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Gabriel Holding A/S realiserer en omsætning på 727,3 mio. kr. og 
et resultat før skat på 32,0 mio. kr. 

Udvalgte nøgletal
∙ Omsætningen steg til 727,3 mio. kr. (708,2 mio. kr.).
∙ Resultat af primær drift (EBIT) blev 41,9 mio. kr. (61,9 mio. kr.).
∙ Overskudsgraden blev 5,8% (8,7%).
∙ Resultat før skat blev 32,0 mio. kr. (62,9 mio. kr.)..
∙ Resultat efter skat blev 25,0 mio. kr. (49,0 mio. kr.).
∙ Forrentning af den investerede kapital (ROIC) før skat blev 

8,4% (22,7%).
∙ Resultat pr. aktie (EPS) faldt til 13,2 kr. (25,9 kr.).
∙ Pengestrømmen fra periodens drift blev 57,2 mio. kr. (43,8

mio. kr.).
∙ Bestyrelsen foreslår et udbytte på kr. 5,00 pr. aktie a kr. 20.

Resumé
Koncernens omsætning steg i regnskabsåret med 3% til 727,3 
mio. kr. 

Eksportandelen udgjorde 86% mod 89% sidste år. 

Koncernens omsætning steg i regnskabsårets første halvår med 
22% til rekordstore 418,0 mio. kr. (343,7 mio. kr.). Væksten i halv-
året var som forventet og realiseret gennem solide vækstrater 
i Europa og Nordamerika. 

Udbrud af Coronavirus (Covid-19) og de markedsmæssige 
 begrænsninger og konsekvenser heraf betød, at forudsætnin-
gerne for vækst blev væsentligt forandret og satte således sit 
præg på det 2. halvår.  

Globale begrænsninger i distributionsmulighederne i 3. kvartal 
betød, at der realiseredes en omsætningstilbagegang på 22% 
mens stabilisering i 4. kvartal betød at omsætningstilbage-
gangen i kvartalet blev på 10%. Samlet realiseredes således 
en omsætningstilbagegang i 2. halvår på 15%. 

Resultat før skat for regnskabsåret blev 32,0 mio. kr. (62,9 mio. kr.). 

I årsrapporten for 2018/19 forventede ledelsen for regnskabs-
året 2019/20 en vækst i omsætningen på 15-20% og en stigning 
i resultat før skat på 10-15%. 

Som følge af udbrud af Coronavirus (Covid-19) blev forventnin-
gerne imidlertid suspenderet i marts måned. Guidance blev gen-
etableret i april og siden opjusteret i juni og august. 

Koncernens samlede resultat efter skat blev 25,0 mio. kr. 
(49,0 mio. kr.).

Forventninger til fremtiden
Udbrud af Covid-19 begrænser i høj grad sigtbarheden i mar-
kedet og betyder en høj risiko for hurtige skift i de markeds-
mæssige forudsætninger.

I årets forventninger ligger til grund at det globale marked for 
erhvervsmøbler forventes at være stabilt omend på et lavere 
niveau end for 12 måneder siden. 

På baggrund af koncernens fortsat udbyggede og konstant sti-
gende indsats i udviklings- og salgsaktiviteter, og en fortsat stærk 
salgspipeline, forventes en vækst i omsætningen til i  niveauet 
760-790 mio. kr. (725 mio. kr. i 2019/20).

Omsætningen i sammenligningsåret (2019/20) var væsentligt 
forskelligt i henholdsvis første og andet halvår. Det forventes 
derfor, at omsætningsudviklingen i første halvår af regnskabsåret 
2020/21 vil være negativ, og tilsvarende positiv i årets 2. halvår. 
Resultat før skat forventes at blive i niveauet 50-55 mio. kr.  
(32 mio. kr.). 

Resultatforventningerne er et udtryk for at gennemførte om-
kostningstilpasninger bidrager til en forbedring af resultaterne, 
men fortsat investering i fremtidig vækst gør, at resultaterne 
ikke til fulde er tilbage på niveau fra før Covid-19. Som det er 
tilfældet med omsætningsudviklingen, må der også for resul-
tat før skat forventes store forskelle på første og andet halvår 
af regnskabsåret 2020/21. 

De samlede forventninger til regnskabsåret 2020/21 udgør en 
omsætning i niveauet 760-790 mio. kr. og et resultat før skat i 
niveauet 50-55 mio. kr. 

Det bemærkes at forventningerne er behæftet med en høj grad 
af usikkerhed som følge af Covid-19, og baseres på et gene-
relt stabilt marked, og at koncernens forventede omsætnings-
vækst kan påvirkes af udsving i konjunkturerne på de primære 
markeder. 

Bestyrelsen indstiller følgende til generalforsamlingen i Gabriel 
Holding A/S den 10. december 2020:
∙ Der udloddes et udbytte på kr. 5,0 pr. aktie a kr. 20.
∙ Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Kjær Jacobsen, Hans

O. Damgaard, Søren B. Lauritsen og Pernille Fabricius som
selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

∙ Bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne
aktier op til en samlet nominel værdi på i alt kr. 7.560.000, sva-
rende til 20% af selskabets aktiekapital.

∙ Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab.

∙ Årsrapporten indstilles til godkendelse på selskabets general-
forsamling torsdag den 10. december 2020 kl. 14.00 i Aalborg.

Den officielle årsrapport offentliggøres på selskabets hjemme-
side, og den trykte udgave af årsrapporten foreligger senest 
den 27. november 2020 på selskabets kontor.
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Hoved- og nøgletal *
for koncernen
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Direktionen i Gabriel Holding A/S.
CEO Anders Hedegaard Petersen og CCO Claus Møller.
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Idégrundlag
Innovation og værdiskabende samarbejde er nøgleord i   
Gabriels idegrundlag.

Gabriel er en nichevirksomhed der gennem hele værdikæden, 
fra ide til møbelbruger, udvikler, producerer og sælger møbel-
stoffer, komponenter, polstrede flader samt beslægtede pro-
dukter og services. Det sker til anvendelses  områder, hvor der 
stilles ufravigelige krav til særlige produkt  egenskaber, design, 
logistik samt dokumenteret kvalitets  og miljøstyring.

Vision
Gabriel skal være den foretrukne udviklingspartner og leveran-
dør til udvalgte internationalt markedsledende producenter og 
storbrugere af polstermøbler, sæder og polstrede flader.

Gabriel skal opnå Blue Ocean status gennem et innovativt for-
retningskoncept, patenter, licenser, eksklusivaftaler eller lig-
nende rettigheder.

Gabriel skal være en attraktiv arbejdsplads og partner virk-
somhed for kompetente medarbejdere og virksomheder.

Økonomiske mål
Gabriel tilstræber gennemsnitligt at opnå:
 ∙ Et afkast af den investerede kapital (ROIC) på mindst 15% 
før skat.

 ∙ En stigende overskudsgrad (EBIT margin).
 ∙ En gennemsnitlig årlig vækst i resultatet pr. aktie på mindst 15%.
 ∙ En gennemsnitlig årlig vækst i omsætningen på mindst 15%.

I år med akkvisitioner eller større etableringer accepterer ledel-
sen en midlertidig nedgang i de økonomiske mål, dog således 
selskabet over en 5-årig periode, gennemsnitligt, lever op til de 
fastlagte økonomiske mål.

Strategi
Gabriel vokser med de største. Gabriels vækst er baseret på 
tæt udviklingssamarbejde og samhandel med ca. 70 udvalgte 
internationalt markedsledende storkunder i en global strategi.

Det er Gabriels mål at opnå den største andel af hver af de 
 udvalgte strategiske kunders køb af møbelstoffer, andre kom-
ponenter og serviceydelser i værdikæden. Realiseringen af 
forretningspotentialet fra værdikædens led, der kommer efter 
møbelstoffer, f.eks. tilskæring, syning og polstring af møbeldele, 
sker gennem forretningsenheden FurnMaster.

Medarbejderudvikling
Gabriel skal globalt kunne tiltrække og fastholde medarbejdere 
med rette kompetencer og viden for fortsat at kunne skabe in-
novation og vækst. Gabriel prioriterer, at alle an vender, udvik-
ler og deler viden og kompetencer.

Alle ansatte informeres løbende om Gabriels vision, strategi, 
mål samt aktivitetsplaner og får løbende information om deres 
arbejdssituation i forbindelse med medarbejdersamtaler og 
 afdelingsmøder. Dette sikrer, at alle medarbejdere arbejder 
efter klare mål og ansvarsområder, samt at den faglige og per-
sonlige udvikling stimuleres.

Virksomhedsstruktur
Gabrielkoncernen består overordnet af tre driftsselskaber 
foruden ejendomsselskabet Gabriel Ejendomme A/S. 

Udviklingsselskabet ZenXit A/S blev fusioneret ind i Gabriel A/S 
med udgangen af regnskabsåret 2019/20. 

De tre driftsselskaber, Gabriel A/S i Europa, Gabriel Asia Pacific 
i Asien og Gabriel North America Inc. i USA sikrer, at koncernens 
overordnede mål om innovation og værdi skabelse sker med en 
tilpas grad af regional tilpasning.

De tre driftsselskaber drives alle med fire kerneprocesser som 
det centrale omdrejningspunkt. Kerneprocesserne er fastlagt 
på basis af koncernens strategi, og der er fastlagt indsatsmål 
og resultatmål (KPI-mål) i hver af kerneprocesserne:

 ∙ Key Account Management (KAM).
 ∙ Logistik.
 ∙ Produkt og procesinnovation.
 ∙ Priskonkurrenceevne.

Aktiviteterne i Gabriel koncernens selskaber er omtalt nedenfor:

Gabriel Holding A/S
Gabriel Holding A/S er koncernens moderselskab, hvor den 
overordnede ledelse varetages. Som konsekvens af at kon cernen 
siden 2015 har opereret i tre selvstændige drifts selskaber, er 
centrale koncernfunktioner med virkning fra 1. oktober 2016 
blevet overført fra driftselskabet Gabriel A/S.

Direktionen i Gabriel Holding A/S tegnes af CEO Anders 
 Hedegaard Petersen og CCO Claus Møller. Derudover er den 
overordnede ledelse af de centrale områder, design og produkt-
udvikling, kvalitet og CSR samt forretningsudvikling placeret i 
Gabriel Holding A/S.

