-1.622 

 

-540 1.523 805 3.829 

Andre driftsindtægter 151 626 0 211 1.040 

Vareforbrug -148.745 -127.491 -55.291 -42.711 -169.886 

Andre eksterne omkostninger -31.955 -28.855 -11.641 -10.530 -38.273 

Personaleomkostninger -41.630 -34.235 -15.354 -11.605 -46.273 

Andre driftsomkostninger - -45 - -45 -48 

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle 

aktiver 

 

-6.094 

 

-5.143 -2.218 -1.818 

 

-6.981 

Resultat af primær drift (EBIT) 21.652 19.697 6.310 5.240 25.197 

      

Andel af resultat efter skat 

i associerede virksomheder 

 

1.317 

 

1.941 781 512 2.686 

Finansielle indtægter 993 518 160 93 855 

Finansielle omkostninger -1.525 -1.007 -526 -287 -948 

Resultat før skat 22.437 21.149 6.725 5.558 27.790 

      

Skat af periodens resultat -4.930 -4.700 -1.351 -1.282 -5.931 

Periodens resultat 17.507 16.449 5.374 4.276 21.859 

      

Fordeles således:      

Aktionærerne i Gabriel Holding A/S 17.507 16.449 5.374 4.276 21.859 

      

Resultat pr. aktie (kr.)      

Resultat pr. aktie (EPS), basis 12,4 11,6 11,4 9,0 11,6 

Resultat pr. aktie (EPS-D), udvandet 12,4 11,6 11,4 9,0 11,6 
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Totalindkomstopgørelse  
for perioden 01.10.2014 - 30.06.2015 – ej revideret (t.kr.) 

KONCERN 

 2014/15 
9 måneder 

2013/14 

9 måneder 

2014/15 
3. kvartal 

2013/14 

3. kvartal 

2013/14 

Året 

Periodens resultat 17.507 16.449 5.374 4.276 21.859 

      

Poster, der kan blive reklassificeret til resultatop-
gørelsen      
Værdiregulering af sikringsinstrumenter:      

   Periodens værdiregulering 85 -145 -75 5 198 

   Værdiregulering reklassificeret til omsætning - 131 - 0 -131 

   Værdiregulering reklassificeret til vareforbrug -179 -5 0 -5 -14 

Værdiregulering af finansielle aktiver 

disponible for salg - -93 - -93 -93 

Valutakursregulering ved omregning af udenlandske 

enheder 23 -199 -1.580 88 607 

Skat af anden totalindkomst 24 25 -18 21 35 

Anden totalindkomst efter skat -47 -286 -1.673 16 602 

Totalindkomst i alt 17.460 16.163 3.701 4.292 22.461 

      

Fordeles således:      

Aktionærerne i Gabriel Holding A/S  17.460 16.163 3.701 4.292 22.461 
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Balance pr. 30.06.2015 – ej revideret (t.kr.) 
Aktiver 

KONCERN 

 2014/15 
30.06.15 

2013/14 

30.06.14 

2013/14 

30.09.14 

Langfristede aktiver    

Immaterielle aktiver:    

Udviklingsprojekter 14.996 12.921 13.779 

    

Materielle aktiver:    

Grunde og bygninger 90.781 68.806 73.094 

Indretning af lejede lokaler 545 613 707 

Tekniske anlæg og maskiner 885 341 216 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 11.117 8.986 10.498 

 103.328 78.746 84.515 

    

Andre langfristede aktiver:    

Kapitalandele i associerede virksomheder 24.689 22.628 23.373 

Tilgodehavende hos associerede virksomheder 3.374 4.751 4.371 

Værdipapirer 16 16 16 

 28.079 27.395 27.760 

    

Langfristede aktiver i alt 146.403 119.062 126.054 

    

Kortfristede aktiver    

Varebeholdninger 59.056 41.770 50.479 

Tilgodehavender 59.362 46.105 46.874 

Likvide beholdninger 14.942 28.517 21.811 

Kortfristede aktiver i alt 133.360 116.392 119.164 

    

Aktiver i alt 279.763 235.454 245.218 
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Balance pr. 30.06.2015 – ej revideret (t.kr.) 
Passiver  

KONCERN 

 2014/15 
30.06.15 

2013/14 

30.06.14 

2013/14 

30.09.14 

Egenkapital     

Aktiekapital  37.800 37.800 37.800 

Reserve for valutakursreguleringer 718 -111 695 

Reserve for sikringstransaktioner 12 - 82 

Overført resultat 135.053 122.059 117.546 

Foreslået udbytte - - 9.923 

Egenkapital i alt 173.583 159.748 166.046 

    

Forpligtelser    

Langfristede forpligtelser    

Udskudt skat  6.143 6.478 6.456 

Kreditinstitutter 28.721 30.870 30.273 

Leasingforpligtelser 94 1.251 886 

Langfristede forpligtelser i alt 34.958 38.599 37.615 

    

Kortfristede forpligtelser    

Gæld til pengeinstitutter 23.684 - - 

Kreditinstitutter 2.188 2.229 2.226 

Leasingforpligtelser 1.030 1.349 1.391 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 22.422   19.801   22.272   

Selskabsskat 3.980 643 1.792 

Anden gæld 17.918 13.085 13.876 

Kortfristede forpligtelser i alt 71.222 37.107 41.557 

    

Forpligtelser i alt 106.180 75.706 79.172 

    

Passiver i alt 279.763 235.454 245.218 
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Egenkapitalopgørelse (t.kr.)  
 Aktie- 

kapital 

Reserve 

for valuta- 

kursreg. 

