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Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S – regnskabsåret 2015/16 
v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen 
 
Det er en fornøjelse at aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015/16. Alt 
hvad der kunne gå godt, er gået godt. En organisk vækst i omsætningen på 17% og en 
stigning i resultatet før skat på 60% må kalde på betegnelsen særdeles tilfredsstillende. 
Samtidig er det en fortsættelse af den positive udvikling, som vi år for år har set siden 
finanskrisen for 7 år siden.  
 
Gabriels kernekunder er verdens største producenter af erhvervsmøbler. 
Vi oplever vores totalmarked som stabilt med en let stigende tendens. I Gabriel går vi 
imidlertid ud fra, at vi selv skal skabe væksten. Det sker med en enkel formel: Gabriel øger 
år for år salgsindsatsen, produktudviklingen og går ind på nye geografiske markeder. 
Formlen bliver brugt, og den virker. 
 
Gabriels strategi har fokus på to områder. Det ene er at være stærkeste leverandør til de 
globalt ca. 60 største producenter og distributører af erhvervsmøbler. Dermed sikrer vi, at 
vi vokser med de største kunder, og dem der har de største økonomiske muskler til at 
købe de andre. Det andet er, at vores leverancer omfatter værdikædens led fra og med 
møbelstoffer, hvilket vil i dag omfatter tilskæring, syning, polstring og montering af 
møbeldele og seneste skud på stammen - lyddæmpende skærmvægssystemer, der 
polstres med masser af tekstiler. Strategien gennemføres og den virker.  
 
For et år siden havde vi forventninger om, at vi i regnskabsåret 2015/16 kunne opnå en 
omsætningsvækst i niveauet 5 - 10% og en stigning i resultatet før skat på 10 – 15 %.  
De forventninger blev klart overgået, hvorfor vi i løbet af regnskabsåret opjusterede 
forventningerne et par gange. 
  
Resultat efter skat på 34,3 mio. kr. blev især positivt påvirket af omsætningsstigningen på 
17%, der lå noget over det forventede. Sammenligningsåret 2014/15 var endvidere 
negativt påvirket af etableringsomkostninger på polstervirksomheden i Polen. Endvidere er 
der indregnet en samlet resultatandel af investeringen i farveriet UAB Scandye på 4,5 mio. 
kr. mod 1,9 mio. året før. 
 
Vi har sagt OK til årets omsætning og indtjening. Lige så væsentligt er det, at konstatere, 
at koncernens indsats og investeringer på en række nøgleområder igen i 2015/16 blev 
øget. Vi holder fast i vores vækst-formel og strategi. Jeg kan nævne: 
 

 
1. I februar blev salgskontoret i Stockholm indviet i forbindelse med den skandinaviske 

møbelmesse. Responsen på Gabriels fysiske tilstedeværelse er konkret og positiv. 
 

2. I marts blev det nye salgskontor i Paris indviet. Tilstedeværelsen udnyttes dygtigt af 
de salgsansvarlige, der har fået lettere adgang til de førende franske arkitekter. 

 
3. I april blev Gabriels nye salgskontor i Grand Rapids indviet.  
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4. I 2015/16 blev der investeret 9,4 mio. kr. i produktudvikling, hvilket næsten er på 
niveau med året før. Med 5 nye produkter blev lanceringsmålet  ikke nået fuldt ud, 
men det vil næppe kunne påvirke afsætningen negativt på kort eller lang sigt. 
 

5. Gennemsnitligt 82 medarbejdere var ansat i salgs- og produktudvikling mod 77 året 
før. Ved udgangen af regnskabsåret 2015/16 var tallet 84.  
 

6. I regnskabsårets 4. kvartal blev der i Grand Rapids, Michigan etableret en 
FurnMaster-enhed i 3000 m2 produktionslokaler tæt ved Gabriels salgskontor. Salg 
og produktion er kommet godt fra start og udbygges nu løbende med det 
nødvendige personale.  
 