Gabriel Asia Pacific
Gabriel Asia Pacific (Gabriel (Tianjin) International Trading Co. 
Ltd.) blev etableret i 2003 og beskæftiger sig med udvikling af 
den asiatiske region. Selskabet er en vigtig del af den samlede 
strategi om at kunne servicere globale erhvervsmøbelprodu-
center og distributører samt at kunne sikre frembringelse af 
 innovative og konkurrencedygtige produkter til alle markeder. 
Endvidere har selskabet et tæt samarbejde med regionens in-
teriør-  og designfirmaer med servicering af anlægsprojekter, 
herunder levering af tekstil løsninger til kontorer, hoteller, luft-
havne, universiteter, teatre og koncertsale. Foruden det regio-
nale hovedkontor i Beijing har der i en årrække været kontorer 

Gabriel profil
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i Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, Shenzhen, Singapore og i 
Thailand. I 2019 er der desuden åbnet salgskontor i Chengdu, 
og der er stort fokus på fortsat rekruttering og udvidelser af 
især salgsressourcer, både i Kina og i Asia Pacific regionen 
som helhed.

Der er i regnskabsåret udviklet nye produkter og etableret 
løbende leverancer til nye strategiske kunder i Europa, USA og 
Asien. Nye udviklingsprojekter og salgsemner er konstant i pipe-
line, og den lokale indsats intensiveres kontinuerligt.

Markedet i Asien er generelt prisfølsomt, men de ledende 
markeds aktører udviser i stigende grad interesse for Gabriel 
Asia Pacific, der placerer sig i nichen for højt forædlede møbel-
tekstiler og beslægtede tekstilprodukter, hvor der stilles ufravi-
gelige krav til design, kvalitet og produkter med dokumentation 
for miljø og energimæssig bæredygtighed, konkurrencedygtige 
priser samt korte leveringstider.

Gabriel North America Inc.
Gabriel North America Inc. blev etableret i foråret 2015 som en 
del af koncernens vækststrategi og som naturlig forlængelse 
af selskabets stigende aktivitetsniveau på det nordamerikanske 
marked. Forinden etableringen af driftsselskabet havde Gabriel 
i 2014 etableret lager og udlevering.

Gabriel A/S etablerede i 2015 salgskontor i Grand Rapids, Michi-
gan, og der er løbende tilført yderligere salgs  og kundeservice 
ressourcer til servicering af koncernens kunder på det ameri-
kanske marked.

I august 2016 blev de første skridt til etablering af en FurnMaster  
enhed i USA taget. Der blev således etableret produktion i Grand 
Rapids, Michigan. 

Som det har været tilfældet i Europa, er der estimeret et betrag-
teligt potentiale i FurnMaster enheden og med god udvikling i 
realisering af disse potentialer.

FurnMaster Mexico, (Grupo RYL S.A. de C.V.)
I takt med at FurnMasters potentialer i USA er blevet iden tificeret 
og udviklet, blev mulighederne for etablering af en tilsvaren-
de enhed i Mexico undersøgt. Dette ledte til, at driftsselskabet 
Gabriel North America Inc., i 2018/19 tilkøbte den mexicanske 
møbelproducent Grupo RyL S.A. de C.V.

Købet af aktierne i det mexicanske selskab skete således for 
at understøtte koncernens vækst i FurnMasters aktiviteter i 
Nordamerika.

Gabriel Group 2020
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Gabriel A/S
Gabriel A/S varetager koncernens europæiske salgs-  og 
 ud viklingsaktiviteter og en række koncernfunktioner. Gabriel 
A/S’ vision er at være den foretrukne udviklingspartner og leve-
randør til udvalgte internationalt markedsledende producenter 
og storbrugere af polstermøbler, sæder og polstrede flader. For 
at sikre implementering af visionen har Gabriel A/S etableret 
selvstændige salgsselskaber i Tyskland, England, Sverige og 
Litauen, filialer i Frankrig, Spanien og Italien og er derudover 
repræsenteret gennem dedikerede Key Account Managers inden 
for branchens primære markeder i Europa.

Salgsstyrken i Gabriel A/S varetager salgsledelse af alle kon-
cernens produkter og ydelser målrettet de vigtigste aktører på 
det europæiske marked.

Visiotex GmbH
Gabriel A/S erhvervede i december 2019 aktiekapitalen i den 
tyske producent af tekstile løsninger, Visiotex GmbH. 

Visiotex er anerkendt i branchen for innovative tekstilløsninger 
og særligt for en teknologi der muliggør, i én proces, at designe 
og producere tekstile løsninger med indbygget funktionalitet 
uden efterfølgende tilskæring og syning. 

Polstervirksomhed, UAB FurnMaster
I regnskabsåret 2012/13 etablerede driftsselskabet Gabriel A/S 
dattervirksomheden UAB FurnMaster i Litauen.

Selskabet er en væsentlig bidragsyder til koncernens vækst, 
og ledelsen fortsat har store forventninger til yderligere akti-
vitetsindsatser og produktionsoptimeringer i de kommende år.

Polstervirksomhed, FurnMaster Sp. z o.o.
I regnskabsåret 2014/15 etablerede driftsselskabet Gabriel A/S 
dattervirksomheden FurnMaster Sp. z o.o. i Polen.

Produktionsenheden er central i forhold til vækstplanerne for 
FurnMaster. Der er i løbet af året indgået produktionsaftaler 
med flere nye europæiske kunder, ligesom potentielle kunder 
udviser stor interesse for FurnMaster produktionen.

Screen Solutions Ltd
Gabriel A/S erhvervede 100% af aktiekapitalen i skærmvægs  
producenten Screen Solutions Ltd i England i november 2016.

Screen Solutions Ltd er anerkendt som en af Europas førende 
leverandører af skærmvægge, kontorrumsinddelinger m.m. til 
den europæiske møbelindustri og opererede primært under 
de anerkendte brands, Screen Solutions og Acoustic Comfort. 
 Selskabet undergik en transformation, hvor dets stærke ud-
viklings-  og produktionsplatform udnyttes til at blive en stærk 
partner for Gabriels Key Accounts.

Købet af aktierne i det engelske selskab skete som led i kon-
cernens øgede fokus på at udvide de services og produkter, der 
på globalt plan tilbydes koncernens primære kundegrupper. 
Derudover støttede opkøbet den fortsatte styrkelse af Gabriels 
tilstedeværelse i Storbritannien.

UAB Gabriel Textiles
I regnskabsåret 2018/19 tilkøbte driftsselskabet Gabriel A/S 
dattervirksomheden UAB Baltijos Tekstilė. Gabriel og Baltijos 
Tekstilė (BTC) har samarbejdet siden 1998, hvor Gabriels egne 
væve efterfølgende overførtes til BTC i forbindelse med out-
sourcing af produktionen fra Aalborg. BTC har siden været den 
primære vævepartner i den europæiske produktion samt vare-
taget størstedelen af produktion af de salgsmaterialer, der om-
sættes via Gabriels forretningsenhed SampleMaster.

Købet af aktierne i det litauiske selskab skete for at understøtte 
koncernens vækst i både tekstilforretning og SampleMaster, og 
for at sikre fortsat høj leveringssikker hed og konkurrenceevne.

Efter overtagelsen er selskabet blevet opdelt, således tekstil  
produktion er samlet i selskabet UAB Gabriel Textiles, udvik-
ling og produktion af salgsmaterialer er samlet i selskabet 
UAB SampleMaster, og salgsaktiviteterne i Baltikum er samlet 
i salgsselskabet UAB Gabriel Baltics.

UAB SampleMaster
Efter købet af partnervirksomheden Baltijos Tekstilé udskiltes 
de aktiviteter, der vedrører koncernens SampleMaster produk-
tion til et selvstændigt selskab "UAB SampleMaster". Herved 
blev koncernens europæiske salg, udvikling og produktion af 
prøvematerialer samlet under ledelse af den danske Sample-
Master forretningsenhed.

Gabriel Ejendomme A/S – Gabriel Erhvervspark
Gabriel Ejendomme A/S blev etableret i 2011 som selvstændig 
enhed, hvortil koncernens domicil i Aalborg blev overført. Hoved-
aktiviteten er at udvikle og udleje kontor faciliteterne i Aalborg 
til både interne og eksterne lejere.

Farveri, UAB Scandye
UAB Scandye blev etableret i 2003, og i 2006 blev Gabriel A/S 
medejer af selskabet. UAB Scandye er Gabriel koncernens 
primære farveri og efterbehandlingsanlæg i Europa. Gabriels 
ejerandel er 49,3%. UAB Scandye servicerer udover Gabriel en 
række andre eksterne kunder med farvning, efterbehandling 
og inspektion.
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 Gabriel Europe
 Hovedkontor, Danmark

 Salgskontorer
 Gabriel GmbH, Tyskland
 Gabriel Sweden AB, Sverige
 Gabriel France, Frankrig
 Gabriel UK, England
 Gabriel Iberica S. L., Spanien
 Gabriel Italy, Italien

 Gabriel North America Inc.
 Salgs- og repræsentationskontor
 Grand Rapids, Michigan, USA

 FurnMaster produktion
 England
 Litauen
 Polen
 USA
 Mexico

 SampleMaster produktion
 Litauen

 Screen Solutions
 England 
 USA

 Tekstilproduktion
 Gabriel Textiles, Litauen
 Scandye, Litauen

 Gabriel Asia Pacific
 Salgs- og repræsentationskontorer
 Beijing
 Shanghai
 Guangzhou
 Chengdu
 Shenzhen
 Bangkok
 Singapore
 Hong Kong

 Distributionscentre
 Litauen
 England
 USA
 Kina

Litauen

Polen

Sverige
Danmark

Tyskland

Frankrig

Spanien
Italien

USA

Mexico

Kina

Singapore

Thailand

England

Gabriels lokationer 2020
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Med Shapeknit i produktporteføljen kan 
Gabriel tilbyde skræddersyede, strikkede 
 polsterløsninger i ét stykke, der er perfekt 
tilpasset ethvert design og alle former og 
faconer. De strikkede polsterløsninger kan 
anvendes uden yderligere tilskæring, syning 
eller andre forarbejdningsprocesser. 

Skræddersyet Shapeknit-løsning på Haworths kontorstol Fern.

© Haworth



12 

Det er ledelsens vurdering, at den globale efterspørgsel var 
stabil til let faldende i første halvår, men faldt kraftigt i 2. halvår 
til et lavere men dog stabilt niveau. På trods af den negative 
udvikling i markedsmulighederne i 2. halvår, og deraf følgende 
og gennemførte tilpasninger af omkostningsbasen i koncer-
nen, valgte ledelsen at opretholde den veletablerede struktur i 
salget, således den igennem perioden stod uændret stærk og 
på udvalgte områder endda styrket. Igennem året er salgs- og 
udvilkingsindsatser der skal sikre fremtidig vækst således gen-
nemført på vanligt højt niveau.  