Reserve 

for dags- 

værdireg. 

Reserve for 

sikrings-

transaktion 

Overført  

Resultat 

Foreslået 

udbytte 

Minoritets-

interesser 

Egenkapital 

i alt 

Egenkapital 01.10.2013 37.800 88 72 15 108.822 8.978 16 155.791 
Totalindkomst for perioden         

Periodens resultat - - - - 16.449 - - 16.449 

Anden totalindkomst         

Valutakursregulering ved omregning af  

udenlandske enheder m.v. - -199 - - - - - -199 

Værdiregulering af sikringsinstrumenter:         

   Periodens værdiregulering - - - -145 - - - -145 

   Værdiregulering reklassificeret til omsætning - - - 131 - - - 131 

   Værdiregulering reklassificeret til vareforbrug - - - -5 - - - -5 

Værdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg - - -93 - - - - -93 

Skat af anden totalindkomst - - 21 4 - - - 25 

Anden totalindkomst i alt - -199 -72 -15 - - - -286 

Totalindkomst i alt for perioden - -199 -72 -15 16.449 - - 16.163 

Transaktioner med ejere         

Køb af aktier fra minoritetsaktionærer - - - - -3.212 - -16 -3.228 

Udloddet udbytte - - - - - -8.978 - -8.978 

Transaktioner med ejere i alt - - - - -3.212 -8.978 -16 -12.206 

         
Egenkapital 30.06.2014 37.800 -111 0 0 122.059 0 0 159.748 
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Egenkapitalopgørelse (t.kr.) 
 Aktie- 

kapital 

Reserve 

for valuta- 

kursreg. 

Reserve for 

sikrings-

transaktion 

Overført  

Resultat 

Foreslået 

udbytte 

Egenkapital 

i alt 

Egenkapital 01.10.2014 37.800 695 82 117.546 9.923 166.046 
Totalindkomst for perioden       

Periodens resultat - - - 17.507 - 17.507 

Anden totalindkomst       

Valutakursregulering ved omregning af  

udenlandske enheder m.v. - 23 - - - 23 

Værdiregulering af sikringsinstrumenter:       

   Periodens værdiregulering - - 85 - - 85 

   Værdiregulering reklassificeret til vareforbrug - - -179 - - -179 

Skat af anden totalindkomst - - 24 - - 24 

Anden totalindkomst i alt - 23 -70 - - -47 

Totalindkomst i alt for perioden - 23 -70 17.507 - 17.460 

Transaktioner med ejere       

Udloddet udbytte - - - - -9.923 -9.923 

Transaktioner med ejere i alt - - - - -9.923 -9.923 

       
Egenkapital 30.06.2015 37.800 718 12 135.053 0 173.583 
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Pengestrømsopgørelse (t.kr.) 
KONCERN 

 2014/15 
9 måneder 

2013/14 

9 måneder 

2013/14 

Året 

Pengestrøm fra driftsaktivitet     

Resultat før skat 22.437 21.149 27.790 

Regulering for ikke-likvide poster:    

Afskrivninger  6.094 5.146 6.981 

Gevinst og tab ved afhændelse af langfristede aktiver - 42 -56 

Kursregulering værdipapirer - -38 -38 

Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder -1.316 -1.941 -2.686 

Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital 27.215 24.358 31.991 

Ændring i varebeholdninger -8.577 -639 -9.348 

Ændring i tilgodehavender -12.488 -413 -1.183 

Ændring i leverandørgæld og anden gæld 3.797 3.686 7.800 

Betalt selskabsskat -3.039 -4.647 -4.792 

 6.908 22.345 24.468 

    

Pengestrøm fra investeringsaktivitet    

Tilgang immaterielle aktiver -3.131 -3.445 -4.774 

Køb af materielle aktiver -22.581 -6.301 -13.499 

Salg af materielle aktiver - 438 643 

Ændring i tilgodehavende hos associeret virksomhed 997 1.108 1.488 

Indfrielse af andre langfristede tilgodehavender - 1.470 1.470 

Køb/salg af værdipapirer - 8.761 8.761 

 -24.715 2.031 -5.911 

    

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet    

Fremmedfinansiering:    

Afdrag på langfristet lån -1.667 -1.687 -2.250 

Udvidelse af leasingaftale - 155 155 

Afdrag på leasingforpligtelse -1.156 -1.000 -1.324 

Aktionærer:    

Køb af minoritetsandel i dattervirksomhed - -3.300 -3.300 

Betalt udbytte -9.923 -8.978 -8.978 

 -12.746 -14.810 -15.697 

    

Ændring i likvide beholdninger -30.553 9.566 2.860 

Likvide beholdninger, primo 21.811 18.951 18.951 

Likvide beholdninger, ultimo -8.742 28.517 21.811 
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Noter til regnskabet 

1  Anvendt regnskabspraksis 
Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsregnska-
ber” som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsno-
terede selskaber. 

 
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten 2013/14. Årsrapporten for 
2013/14 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.  
 
Gabriel Holding A/S har med virkning fra 1. oktober 2014 implementeret de nye regnskabs-
standarder (IAS og IFRS) og fortolkningsbidrag (IFRIC), der træder i kraft for regnskabsåret 
2014/15. Ingen af de nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag har påvirket indregning 
og måling. 

2  Skøn og estimater 
Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og 
estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtel-
ser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. 
 
De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabs-
praksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved 
udarbejdelsen af delårsrapporten som ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2013/14. 

 
 

 