7. Ligeledes i 4. kvartaI blev der etableret et distributionscenter i England for et udvalg 
af Gabriels sortiment, der retter sig mod dette marked. Med dette opfylder vi 
kundernes krav til en forbedret leveringsevne på det britiske marked. 
 

8. Efter regnskabsafslutningen – købte Gabriel skærmvægsproducenten Screen 
Solutions Ltd., der har produktions- og lagerfaciliteter nær Brighton. Desuden råder 
firmaet over et centralt og velbeliggende showroom i London. Mere om Screen 
Solutions Ltd. senere. 

     
 
Koncernen har konkrete mål for og indikatorer, der viser, om den fastlagte strategi bliver 
gennemført. Der er således rimelig grund til at tro på, at Gabriel også fremover vil levere 
vækst i omsætning og indtjening. I det følgende koncentrerer vi os om det resultat, som vi 
nåede i 2015/16. 
 
Gabriel offentliggjorde årsrapporten den 15. november 2016, hvor den også blev 
offentliggjort på selskabets hjemmeside. Nu foreligger den også i trykt udgave. 
 

- Årsrapport 2015/16.  
- CSR og miljørapport 2015/16 findes tilgængelig på www.gabriel.dk 

 
 

PRODUKTIVITET 
Bestræbelserne på konstant at forbedre produktiviteten målt som forholdet mellem 
bruttoavance og omkostninger er centralt i den måde, hvorpå selskabet udvikles.  
 
Som det ses på den viste slide, blev nøgletallet for personaleomkostninger forbedret fra 
2,4 kr./omkostningskrone til 2,5 kr. Gennem året var der i koncernen gennemsnitligt ansat 
292 medarbejdere mod 238 sidste år. Ved årets udgang var tallet 291.  
 
Nøgletallet for andre eksterne omkostninger gik igen den rigtige vej, nemlig fra kr. 3,0 til kr. 
3,3/omkostningskrone. 
 
Den samlede værdiskabelse, der sker gennem afholdelse af personaleomkostninger og 
andre eksterne omkostninger, gav en forbedring af overskudgraden, der gik op fra 7,7% til 
10,1%. Det er til at få øje på. 

http://www.gabriel.dk/
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En stigende EBIT-margin er et af koncernens overordnede økonomiske mål. 
 
 
SALGSINDSATS  
Key Account Management processen (KAM-processen) er en kerneproces i Gabriel, som 
stort set alle ansatte er involveret i. Investeringer i KAM-processen har en overskuelig 
tilbagebetalingstid og øger potentialerne i alle forretningsenheder. 
 
KAM-styrkens indsats måles nøje i forhold til de indsatsmål – også kaldet KPI-mål, der er 
fastlagt for området. Der har igen i 2015/16 været ydet en fremragende og målrettet 
indsats med en stigende og flot opfyldelse af indsatsmålene og igen – som sædvanlig - 
med en imponerende stigning i produktiviteten i salgsindsatsen. 
 
Salgsledelsen bestræber sig konstant på at finde nye veje til en forbedret effekt af 
indsatsen. Årets omsætningsvækst, der stort set kommer fra alle markeder, dokumenterer, 
at KAM-processen eksekveres effektivt. 
 
I indeværende regnskabsår 2016/17 er der planlagt en forøgelse af salgsorganisationen 
på forskellige markeder; men integrationen og den salgsmæssige udnyttelse af tilførslen af 
Screen Solutions Ltd., vil lægge en naturlig ekstra opgave til den bestående salgsstyrke.  
 
PRODUKTUDVIKLING 
I 2015/16 lancerede Gabriel 5 nye kerneprodukter på verdensmarkedet. Dertil kommer et 
stigende potentiale i porteføljen af udviklingsopgaver, som på det stade er fugle på taget. 
Blandt disse tæller fortsat polstermaterialet ZenXit, Det har været nævnt i bestyrelsens 
beretning i nogle år. I den fortsatte udviklingsproces har der været udfordringer med 
produktets egenskaber, men ikke mere end der løbende foretages test af produktet til 
forskellige anvendelsesformål. ZenXit anvendes bl.a. til effektive sadelunderlag til 
sportsrideheste.  
 