Gabriels vækststrategi er uændret, og "at vokse med de største" 
sikrer den målrettede indsats over for udvalgte topkunder, der 
alle er globalt ledende møbelproducenter og storforbrugere af 
polstrede flader. Det er en strategi der virker, og ledelsen vur-
derer muligheder og igangsætter løbende aktiviteter, der bidra-
ger til fortsat vækst. 

Der er især fokus på konstant stigende aktivitetsniveau i salg, 
produktudvikling, forretningsudvikling samt akkvisitioner. I 
tillæg til tilførsel af yderligere ressourcer, sikres kontinuerlig 
forbedring af produktiviteten gennem investering i nye værk-
tøjer, arbejdsgange m.m. Indsatserne organiseres i koncernens 
tre vertikaler (Asien, Amerika og Europa) med tværgående ko-
ordinering gennem udvalgte gruppefunktioner.

Koncernen har gennem en årrække realiseret høje vækstrater. 
Disse er realiseret gennem implementering af større kunde-
projekter med lang og kompleks implementeringshorisont. 

Terminerne for projekter som disse er vanskelige at forudse og 
udgør således en usikkerhed i relation til forventninger til frem-
tidige perioderesultater.

Den realiserede vækst kommer i året fra koncernens FurnMaster- 
enheder, der servicerer markedet med tilskæring, syning, pol-
string og montage af møbeldele.  

Forretningsenheden FurnMaster består nu af polsterenheder i 
Litauen, Polen, USA og Mexico. Ledelsen overvejer løbende tiltag, 
som skal sikre den fortsatte vækst i disse enheder, hvilket inde-
bærer fokuseret salgsindsats, større faciliteter samt udvidelse 
af medarbejderstaben.

Det er ledelsens vurdering at nedgangen i omsætningen i 2. 
halvår er realiseret bedre end markedets generelle udvikling 
i perioden. Koncernens styrkede globale tilstedeværelse, gen-
nemførte opkøb samt en bredere palette af produkter og ydelser 
er den primære årsag til at omsætningen realiseres over den 
generelle markedstendens.

Veletablerede salgs- og udviklingsstrukturer i Asien, Nordame-
rika og Europa er bevaret og gør, at ledelsen forventer at kunne 
genetablere væksten indenfor alle forretningsområder. 

Lejeindtægter i den fuldt udlejede Gabriel Erhvervspark (Gabriel 
Ejendomme A/S) udgjorde 3,0 mio. kr (2,2 mio. kr.). 

Koncernens salgsaktiviteter og omsætningsudvikling
Regnskabsårets omsætning blev 727,3 mio. kr. (708,2 mio. kr.) 
svarende til en stigning på 3%. 

Årets beretning vedrørende koncernens salgsaktiviteter og 
omsætningsudvikling kan med rette opdeles i to væsentligt 
forskellige halvår. 

Koncernens omsætning steg i regnskabsårets første halvår med 
22% til rekordstore 418,0 mio. kr. (343,7 mio. kr.). Væksten i halv-
året var som forventet og realiseret gennem solide vækstrater 
i Europa og Nordamerika. 

Udbrud af Coronavirus (Covid-19) og de markedsmæssige 
 begrænsninger og konsekvenser heraf betød, at forudsætnin-
gerne for vækst blev væsentligt forandret og således satte sit 
præg på det 2. halvår.  

Globale begrænsninger i distributionsmulighederne i 3. kvartal 
betød, at der realiseredes en omsætningstilbagegang på 22% 
mens stabilisering i 4. kvartal betød at omsætningstilbagegan-
gen i kvartalet blev på 10%. Samlet realiseredes således en 
 omsætningstilbagegang i 2. halvår på 15%. 

I årsrapporten for 2018/19 forventede ledelsen for regnskabs-
året 2019/20 en vækst i omsætningen på 15-20%. Som følge af 
udbrud af Coronavirus (Covid-19) blev forventningerne imid-
lertid suspenderet i marts-måned. Guidance blev genetableret 
i april og siden opjusteret i juni og august. 
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Koncernens indtjening 
Med virkning fra 1. oktober 2019 er regnskabsstandarden for 
leasing (IFRS 16) implementeret. I resultatopgørelsen er andre 
eksterne omkostninger reduceret med 18,6 mio. kr., mens af-
skrivninger og finansielle omkostninger henholdsvis er øget med 
17,9 mio. kr. og 0,1 mio. kr. Resultat før skat for regnskabsåret er 
således påvirket med 0,7 mio. kr. Effekten er i overensstemmel-
se med de forventninger, der indgik i årsrapporten for 2018/19. 

Implementeringen er yderligere omtalt i note 29.

I forbindelse med årsrapporten for regnskabsåret 2018/19 for-
ventede ledelsen en stigning i resultat før skat på 10-15%. Som 
følge af udbrud af Coronavirus (Covid-19) blev forventningerne 
imidlertid suspenderet i marts-måned. Guidance blev genetab-
leret i april og siden opjusteret i juni og august.

Kommentarer til de enkelte resultatposter fremgår nedenfor.

Vareforbrug – bruttomargin
Koncernens realiserede bruttomargin i 2019/20 blev 37,6% 
(40,1%). Ændringen, der var ventet, skyldes primært forskyd-
ning i koncernens produktmiks efter tilførsel af de tilkøbte 
virksomheder. 

Lønudgifter til koncernens produktionsmedarbejdere indgår i 
vareforbrug og specificeres nærmere i note 3 og 5.

Andre eksterne omkostninger
Koncernens andre eksterne omkostninger faldt med 20% til 72,0 
mio. kr. (89,7 mio. kr.). 

I 2. halvår faldt de eksterne omkostninger med 27%. Generelt 
henføres faldet til korrektioner fra IFRS 16, det i 2. halvår lavere 
aktivitetsniveau og gennemførte besparelser. 

Korrigeret for påvirkningen fra IFRS 16, jf. ovenstående, er de 
eksterne omkostninger i året, forøget med 1%. I 4. kvartal faldt 
disse med 4%.

Personaleomkostninger
Koncernens personaleomkostninger steg med 5% til 121,0 mio. 
kr. (114,9 mio. kr.). I 2. halvår faldt personaleomkostningerne 
med 13% primært som følge af udnyttelse af tilpasnings- og 
 tilskudsordninger i Danmark såvel som i udlandet.

I de lande hvor det har været muligt, har koncernen sikret 
umiddelbar regulering af omkostningsbasen gennem blandt 
andet udnyttelse af særlige nationale corona-støtteordninger. I 
Danmark benyttede Gabriel A/S alene mulighederne i 3-parts-
aftalen om midlertidig lønkompensation hvorfra der modtoges 
støtte i månederne april, maj og juni.

Koncernens personaleomkostninger fordeles på administra-
tion, salg og udvikling, som i 2019/20 udgjorde henholdsvis 
20%, 69% og 11%.

Resultat i mio. DKK
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Stigning henføres primært til påvirkninger fra IFRS 16 som 
har forøget koncernens af- og nedskrivninger med 17,9 mio. kr.

Andel af resultat efter skat i joint venture
I årets resultat er der indregnet en samlet resultatandel af 
 investeringen i UAB Scandye på 2,9 mio. kr. (2,3 mio. kr.) 

Finansielle poster
De finansielle poster udviser en nettoudgift på 12,8 mio. kr. 
(1,3 mio. kr.). Stigningen henføres primært til valutaudsving i 
 perioden samt i mindre grad øget træk på kreditter og påvirk-
ning fra ændring i IFRS 16. De negative valutakursreguleringer 
er hovedsageligt relateret til koncernintern finansiering til det 
amerikanske datterselskab, som følge af et fald i US-dollar-
kursen på 7% i året.

Se yderligere specifikation heraf i note 6 og 7. 

Resultat af primær drift (EBIT)
Resultat af primær drift (EBIT) blev for regnskabsåret 41,9 mio. 
kr. mod 61,9 mio. kr. sidste år. Overskudsgraden (EBIT-margin) 
blev 5,8% (8,7%). 

I 4. kvartal udgjorde EBIT 1,5 mio. kr. (12,6 mio. kr.).

Resultat før skat
Resultat før skat for regnskabsåret blev 32,0 mio. kr. (62,9 mio. kr.). 

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat udgør 7,0 mio. kr. (13,9 mio. kr.). Koncer-
nens samlede skatteprocent falder fra 22,1% til 21,9% som følge 
af forskydning i resultatandel mellem koncernens selskaber, som 
påvirkes af relativt store forskelle i skatteprocenter mellem de 
respektive lande.

Resultat efter skat
Koncernens samlede resultat efter skat blev 25,0 mio. kr. (49,0 
mio. kr.).

Balance og pengestrøm
Generelt er koncernens balance og pengestrømme på virket 
af tilgang fra de tilkøbte virksomheder samt fra den fort-
satte udvikling af kunderelationer i koncernens FurnMaster 
forretningsenheder. 

FurnMasters forretningsmodel påvirker ved opstarten af nye 
kunderelationer koncernens balance og pengestrømme ne-
gativt, da det ofte indgår som en del af modellen at overtage 
komponentlagre.

Koncernens samlede balancesum udgør 645,5 mio. kr. mod 
562,3 mio. kr. pr. 30. september 2019.

Det gennemsnitlige antal medarbejdere for regnskabsåret udgør 
1.151. Heraf er 899 ansat i produktionen, 126 i salg/ udvikling 
og 126 i administration. I 2018/19 var det gennemsnitlige antal 
medarbejdere 855 hvoraf 645 var ansat i produktionen, 117 i salg/
udvikling og 93 i administration. Ved udgangen af regnskabsåret 
2019/20 udgør antal ansatte i koncernen 1.134 (heraf 885 ansatte 
i produktionen og 129 i salg/udvikling og 121 i administration).

EBITDA
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) faldt til 80,3 mio. kr. 
(81,1 mio. kr.). EBITDA er i 2019/20 positivt påvirket  med 18,6 
mio. kr. som følge af implementeringen af IFRS 16. I 4.kvartal 
udgjorde EBITDA 12,8 mio. kr. (18,1 mio. kr.).

Af- og nedskrivninger
De samlede af- og nedskrivninger i koncernen udgjorde 38,4 
mio. kr. mod 19,2 mio. kr. sidste år. 
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Immaterielle aktiver udgør 96,0 mio. kr. pr. 30. september 
2020, hvoraf goodwill i forbindelse med erhvervelsen af Screen 
 Solutions Ltd, UAB Baltijos Tekstilé, Grupo RYL samt Visiotex 
GmbH udgør den største andel (48,7 mio. kr.).

Materielle aktiver udgør 203,5 mio. kr. pr. 30. september 2020 
mod 146,1 mio. kr. året før. Heraf udgør 52,9 mio. kr. af stigningen, 
implmentering af IFRS 16 som beskrevet i note 29. Herudover 
kan stigningen henføres til tilgang i forbindelse med akkvisition 
(4,8 mio. kr.) samt anskaffelse af tekniske anlæg, driftsmateriel 
og inventar i forbindelse med kapacitetsudvidelser i produktio-
nen samt etablering af salgskontorer.

Andre langfristede aktiver udgør 45,5 mio. kr.  pr. 30. september 
2020 mod 41,0 mio. kr. pr. 30. september 2019 og langfristede 
aktiver udgør således pr. 30. september 2020 345,0 mio. kr. mod 
275,9 mio. kr.  samme periode sidste år. Stigningen i andre langfri-
stede aktiver kan primært henføres til de forøgede skatte aktiver 
som beskrevet i note 18. På baggrund af muligheder for udnyt-
telse, koncernens forretningsmodeller og markeds potentialer 
forventes de indregnede fremførselsberettigede underskud at 
blive udnyttet indenfor 3-5 år og er derfor indregnet fuldt ud.

I 2020 er koncernens netto arbejdskapital forøget fra 166,3 
mio. kr.  pr. 30. september 2019 til 172,3 mio. pr. 30. september 
2020. Netto arbejdskapitalen pr. 30. september 2020 svarer til 
23,7% af årsomsætningen mod 23,5% pr. 30. september 2019. 
Det tilstræbes kontinuerligt at forbedre den forholdsmæssige 
arbejdskapital.

Koncernens varebeholdninger udgjorde pr. 30. september 2020 
141,1 mio. kr. mod 135,1 mio. kr. pr. 30. september 2019  svarende 
til en stigning på 4,4%. Tilgodehavender er faldet med 10,1% pr. 
30. september 2020 til 93,2 mio. kr. (103,6 mio. kr. pr. 30. sep-
tember 2019). Periodeafgrænsningsposterne udgjorde 10,9 mio. 
kr. pr. 30. september 2020 (7,8 mio. kr.) og likvide beholdninger 
steg til 53,3 mio. kr. (39,8 mio. kr.). De kortfristede aktiver ud-
gjorde således 300,5 mio. kr. pr. 30. september 2020 mod 286,3 
mio. kr. pr. 30. september 2019.

Koncernens egenkapital udgør 283,4 mio. kr. pr. 30. september 
2020 mod 281,2 mio. kr. pr. 30. september 2019. Langfristede 
forpligtelser udgør 77,3 mio. kr. mod 40,0 mio. kr. pr. 30. septem-
ber 2019. Stigningen kan primært henføres til optagelse af real-
kreditlån samt stigning i leasingforpligtelser som følge af imple-
mentering af IFRS. De kortfristede forpligtelser udgør 284,8 mio. 
kr. pr. 30. september 2020 mod 241,1 mio. kr. pr. 30. september 
2019. De samlede forpligtelser udgør således 362,1 mio. kr. pr. 
30. september 2020 mod 281,1 mio. kr. pr. 30. september 2019. 
Stigningen udgør 28,8% og henføres primært til stigning i gæld 
til kreditinstitutter samt implementering af IFRS 16.

Pengestrømmen fra periodens drift er positiv med 57,2 mio. kr. 
mod 43,8 mio. kr. i samme periode sidste år. Stigningen kan 
trods lavere resultat primært henføres til lavere pengebinding i 
arbejdskapital, herunder primært i tilgodehavender. Herudover 
på trods af lavere resultat efter skat påvirkes pengestrøm fra 
periodens drift positivt som følge af implementering af IFRS 16.

De samlede nettoinvesteringer i materielle aktiver udgør, 22,7 
mio. kr. mod 25,2 mio. kr. i samme periode sidste år. 

Koncernen har i december 2019 udbetalt udbytte på 19,8 mio. 
kr., og der er indregnet udbytte på 9,5 mio. kr. vedr. regnskabs-
året 2019/20.

Produktudvikling, forretningsudvikling og innovation
Med udgangspunkt i koncernens idegrundlag er Gabriel en niche-
virksomhed, der gennem hele værdikæden fra ide til møbelbru-
ger, udvikler, producerer og sælger møbelstoffer, komponenter, 
polstrede flader samt beslægtede produkter og services, hvilket 
stiller store krav til produktudvikling, forretningsudvikling og 
innovation i hele værdikæden.

Gabriel øger løbende den globale indsats inden for produkt-
udvikling, forretningsudvikling og innovation med henblik på 
konstant at forbedre koncernens samlede vækstpotentialer. 
 Resultaterne af forretningsudvikling og innovation omfatter bl.a. 
etablering af driftsselskab i USA og etablering og udvikling af 
FurnMaster forretningsenhederne.

Gabriels produkt- og procesinnovation fra idé til færdig polstret 
produkt har i 2019/20 fortsat været en prioriteret kerne proces. 
Investeringen i innovation og udvikling udgør 22,1 mio. kr. (mod 
17,7 mio. kr. i sidste regnskabsår) svarende til 3% af omsætnin-
gen. Udvikling af nye produkter og løsninger foregår koordineret 
og afstemt med koncernens vigtigste kunder. Den koordinerede 
indsats er med til at øge træfsikkerheden samt introduktions-
hastigheden for produkter, løsninger og services, der lanceres 
på markedet.

Produktudvikling og innovation koordineres centralt men finder 
sted i de tre driftsselskaber og i samtlige strategiske forret-
ningsenheder, som samlet understøtter koncernens kerne-
proces ”produkt- og procesinnovation”. De enkelte enheders 
markedspotentialer identificeres, udvikles og aktiveres samti-
dig med, at værdien af en fælles koordineret indsats udnyttes 
og målrettet tilbydes markedets ledende møbelproducenter.

Gabriel har i en årrække målsat lancering af et betragteligt 
antal nye tekstiler på verdensmarkedet. I 2019/20 blev porte-
føljen af globalt konkurrencedygtige tekstile produkter udvidet. 
Der blev således lanceret 8 nye tekstiler, og 2 eksisterende pro-
dukter blev opdateret med henblik på at sikre yderligere vækst. 
I  FurnMaster, Screen Solutions og SampleMaster er der reali-
seret et større antal nye kunderelationer, hvoraf en stor del er 
realiseret efter gennemført udviklingsarbejde.

Forretningsenheden DesignMaster i Aalborg samt udviklings-
afdelingen i Beijing gennemfører løbende design- baserede ud-
viklings- og konsulentaktiviteter, der tager afsæt i kunders og 
slutbrugeres ønsker og behov. Dette sker på baggrund af grund-
læggende markedsindsigt og målrettet research, der baserer 
sig på "time-to-market” inden for 3-18 måneder.
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Det tilkøbte forretningsområde Shapeknit (gennem købet 
af  Visiotex GmbH) videreudvikles med udganspunkt i ny- 
etablerede innovationscentre i Bingen (Tyskland), Grand Rapids 
 (Michigan, USA), Gabriels udviklingscenter i Aalborg og UAB 
Gabriel Textiles, hvortil produktion af de strikkede løsninger er 
flyttet i løbet af året. 

Koncernen arbejder desuden med et antal produktinnovations-
opgaver med ”time-to-market” på mere end 18 måneder.

Disse udviklingsprojekter rummer betydelige omend usikre ind-
tjeningspotentialer. Projekterne koncentreres om udvikling af tek-
niske tekstiler og beslægtede produkter, som primært forventes 
at finde anvendelse inden for Gabriels eksisterende værdikæde.

Gennem en målrettet formidling af Gabriels innovations- og udvik-
lingsstrategi er der etableret tætte relationer til udvalgte møbel-
producenters designere, udviklingsteams og beslutningstagere.

For produktnyheder henvises i øvrigt til www.gabriel.dk, hvor 
det også er muligt at tilmelde sig Gabriels nyhedsbreve.

Forventninger
Udbrud af Covid-19 begrænser i høj grad sigtbarheden i mar-
kedet og betyder en høj risiko for hurtige skift i de markeds-
mæssige forudsætninger.

I årets forventninger ligger til grund at det globale marked for 
erhvervsmøbler forventes at være stabilt omend på et lavere 
niveau end for 12 måneder siden. 

På baggrund af koncernens fortsat udbyggede og konstant sti-
gende indsats i udviklings- og salgsaktiviteter, og en fortsat stærk 
salgspipeline, forventes en vækst i omsætningen til i  niveauet 
760-790 mio. kr. (725 mio. kr. i 2019/20).

Omsætningen i sammenligningsåret (2019/20) var væsentligt 
forskelligt i henholdsvis første og andet halvår. Det forventes 
derfor, at omsætningsudviklingen i første halvår af regnskabsåret 
2020/21 vil være negativ, og tilsvarende positiv i årets 2. halvår. 

Resultat før skat forventes at blive i niveauet 50-55 mio. kr. 
(32 mio. kr.). 

Resultatforventningerne er et udtryk for, at gennemførte om-
kostningstilpasninger bidrager til en forbedring af resultaterne, 
men fortsat investering i fremtidig vækst gør, at resultaterne 
ikke til fulde er tilbage på niveau fra før Covid-19. Som det er 
tilfældet med omsætningsudviklingen, må der også for resul-
tat før skat forventes store forskelle på første og andet halvår 
af regnskabsåret 2020/21. 

De samlede forventninger til regnskabsåret 2020/21 udgør en 
omsætnings i niveauet 760-790 mio. kr. og et resultat før skat i 
niveauet 50-55 mio. kr. 

Det bemærkes at forventningerne er behæftet med en høj grad 
af usikkerhed som følge af Covid-19, og baseres på et generelt 
stabilt marked og at koncernens forventede omsætningsvækst 
kan påvirkes af udsving i konjunkturerne på de primære markeder. 
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koncernen optaget realkreditlån samt indgået leasingaftaler i 
euro. Bankfinansieringen er ligeledes baseret på løbende kre-
ditter i euro eller danske kroner.