Salget var fortsat begrænset i regnskabsåret 2015/16, men udsigterne, til at ZenXit kan 
blive et betydende produkt for Gabriel, er fortsat forbedret, idet nye anvendelsesområder 
kommer til. 
 
Vores eget krav til produktporteføljen er, at over 30% af omsætningen skal stamme fra 
produkter, der er yngre end fem år. Pr. 30. september 2016 udgjorde nye produkter 
uændret 28% i forhold til samme tidspunkt sidste år. I indeværende regnskabsår 2016/17 
forventes lancering af otte nye produkter og en omsætningsandel på mindst 30% for nye 
produkter 
 
Koncernens produktprogram har efter købet af Screen Solutions fået en god 
saltvandsindsprøjning via det engelske selskabs spændende program af lyddæmpende 
skærmvægssystemer. Det er produkter, der supplerer og passer perfekt ind i Gabriels 
bestående sortiment til de strategiske topkunder på alle markeder. 
 
Alle er velkomne til at se de nye produkter i Gabriels showroom i stueetagen. Her vil der 
også være lejlighed til at få et første indblik i Screen Solutions produkter.  
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Lad os se på status for Gabriels virksomhedsstruktur. De tre driftsselskaber Gabriel 
A/S, Gabriel Asia Pacific og senest tilkomne Gabriel North America sikrer, at koncernens 
kerneprocesser drives med en passende regional tilpasningsgrad. Alle driftsselskaber 
drives med samme vision, strategi og økonomiske mål. Drivkraften kommer fra de 
veldefinerede og gennem mange år indarbejdede kerneprocesser, Key Account 
Management, Logistik, Produkt- og procesinnovation samt Priskonkurrenceevne. 
 
Hele Gabriels logisk opbyggede struktur underbygger de konstante bestræbelser på at 
opnå vækst i både omsætning og indtjening. 
 
I de underliggende ledelsesdiscipliner sikres, at temperaturen på kundetilfredshed og 
medarbejdertilfredshed tages år for år. Uden at gå i detaljer kan bestyrelsen bekræfte, at 
resultaterne konstant forbedres og de viser, at Gabriel på disse to vigtige parametre kan 
betegnes som excellent. 
 
 
OG SÅ LIDT OM RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE 
Under næste punkt på dagsordenen vil selskabets revisor gennemgå den vigtigste del af 
regnskabet.  
 
Inden da er det værd at foretage en sammenligning af det realiserede årsresultat med 
Gabriels overordnede økonomiske mål. 
 
Gabriel tilstræber at opnå 
 

- Et afkast af den investerede kapital (ROIC) på mindst 15% (19,6%) før 
skat. 

- En stigende overskudsgrad (EBIT-margin) – fra 7,7% til 10,1% 
- En gennemsnitlig vækst i resultat pr. aktie mindst 15% (62%) 
- En gennemsnitlig vækst i omsætningen på mindst 15% (17%) 

 
Vi lader meget gerne billedet stå. 
 
Men vi skal videre: 
 
OG HER KOMMER VI SÅ TIL EJENDOMSFØLJETONEN  
 
På generalforsamlingen sidste år informerede vi om, at nybyggeri med henblik på 
erhvervslejemål ikke ville være god timing i Aalborg. Erhvervsudlejning er der brug for, 
men i øjeblikket ikke i en grad, hvor man går i gang med store byggerier uden på forhånd 
at have indgået langtidslejekontrakter med solide lejere.  
 
Vi erkendte samtidigt, at udvikling og drift af en erhvervspark ikke er kernevirksomhed for 
Gabriel. I marts 2016 besluttede bestyrelsen derfor at sætte ejendomsselskabet Gabriel 
Ejendomme A/S til salg til den højest opnåelige pris. Formålet er at sikre, at 
erhvervsparken ikke på nogen måde vil være en belastning for kernevirksomheden. 
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Interesserede investorer har meldt sig, dog uden, at det hidtil har ført til egentlige 
forhandlinger. 
 