Valutarisici vedrørende koncernintern finansiering udstedt i US-
dollar mod primært det amerikanske- og mexicanske datter-
selskab er høj, men uændret i forhold til tidligere. Særligt i 
2019/20 hvor US-dollar kursen har været faldende, har kon-
cernen realiseret væsentlige valutakurstab.

Se i øvrigt note 23 for en uddybende beskrivelse af valutarisici.

Renterisici
Koncernens bankgæld er en løbende driftskredit med en va-
riabel rente, mens realkreditlån i Gabriel Ejendomme A/S ho-
vedsageligt er optaget som et fastforrentet lån i danske kroner 
med lang løbetid. Koncernens finansielle tilgodehavender er 
kontraktmæssigt baseret på en fast rente i hele låneperioden.

Se i øvrigt note 23 for en uddybende beskrivelse af renterisici.

Kreditrisici
Koncernens politik for kreditrisici medfører, at alle større kunder 
og andre samarbejdspartnere løbende kreditvurderes. Styring af 
kreditrisikoen er baseret på interne kredit rammer for kunder. Kon-
cernens samlede tilgodehavender fra salg er fordelt på mange 
kunder, lande og markeder, som sikrer en god risikospredning. 

Finansielt beredskab
Koncernen vurderer løbende behovet for tilpasning af kapital-
strukturen. Koncernen har en fortsat uudnyttede kreditramme 
hos koncernens bankforbindelser og mulighed for udvidelse 
heraf, hvis det bliver nødvendigt. På den baggrund vurderes kon-
cernen at have tilstrækkelig likviditet til sikring af den løbende 
finansiering af den fremtidige drift og investeringer.

Forretningssteder
Koncernen udøver blandt andet sin virksomhed i Kina. Udøvelse 
af virksomhed i Kina indebærer risici, som normalt ikke fore-
findes på de europæiske og amerikanske markeder. Skattelov-
givning m.v. er således karakteriseret af hyppige ændringer, der 
kan medføre risici. Koncernen forsøger at minimere disse risici 
ved jævnlig kontakt med samarbejdspartnere samt anvendelse 
af lokale rådgivere.

Forsikring
Det er Gabriels politik at forsikre mod risici, der kan få væsent-
lig indflydelse på koncernens økonomiske stilling. Forsikrings-
politikken giver retningslinjer for koncernens forsikringsforhold. 
Sammen med forsikringsmæglere vurderes koncernens forsik-
ringsmæssige risici årligt. Der er således blandt andet tegnet 
forsikring, som omfatter driftstab og produktansvar samt en 
all-risk dækning på koncernens materielle anlægsaktiver og 
varelagre i både ind- og udland.

I Gabriels forretning indgår en række kommercielle og finansielle 
risici, som er væsentlige, når koncernens fremtid skal vurderes. 
Ledelsen søger at imødegå og begrænse de risici, som koncer-
nen via egne handlinger kan påvirke. Det er endvidere Gabriels 
politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle instrumen-
ter. Styringen retter sig således alene mod de risici, der er en 
direkte følge af koncernens drift, investeringer og finansiering.

Konkurrencesituation
Gabriel er en nichevirksomhed, der primært henvender sig til 
kunder og brugerområder, hvor der stilles ufravigelige krav til 
produktegenskaber, design og dokumenteret kvalitets- og miljø-
styring. Gabriel er inden for nicheområdet et globalt velkendt 
brand. Gabriels aktiviteter er konstant rettet mod at udvikle og 
befæste en position som den foretrukne leverandør af møbel-
stoffer og tilhørende komponenter til strategisk udvalgte, in-
ternationale erhvervsmøbelproducenter. Det sker gennem en 
konsekvent udvikling af Blue Ocean-produkter og -ydelser inden 
for den værdikæde, som Gabriel er en del af. Konkurrenceevnen 
søges konstant styrket gennem den løbende udvikling af for-
retningsmodellen, således at Gabriel bedst muligt møder mar-
kedernes krav og strukturelle udvikling.

Kunder og markeder
Gabriel retter produkt- og konceptudvikling mod udvalgte top-
kunder. 86% af omsætningen eksporteres og afsættes hoved-
sageligt til europæiske lande, men i stigende grad også til over-
søiske lande som USA og Kina.

Produkter
Gabriel udnytter sin forretningsmodel og søger risikospredning 
ved at tilbyde nye produktløsninger i en større del af værdi-
kæden. Det sker gennem udvikling af fremtidens møbel stoffer, 
-komponenter og ydelser i samarbejde med de strategisk ud-
valgte storkunder.

Råvarer
For at imødekomme eventuelle udsving i råvarepriser i løbet af 
året forsøger Gabriel, på baggrund af forventningerne til den 
fremtidige produktion, at afdække behovet ved kort- eller lang-
sigtede leveranceaftaler med koncernens primære leverandører.

Valutarisici
Koncernen foretager afdækning af valutarisici under hensyn-
tagen til forventede fremtidige betalingsstrømme og forventet 
fremtidig kursudvikling. Salget til kunder i Europa faktureres 
som hovedregel i euro eller i kundens valuta.

Valutakursrisici på indtægtssiden er således begrænset, da 
størstedelen faktureres i euro.

Den væsentligste del af virksomhedens indkøb afregnes enten 
i danske kroner, euro eller US-dollars. For at opnå et mere 
fordelagtigt renteniveau samt matche indgangen af euro har 

Særlige risici
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Miljørisici
Gennem certificering iht. ISO 14001 miljøledelse og ISO 9001 
kvalitetsledelse samt miljø- og sundhedsmærkning iht. bl.a. 
EU Ecolabel, Cradle to Cradle, Oeko-Tex sikres det, at der ikke 
opstår væsentlige miljørisici i forbindelse med virksomhedens 
aktiviteter eller produkter. Gabriels miljøpolitik forebygger uheld 
og skal sikre, at ingen produkter, som forlader virksomheden, 
indeholder sundhedsskadelige stoffer.

IT-risici
Koncernen har valgt at outsource driften af virksomhedens it-
platform til eksterne servicepartnere. Dette sikrer en løbende 
opdatering af sikkerhedssystemer og mindsker risikoen for 
 væsentlige driftsforstyrrelser.

Leverandørrisici
Gabriel opbygger partnerskaber med udvalgte leverandører 
for at sikre stabil levering og kvalitet samt løbende udvikling af 
produkter og komponenter i samarbejde med disse.

Gabriel anvender tillige i vid udstrækning råvarer, halvfabrikata  
og færdigvarer, som i særlige tilfælde af leverancesvigt kan ind-
købes hos alternative leverandører.

Beredskab
Der arbejdes løbende med at forbedre og informere om de fast-
lagte beredskabsplaner i henhold til kvalitets- og miljøledelses-
systemet. Der gennemføres løbende uddannelsesaktiviteter inden 
for førstehjælp og brandbekæmpelse, og alle områder har en 
operationel beredskabsplan i tilfælde af uheld.
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Sync polstret på Herman Millers Embody Gaming Chair.

Sync er udviklet og designet i et samarbejde mellem Herman Miller og Gabriel.   
Tekstilet, der er fremstillet af polyester og med en ny og innovativ strikke- teknologi,  
adskiller sig ved sit melange design, silkebløde overflade og  suveræne polsteregenskaber.
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Selskabsledelse

Redegørelse for virksomhedsledelse
Nasdaq Copenhagen A/S har vedtaget et sæt anbefalinger om 
god selskabsledelse (Corporate Governance), som senest er op-
dateret i november 2017. Anbefalingerne for god sel skabsledelse 
kan rekvireres på Komitéen for god selskabs ledelses hjemme-
side corporategovernance.dk.

Selskaber skal forholde sig til disse anbefalinger og særligt 
forklare, hvor deres praksis afviger fra anbefalingerne. Det er 
ledelsens opfattelse, at Gabriel i al væsentlighed lever op til 
anbefalingerne for god selskabsledelse, og efter prin cippet om 
”følg eller forklar” beror det på selskabets egne forhold, om an-
befalingerne følges, eller om det ikke er hensigtsmæssigt eller 
ønskeligt, hvorefter dette forklares.

Gabriel Holding A/S har udarbejdet den lovpligtige rede gørelse 
for virksomhedsledelse, jf.  årsregnskabslovens §107b for regn-
skabsåret 2019/20 og offentliggjort denne på koncernens hjemme-
side: www.gabriel.dk/en/investor/corporate-governance/.

Redegørelsen omfatter selskabets arbejde med anbefalinger 
for god selskabsledelse, en beskrivelse af hovedelementerne i 
koncernens interne kontrol  og risikostyringssystem i for bindelse 
med regnskabsaflæggelsen samt en beskrivelse af koncernens 
øverste ledelsesorganer og disses sammen sætning. Redegørel-
sen omfatter tillige de overordnede kon klusioner af bestyrelsens 
årlige selvevaluering samt en be skrivelse af samtlige ledelses-
udvalg herunder møder og årets væsentligste aktiviteter.

For en detaljeret gennemgang af anbefalingernes enkelte punkter 
og Gabriels efterlevelse af anbefalingerne henvises til koncer-
nens hjemmeside (se linket ovenfor).

Redegørelse for samfundsansvar
Bæredygtighed er en del af Gabriels forretningsstrategi, og i 
koncernen har ønsket om at agere ansvarligt i forhold til kunder, 
medarbejdere, forretningsforbindelser og omverde nen altid 
haft højeste prioritet. I henhold til Årsregnskabs lovens § 99a 
har Gabriel udarbejdet den lovpligtige rede gørelse for sam-
fundsansvar for regnskabsåret 2019/20, og redegørelsen kan 
læses eller downloades på www.gabriel.dk/en/investor/reports/
csr-and-environmental-reports/.

Gabriel er en global virksomhed med produktion af møbel tekstiler 
m.v. i flere forskellige lande. Der anvendes under leverandører 
fra Europa og Kina, ligesom produkterne eks porteres til hele 
verden. Gabriel har fokus på at udvikle kerneforretningen og 
møde de strategiske udfordringer på en økonomisk og sam-
fundsansvarlig måde. Arbejdet med samfundsansvar og bære-
dygtighed har altid haft ledelsens bevågenhed og indgår som 
en naturlig del af arbejdet for alle med arbejdere i koncernen.

Bæredygtighed spiller en central rolle for Gabriel, og der tages 
ansvar for at skabe værdi, som bidrager til en positiv sam-
fundsudvikling. Gabriel tilslutter sig principperne i FN’s Global 
Compact. Der fokuseres på følgende områder:

 ∙ Gabriel udvikler og fremstiller produkter og ydelser under hen-
syntagen til brugernes sikkerhed og sundhed. Gennem hele 
produktionsprocessen bestræber vi os på at minimere vores 
miljø - og klimaaftryk og på at sikre dyrevelfærd.

 ∙ Vi sikrer et trygt og godt arbejdsmiljø i hele forsyningskæden 
og overholder til enhver tid landespecifik lovgivning samt 
 Gabriels egne krav og standarder på området. Kravene omfat-
ter konkrete tekniske specifikationer og forhold, som fremgår 
af Gabriels Supplier Code of Conduct.

 ∙ Kontinuerlig kompetence  og jobudvikling prioriteres højt for 
alle ansatte.

 ∙ Gabriel støtter studerende med praktikophold og indgår i 
 uddannelsesprojekter til gavn for både de studerende og for 
virksomheden.

 ∙ Gabriel kommunikerer åbent om bæredygtighed og støtter 
 udbredelsen af bæredygtighed som ledelsesaktivitet.

Redegørelse for kønsmæssig sammensætning af ledelsen
Gabriel går ind for mangfoldighed blandt medarbejderne og 
herunder, at en tilnærmelsesvis ligelig fordeling af kønnene 
 bidrager positivt til arbejdsmiljøet og styrker koncernens per-
formance og konkurrenceevne.

Målet for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen 
udgør 25% (målet er opfyldt for 2019/20), og målet for  direktionen 
udgør 30% (p.t udgør det underrepræsenterede køn i direktionen 
0%). Målet for mellemledere er 40% (udgør p.t. 32%).

I slutningen af året revurderede Gabriel koncernen målsætnin-
gerne for det underrepræsenterede køn og vil fortsat arbejde 
på at skabe den ønskede balance. Det er besluttet at forhøje de 
specifikke mål for alle ledelseslag til 50% fremadrettet.

Den lovpligtige redegørelse for det underrepræsenterede køn, 
jf. årsregnskabslovens §99b kan hentes på: www.gabriel.dk/en/
investor/corporate-governance/.

Bestyrelse og direktion vurderer løbende kompetence  kravene 
og for at opfylde målsætningen om flere ledere af det under-
repræsenterede køn, vil koncernen iværksætte en række initi-
ativer, der kan fremme udviklingen og støtte heraf. Koncernen 
arbejder målrettet på at udvikle karrieremuligheder m.v. for på 
denne måde at tiltrække flere egnede kandidater, ligesom der 
fokuseres på interne tiltag for at fastholde og udvikle talenter.

Det forventes at have lange udsigter at nå målopfyldelse på 50%, 
da en stigning i andelen af det underrepræsenterede køn skal 
finde sted ved behov for ændring eller udvidelse af bestyrelsen 
eller i den øvrige ledelse. Ved besættelse af åbne stillinger er 
det den nødvendige kompetence til den pågældende stilling, der 
anses for at være afgørende for beslutningen om valg af kandi-
dat til jobbet, men er to eller flere kandidater lige kvalificerede, 
vil den person, der repræsenterer det under repræsenterede 
køn, blive foretrukket. 

https://corporategovernance.dk/
http://www.gabriel.dk/en/investor/corporate-governance/
https://www.gabriel.dk/en/investor/reports/csr-and-environmental-reports/
https://www.gabriel.dk/en/investor/reports/csr-and-environmental-reports/
https://www.gabriel.dk/en/investor/corporate-governance/
https://www.gabriel.dk/en/investor/corporate-governance/
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Morphs krydsvævede design i en mangfoldighed 
af farver skaber en unik lag-på-lag effekt, visuel 
dybde og et changerende mikro-mønster, der 
gør tekstilet til noget ganske særligt.   

M
ORPH
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Aktionærinformation

Aktiekapital
Gabriel Holding A/S’ aktiekapital består af 1.890.000 stk. aktier 
á 20 kr. Gabriel har én aktieklasse, og ingen aktier er tildelt 
særlige rettigheder. Alle aktierne er omsætnings papirer og frit 
omsættelige. Gabriel Holding A/S er noteret på Nasdaq Copen-
hagen A/S under kortnavn GABR fondskoden DK0060124691. 
Aktien indgår under indeks Small Cap.

Gabriel tilstræber at opretholde et tilfredsstillende niveau i 
 information for investorer og analytikere for at sikre at aktie-
prisen ikke er emne for pludselige udsving samt afspejler den 
forventede udvikling i selskabet.

Følgende aktionærer besidder aktier, som enten er tillagt mindst 
5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller hvis pålydende 
værdi udgør mindst 5% af aktiekapitalen:

Katt Holding ApS, Højbjerg 
Matlau Holding ApS, Skanderborg 
Marlin Holding ApS, Malling 
Fulden Holding ApS, Beder
Chr. Augustinus Fabrikker A/S, København 
Poul H. Lauritsen Holding ApS, Højbjerg
GAB Invest ApS, Aalborg
Kapitalforeningen Investering & Tryghed, København
 
På selskabets ordinære generalforsamling den 10. december 
2020 stilles der forslag om en bemyndigelse til bestyrelsen til 
at erhverve egne aktier op til en samlet værdi på i alt 7,7 mio. 
kr., svarende til 20% af selskabets aktiekapital til et vederlag, 
der svarer til den på erhvervelsestidspunktet noterede køber-
kurs på fondsbørsen med en margin på +/- 10%. Bemyndigelsen 
skal være gældende i 5 år fra datoen fra generalforsamlingen. 

Kursudvikling
Primo 2019/20 var kursen 712 mens kursen pr. 30. september 
2020 var 690. Den samlede markedsværdi af selskabets aktier 
pr. 30. september 2020 udgør 1.304 mio. kr.

Kapitalstyring
Koncernen vurderer løbende behovet for tilpasning af kapital-
strukturen. Gabriels ledelse har altid prioriteret en høj solidi-
tetsgrad for at kunne bevare størst mulig handlefrihed i alle 
 situationer. Soliditeten i koncernen udgør pr. 30. september 
2020 43,9%, mod 50,0% samme tidspunkt sidste år. Der er fortsat 
fokus på løbende at nedbringe arbejdskapitalen i koncernen.

Koncernen tilstræber at give sine aktionærer et løbende afkast af 
deres investering under hensyntagen til fornøden konsolidering 
af egenkapitalen som grundlag for virksom hedens fremtidige 
udvikling. Bestyrelsen indstiller, at der for 2019/20 udbetales 
et udbytte på 5,00 kr. pr. aktie, svarende til et samlet udbytte 
på 9,5 mio. kr. Udbyttet udgør 3,3% af egenkapitalen og 37,8% 
af årets resultat efter skat for koncernen.

På baggrund af disse overvejelser anses det nuværende kapital-
beredskab for at være passende i den aktuelle økonomiske situation.
 

19/20

Børskurs og indre værdi
Børskurs i kr. pr. aktie.
Indre værdi i kr. pr. aktie.
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Finanskalender for 2020/21
12.11.20 Årsrapport 2019/20
10.12.20 Generalforsamling 
15.12.20 Udbetaling af udbytte
11.02.21 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2020/21
29.04.21 Halvårsrapport, 1. halvår 2020/21
26.08.21 Kvartalsrapport, 3. kvartal 2020/21
16.11.21 Årsrapport 2020/21
09.12.21 Generalforsamling

Investor Relations
Gabriel Holding A/S tilstræber at opretholde et tilfredsstillende 
og ensartet informationsniveau for investorer og analytikere, 
således at aktiekursen udvikler sig stabilt og til enhver tid af-
spejler den forventede udvikling i selskabet.

Hjemmesiden www.gabriel.dk er interessenternes primære 
 informationskilde, og den opdateres løbende med ny og relevant 
information om Gabriels profil, aktiviteter, branche og resultater.

Ansvarlig for investor relations: 
Anders Hedegaard Petersen, CEO 
Tlf.: +45 9630 3117

Aktieudbytte og resultat pr. aktie
Udbytte pr. aktie i kr.
Resultat pr. aktie i kr.
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Selskabsmeddelelser sendt i regnskabsåret 2019/20
06.11.19  Gabriel A/S har d.d. underskrevet foreløbig aktiekøbs-

aftale (Preliminary Share Purchase Agreement) om 
erhvervelse af aktiekapitalen i den tyske producent af 
tekstile løsninger Visiotex GmbH.

14.11.19   Årsrapport 2018/19: "Gabriel Holding A/S realiserer 
vækst i omsætning på 18% og en stigning i resultat før 
skat på 12%".

20.11.19  Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gabriel 
Holding A/S.

12.12.19  Referat fra ordinær generalforsamling i Gabriel 
Holding A/S.

20.12.19  Gabriel A/S gennemfører overtagelsen af  Visiotex GmbH.
30.01.20  Kvartalsmeddelelse 1. kvartal 2019/20: "Gabriel Holding 

A/S leverer som forventet en vækst i omsætning på 
24% til 204,4 mio. kr., og et resultat før skat på 15,6 mio. 
kr. svarende til et fald på 7%."

20.03.20  Gabriel Holding A/S suspenderer de finansielle forvent-
ninger til regnskabsåret 2019/20 som følge af udbrud-
det af coronavirus (COVID-19).

20.04.20  Gabriel Holding A/S realiserer et solidt første halvår 
af regnskabsåret 2019/20, men udbrud af coronavirus 
(COVID-19) påvirker imidlertid de markedsmæssige for-
udsætninger for selskabet negativt. Forventningerne 
til regnskabsåret 2019/20 opdateres som følge heraf.

30.04.20  Halvårsrapport, første halvår 2019/20: "Gabriel Holding 
A/S realiserer et solidt første halvår af regnskabsåret 
2019/20. Udbrud af coronavirus (COVID-19) påvirker 
imidlertid de markedsmæssige forudsætninger for 
selskabet negativt. Forventningerne til regnskabsåret 
2019/20 opdateres som følge heraf."