Gabriel har selv brug for mere plads, hvilket er sket gennem flytning af et udsnit af de 
øvrige lejere til andre og for dem mere attraktive kontorlokaler i ejendommen.  
 
Udlejningsprocenten ligger medio december 2016 på 96%. Ejendommen udgør således 
ikke en væsentlig belastning for kernevirksomheden. 
 
Nok om ejendommen for denne gang. 
 
 
STIGENDE UDBYTTE IGEN I ÅR  
Med en soliditet på næsten 70%, et fortsat tilfredsstillende cash flow og en fortsat 
uudnyttet kreditramme finder bestyrelsen det forsvarligt og passende at foreslå en stigning 
i udbytte til kr. 7,25 pr. aktie svarende til en payout ratio på 40% mod 48% sidste år. 
Payout ratio er reduceret under hensyntagen til købet af Screen Solutions i november 
2016. 
 
En faktisk stigning i udbyttet på 32% må de fleste aktionærer være tilfredse med. 
 
Gabriels børskurs blev gennem hele regnskabsåret 2015/16 positivt påvirket af gode 
delårsresultater og til slut et flot helårsresultat. Kursen udviklede sig særdeles positivt og 
sluttede regnskabsåret i kurs 570 mod 199 på samme tidspunkt sidste år.  
 
 
Som nævnt i indledningen til dagens generalforsamling, bærer vi den store sorg, at vi 
mistede vores næstformand Kaj Taidal, der pludselig døde i september i år. Som afløser 
for Kaj Taidal blev direktør Hans Damgaard i november konstitueret som bestyrelsens 
næstformand. Hans Damgaard blev indvalgt i Gabriel Holdings bestyrelse på 
generalforsamlingen i 2015.  
 
Gabriels bestyrelses- og udvalgshonorarer blev senest reguleret i 2011. I de forløbne 5 år 
er myndighedskravene til børsnoterede selskaber og dets bestyrelsesmedlemmer blevet 
mærkbart skærpet, ligesom Gabriel-koncernens geografiske og forretningsmæssige 
omfang er vokset i betydeligt omfang. Bestyrelsen indstiller til en samlet stigning i 
bestyrelses- og udvalgshonorarer fra DKK 750.000 til DKK 1.180.000. 
 
 
 
SOM AFSLUTNING VIL JEG SAMMENFATTE ÅRET 2015/16  
 

- Gabriel realiserede en organisk vækst i omsætningen på 17% og en 
stigning i det primære resultat på 53% 

- Gabriel eksekverede sin strategi og gennemførte alle planlagte og øgede 
udviklings- og salgsaktiviteter. 
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- Gabriel forbedrede sin produktivitet af personaleomkostninger og andre 
eksterne omkostninger. 

- Gabriels omsætning og indtjening i 2015/16 var positivt påvirket af den 
flyvende produktions- og afsætningsstart i Polen, der fandt sted i 
regnskabsåret 2014/15. 

- Gabriels globale struktur med tre akser (Amerika, Europa, Asien) er 
etableret. 

- Udbyttet steg med 32% til 7,25 DKK pr. aktie. 
- Selskabets børskurs steg til 570. 
- I regnskabsåret 2016/17 forventer ledelsen en vækst i omsætningen på 

20% og en stigning i resultatet før skat på 0 – 5% 
 
 
Træet er på ny passet og plejet med henblik på at opnå en ny god høst i indeværende 
regnskabsår 2015/16 og årene, der følger. 
 
 
På den baggrund vil jeg rette en stor tak til alle medarbejdere, ledelse og direktion for en 
solid indsats. Jeg vil ligeledes takke mine kolleger i bestyrelsen for et godt og konstruktivt 
samarbejde. Også tak til vore kunder, aktionærer, revisorer, Sydbank, leverandører og 
øvrige samarbejdspartnere. 
 
Med disse ord nåede jeg til vejs ende med bestyrelsens beretning. Endnu engang vil jeg 
glæde mig over året, der er gået, hvor Gabriel blev gjort til en endnu bedre virksomhed for 
os alle. 
 
Tak for ordet.  