01.05.20  Indberetning af ledende medarbejderes og disses nært-
ståendes transaktioner med Gabriel Holding A/S’ aktier

01.05.20  Indberetning af ledende medarbejderes og disses nært-
ståendes transaktioner med Gabriel Holding A/S’ aktier

03.06.20  Storaktionærmeddelelse fra Kapitalforeningen Inve-
stering & Tryghed

03.06.20  Storaktionærmeddelelse fra GAB Invest ApS
03.06.20  Indberetning af nærtståendes transaktion med Gabriel 

Holding A/S’ aktier
10.06.20  Gabriel Holding A/S realiserede et resultat før skat i 

april og maj, der overgår ledelsens forventninger. 
10.08.20  Gabriel Holding A/S opjusterer forventningerne til regn-

skabsåret 2019/20. 
20.08.20  Gabriel Holding A/S  — tre kvartaler af regnskabsåret 

2019/20.
15.09.20  Indberetning af nærtståendes transaktion med Gabriel 

Holding A/S’ aktier.

Generalforsamling
Generalforsamling afholdes  
 torsdag den 10. december 2020 kl. 14.00 i Aalborg.
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Selskabsoplysninger

Bestyrelse

Bestyrelseskompetencer
Særlig ekspertise indenfor topledelse og besty-
relseskompetencer i børsnoterede selskaber.

Tillidsposter
Direktørposter 
Raskier A/S
Raskier Ejendomme ApS

Bestyrelsesposter
Roblon A/S (F)
Nordjyske Holding A/S (F)
MEDF Holding A/S (F)
Carpet Invest A/S (F)
Egebjerggaard A/S
BKI Foods A/S
Raskier A/S
Raskier Ejendomme ApS

Erhvervsdrivende fonde 
Mads Eg Damgaards Familiefond (F) 
Aalborg Stiftstidendes Fond (F)

Bestyrelseskompetencer
Særlig ekspertise indenfor salg og topledelse 
i globale selskaber.

Tillidsposter
Bestyrelsesposter
LIFA A/S (F)
Manini & Co. Holding A/S (N) 
Thygesen Textile Solutions A/S
Ege Carpets A/S
Stibo A/S
Dansk Kvarts Industri A/S

Erhvervsdrivende fonde 
Aarhus Symfoniorkesters Fond af 13. april 1983 

Bestyrelseskompetencer
Særlig ekspertise indenfor salg og marketing, 
med IT, strategi og branding som stærke sider.

Tillidsposter
Direktørposter
ONE Marketing A/S
Søren B. Lauritsen Holding ApS

Bestyrelsesposter 
ONE Marketing A/S (F)
ONE Prediction A/S (F)
GAB Invest ApS

Jørgen Kjær Jacobsen
Formand (A)

Født: 1952
Køn: Mand
Indtrådt i bestyrelsen: 2010
Perioden udløber: 30.09.20

Hans Olesen Damgaard
Næstformand (U)

Født: 1965
Køn: Mand
Indtrådt i bestyrelsen: 2015
Perioden udløber: 30.09.20

Søren B. Lauritsen
Bestyrelsesmedlem (A)

Født: 1967
Køn: Mand
Indtrådt i bestyrelsen: 2010
Perioden udløber: 30.09.20

Bestyrelseskompetencer
Særlig ekspertise indenfor dansk og interna-
tional topledelse samt økonomistyring, regn-
skabsaflæggelse og regnskab.

Tillidsposter
Direktørposter
EVP og CFO i NNIT A/S

Bestyrelsesposter
MT Højgaard A/S
MT Højgaard Holding A/S
Royal Greenland A/S
Scales A/S

Ansat i Gabriel A/S i afdelingen Salgssupport 
og Kundeservice siden 2005. 

Valgt af medarbejderne indtil den ordinære 
generalforsamling i 2020.

Ansat i Gabriel A/S, som Sustainability Manager 
i afdelingen for Kvalitet, Miljø og Produktion 
(QEP) siden 2014.

Valgt af medarbejderne indtil den ordinære 
generalforsamling i 2022.

Pernille Fabricius
Bestyrelsesmedlem (U)

Født: 1966
Køn: Kvinde
Indtrådt i bestyrelsen: 2016
Perioden udløber: 30.09.20

Quinten Xerxes van Dalm
Bestyrelsesmedlem valgt af 
medarbejderne. 

Født: 1972
Køn: Mand
Indtrådt i bestyrelsen: 2010

Rikke Lyhne Jensen
Bestyrelsesmedlem valgt af 
medarbejderne. 

Født: 1988
Køn: Kvinde
Indtrådt i bestyrelsen: 2018
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* Bestyrelsen afholdt 5 møder, Revisionsudvalget 4 møder, Governance-, Vederlags- & Nomineringsudvalget 2 møder og Akkvisitionsudvalget 1 møde i 19/20.
** Poul Lauritsen – bestyrelsesmedlem i Gabriel Ejendomme A/S og Gabriel Innovation A/S er yderligere medlem af Akkvisitionsudvalget.
*** Det nævnte antal aktier samt ændringer omfatter både egne og nærtstående parters samlede aktieposter.     

A = Afhængigt medlem U = Uafhængigt medlem F = Formand N = Næstformand

Direktion

Anders Hedegaard Petersen kom til Gabriel 
i 2004 og blev administrerende direktør for  
Gabriel Holding A/S i 2011.

Tillidsposter
Direktørposter
KAAN ApS

Bestyrelsesposter
GAB Invest (F)
Vrå Damp Holding A/S (F)
Vrå Dampvaskeri A/S (F)
Dansk Mode & Textil (N)

Anders Hedegaard Petersen
CEO

Født: 1976
Køn: Mand

Claus Møller kom til Gabriel i 2010 og har været 
medlem af direktionen siden 2016.

Tillidsposter
Direktørposter
GAB Invest A/S
Bonum Vitae ApS

Bestyrelsesposter
Food Solutions ApS (F)
Shopconsepts A/S
GAB Invest ApS
Bonum Vitae ApS

Claus Møller
CCO

Født: 1966
Køn: Mand

Navn Nationalitet
Revisions-

udvalg

Governance-,  
vederlags- &  

nominerings udvalg
Akkvisitions- 

udvalg**

Bestyrelses- 
og udvalgs-

møder*

Aktie-
beholdning 

30.09.20***
Ændring i  

2019/2020

Jørgen Kjær Jacobsen Dansk Medlem Medlem Formand 100% 8.056

Hans Olesen Damgaard Dansk Medlem Formand Medlem 100% 400

Søren B. Lauritsen Dansk Medlem 100% 36.145 -12.500

Pernille Fabricius Dansk Formand 100%

Quinten Xerxes van Dalm Dansk/ 
hollandsk Medlem 100% 35 +35

Rikke Lyhne Jensen Dansk Medlem 100%

Anders Hedegaard Petersen Dansk 36.820 -11.700

Claus Møller Dansk 35.713 -12.123
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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt 
årsrapporten for 2019/20 for Gabriel Holding A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Inter national 
Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske 
oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet 
giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2020 samt af 
 resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og penge-
strømme for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en ret-
visende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets 
aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultater, pengestrømme 
og finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici 
og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står overfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 12. november 2020

Direktion

  Anders Hedegaard Petersen Claus Møller  
  CEO CCO 

Bestyrelse

 Jørgen Kjær Jacobsen Hans Olesen Damgaard Søren Brahm Lauritsen Pernille Fabricius 
 Formand Næstformand   Formand for Revisionsudvalget

  Quinten van Dalm Rikke Lyhne Jensen 
  Medarbejderrepræsentant Medarbejderrepræsentant 



 2928 

Med en voluminøs relief struktur og et organisk mønster inspireret af cellestrukturer 
tilbyder Rondo en unik kombination af både styrke og sanselighed.    
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Den uafhængige revisors  revisionspåtegning
Til kapitalejerne i Gabriel Holding A/S

Konklusion
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet 
giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2020 
samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter 
og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. sep-
tember 2020 i overensstemmelse med International Financial 
Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere krav i 
årsregnskabsloven.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsprotokollat 
til revisionsudvalget og bestyrelsen.

Det reviderede regnskab
Gabriel Holdings A/S' koncernregnskab og årsregnskab for 
regnskabsåret 1. oktober 2019 – 30. september 2020. Koncern-
regnskabet og årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, total-
indkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, 
herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som 
moderselskabet ("regnskabet"). Regnskabet udarbejdes efter 
International Financial Reporting Standards som godkendt af 
EU og yderligere krav i årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med interna-
tionale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark. 

Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
 beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar 
for revisionen af regnskabet”. Det er vores opfattelse, at det 
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grund-
lag for vores konklusion.

Uafhængighed
Vi er uafhængige af koncernen i overensstemmelse med inter-
nationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi 
har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse 
regler og krav. 

Vi erklærer, at der efter vores bedste overbevisning ikke er udført 
forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i artikel 5, stk. 
1, i forordning (EU) nr. 537/2014, og at vi forblev uafhængige i 
udførelsen af den lovpligtige revision. 

Valgt som revisor
Vi blev første gang valgt som revisor for Gabriel Holding A/S den 
11. december 2014 for regnskabsåret 2014/15. Vi er genvalgt 
årligt ved generalforsamlingsbeslutning i en samlet sammen-
hængende opgaveperiode på 6 år frem til og med regnskabs-
året 2019/20.

Centrale forhold ved revisionen
Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores 
faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af 
regnskabet for regnskabsåret 2019/20. Disse forhold blev be-
handlet som led i vores revision af regnskabet som helhed og 
udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen 
særskilt konklusion om disse forhold.

Indregning og værdiansættelse af Visiotex Gmbh
Gabriel A/S har i december 2019 købt Visiotex (Tyskland) for et 
samlet købsvederlag på 18,2 mio. kr.

I forbindelse med købet skal de overtagne aktiver, forpligtelser 
og eventualforpligtelser i den opkøbte virksomhed identificeres 
og værdiansættes til dagsværdi. Henset til den skønsmæssige 
usikkerhed relateret til værdiansættelsen af aktiver, forplig-
telser og eventualforpligtelser i overtagelsesbalancen og be-
tinget købesum, har dette været et fokusområde i forbindelse 
med vores revision.

Vi henviser til note 22 i koncernregnskabet vedrørende indreg-
ning og værdiansættelserne, note 27 i koncernregnskabet ved-
rørende regnskabsmæssige skøn og vurderinger og note 29 
i koncernregnskabet, hvor koncernens regnskabspraksis for 
virksomhedssammenslutninger er beskrevet.

Hvordan har vores revision adresseret indregningen  
og værdiansættelsen af Visiotex Gmbh.
I forbindelse med vores revision har vi blandt andet foretaget 
følgende handlinger:

 ∙ Vi har opnået en forståelse af den overtagne virksomheds 
aktiviteter, og baseret herpå vurderet om identifikationen af 
overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser er 
foretaget i overensstemmelse med kravene i IFRS

 ∙ Vi har afstemt indregningen til underliggende dokumentation 
inkl. købsaftale, værdiansættelse af immaterielle aktiver og 
åbningsbalance for den opkøbte virksomhed.

 ∙ Vi har gennemgået og vurderet værdiansættelsen af de identifi-
cerede aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser med særlig 
fokus på værdiansættelsen af de identificerede im materielle 
aktiver. Dette har omfattet en vurdering af, om de anvendte 
modeller og forudsætninger er rimelige og dokumenteret, 
herunder om vækstforventninger og indtjening er rimelige i 
forhold til den historiske udvikling og markeds forventninger 
og udtrykker relevante risici.

 ∙ Vi har gennemgået oplysningerne om indregningen og værdi-
ansættelsen af den købte virksomhed i koncernregnskabet og 
vurderet, hvorvidt oplysningskravene i IFRS er opfyldt.

Værdiansættelse af goodwill og immaterielle aktiver
Goodwill og tilknyttede immaterielle aktiver indregnet i forbin-
delse med køb af virksomhederne Screen Solutions, UAB  Baltijos 
Tekstilé , Grupo RYL og Visiotex, der udgør 70,4 mio. kr., er vur-
deret væsentlige for koncernregnskabet. 
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I forbindelse med udarbejdelsen af nedskrivningstest for good-
will har ledelsen anlagt en række forudsætninger vedrørende 
fastlæggelse af pengestrømsgenererende enheder (CGU'er), de 
forventede fremtidige pengestrømme og de anvendte diskonte-
ringsrenter for de pengestrømsgenererende enheder.

Henset til den skønsmæssige usikkerhed relateret til værdi-
ansættelsen af goodwill og immaterielle aktiver, har dette været 
et fokusområde i forbindelse med vores revision. 

Vi henviser til note 10 i koncernregnskabet, hvori nedskrivnings-
test af goodwill og tilknyttede immaterielle aktiver er beskrevet, 
samt note 27 i koncernregnskabet vedrørende regnskabsmæs-
sige skøn og vurderinger og note 29 i koncernregnskabet, hvor 
koncernens regnskabspraksis for nedskrivningstest er beskrevet.

Hvordan har vores revision adresseret  
værdiansættelsen af goodwill og immaterielle aktiver
I forbindelse med vores revision har vi blandt andet foretaget 
følgende handlinger:

 ∙ Vi har vurderet koncernens interne kontroller for udarbejdelse 
af nedskrivningstest inkl. budget og fremskrivninger. 

 ∙ Vi har kontrolleret, at værdiansættelsesmodellen, der er 
anvendt til at foretage nedskrivningstest af goodwill, er pas-
sende og i overensstemmelse med krav i IAS 36, herunder 
fastlæggelsen af pengestrømsgenererende enheder og allo-
kering af goodwill.

 ∙ Vi har vurderet, om der er indikationer på værdiforringelse 
af øvrige immaterielle aktiver i form af kunderelationer og 
produkt teknologiske aktiver relateret til opkøbte virksomheder.

 ∙ Vi har vurderet, om forudsætningerne, der er anvendt i ned-
skrivningstesten, er rimelige, herunder særligt udvikling i 
omsætning og indtjening samt diskonteringsfaktor og nøgle-
forudsætningernes følsomhed.

 ∙ Vi har gennemgået oplysninger koncernregnskabet og vurde-
ret, hvorvidt oplysningskravene i IFRS er opfyldt.

Værdiansættelse af udskudte skatteaktiver
Udskudt skatteaktiv på i alt 13,5 mio. kr. vedrørende koncern-
selskaberne Gabriel North America, Grupo RYL og Screen Solutions  
er vurderet væsentlige for koncernregnskabet, herunder som følge 
af at selskaberne har realiseret underskud i 2019/20.

Ledelsen har på baggrund af muligheder for anvendelse og for-
ventninger til indtjening i de kommende 5 år vurderet værdien 
af skatteaktiverne. 

Henset til den skønsmæssige usikkerhed relateret til værdi-
ansættelsen af skatteaktiverne har dette været et fokusområde 
i forbindelse med vores revision. 

Vi henviser til note 18 i koncernregnskabet, hvori grundlaget for 
indregning og værdiansættelse af udskudte skatteaktiver er be-
skrevet, og note 27 i koncernregnskabet hvor regnskabsmæssige 
skøn og vurderinger er beskrevet og note 29 i koncern regnskabet, 
hvor koncernens regnskabspraksis for udskudt skat er beskrevet.

Hvordan har vores revision adresseret  
udskudte skatteaktiver
I forbindelse med vores revision har vi blandt andet foretaget 
følgende handlinger:

 ∙ Vi har vurderet, om forudsætningerne, der er anvendt i ledel-
sens forventninger til indtjening for selskaberne i de kom-
mende 5 år, er rimelige, og om der foreligger overbevisende 
dokumentation for, at skatteaktiverne kan udnyttes.

 ∙ Herudover har vi gennemgået oplysninger i koncernregnskabet 
og vurderet, hvorvidt oplysningskravene er opfyldt.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberet-
ningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikker-
hed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar 
at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om 
ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet 
eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde 
synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen 
indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelses-
beretningen er i overensstemmelse med regnskabet og er ud-
arbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi 
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab 
og årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med International Financial Reporting Standards som 
godkendt af EU og yderligere krav i årsregnskabsloven. 

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigel-
ser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at 
vurdere koncernens og moderselskabets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette 
er relevant; samt at udarbejde koncernregnskabet og årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, 
medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere koncer-
nen eller moderselskabet, indstille driften eller ikke har andet 
realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet 
som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
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at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisions-
påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regn-
skabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, 
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret 
på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores 
 revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan 
dog medføre, at koncernen og moderselskabet ikke længere 
kan fortsætte driften.

 ∙ Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og 
indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt 
om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende 
billede heraf.

 ∙ Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finan-
sielle oplysninger for virksomhederne eller forretningsaktivi-
teterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om 
koncernregnskabet. Vi er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med 
og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores 
revisionskonklusion. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det 
planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen 
samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder 
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identifi-
cerer under revisionen.

Vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse om, at vi 
har opfyldt relevante etiske krav vedrørende uafhængighed, og 
oplyser den om alle relationer og andre forhold, der med rime-
lighed kan tænkes at påvirke vores uafhængighed og, hvor dette 
er relevant, tilhørende sikkerhedsforanstaltninger.

Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til den 
øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der var mest betydelige 
ved revisionen af regnskabet for den aktuelle periode og dermed 
er centrale forhold ved revisionen. Vi beskriver disse forhold i 
vores revisionspåtegning, medmindre lov eller øvrig regulering 
udelukker, at forholdet offentliggøres, eller i de yderst sjældne 
tilfælde, hvor vi fastslår, at forholdet ikke skal kommunikeres i 
vores revisionspåtegning, fordi de negative konsekvenser heraf 
med rimelighed ville kunne forventes at veje tungere end de 
fordele, den offentlige interesse har af sådan kommunikation.

skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af 
sikker hed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i 
overensstemmelse med internationale standarder om revi sion og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække 
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejl informationer kan 
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkelt-
vis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, 
som brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med inter-
nationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opret-
holder professionel skepsis under revisionen.
Herudover:

 ∙ Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinforma-
tion i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller 
fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og 
egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for 
ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvi-
gelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsa-
get af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 
 dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilside-
sættelse af intern kontrol.

 ∙ Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for 
revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er 
passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne 
udtrykke en konklusion om effektiviteten af koncernens og 
moder selskabets interne kontrol.

 ∙ Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt 
af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige 
skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbej-
det, er rimelige.

 ∙ Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende,  
samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er 
 væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller 
forhold, der kan skabe betydelig tvivl om koncernens og moder-
selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, 

Aalborg, den 12. november 2020

KPMG 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR nr. 25 57 81 98

Steffen S. Hansen
Statsaut. revisor
MNE nr. 32737

Mikkel Trabjerg Knudsen
Statsaut. revisor
MNE nr. 34359
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Prægning er en udsmykningsteknik, der gør det muligt at tilføje tekstur og mønstre til alle 
Gabriel polyester tekstiler. De unikke, prægede designs og mønstre giver tekstilerne en 
ekstra æstetisk dimension og skaber visuel appel. 
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Resultatopgørelse 
for året 01.10.2019 - 30.09.2020
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Totalindkomstopgørelse
for året 01.10.2019 - 30.09.2020
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Balance
Aktiver pr. 30.09.2020
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Balance
Passiver pr. 30.09.2020
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Egenkapitalopgørelse 
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Pengestrømsopgørelse 
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Oversigt over noter

Note
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Noter 
til regnskabet
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Definition af nøgletal 

Investeret kapital: Arbejdskapital tillagt materielle  og immaterielle  
anlægsaktiver, eksklusive goodwill, og fratrukket hensatte  
for pligtelser og øvrige langfristede  driftsmæssige forpligtelser.

Arbejdskapital: Omsætningsaktiver minus kortfristede   forpligtelser, 
som er anvendt eller nødvendige for  koncernens drift.

Overskudsgrad: Resultat af primær drift (EBIT) i procent  
af netto omsætning.

Afkastningsgrad (ROIC): Resultat af primær drift (EBIT) i procent 
 af gennemsnitlig investeret kapital.

Resultat pr. aktie (EPS): Resultat efter skat divideret med  
det gennemsnitlige antal aktier.

Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D): Resultat efter skat  divideret 
med det gennemsnitlige antal udvandede aktier.

Egenkapitalens forrentning: Resultat efter skat i procent  
af den gennemsnitlige egenkapital.

Soliditet: Egenkapitalens andel af den samlede aktivmasse.

Indre værdi ultimo: Egenkapitalen i forhold til aktiekapitalen  
i procent.

Børskurs ultimo: Aktiernes noteringskurs på  
Nasdaq Copenhagen

Børskurs/indre værdi: Børskursen i forhold til indre værdi.

Price Earnings (PE): Børskursen i forhold til resultat pr. aktie.

Price Cash Flow (PCF): Børskursen i forhold til cash flow  
pr. aktie (ekskl. egne aktier).

Dividend yield: Udbytte i forhold til børskursen ultimo.

Payout ratio: Udbytte i forhold til resultat efter skat.
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