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Generalforsamling i Gabriel Holding A/S 9. december 2021 
 

Bestyrelsens beretning 
v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen 

 
Hvert år glæder jeg mig til at aflægge Gabriels beretning, og i år er ingen undtagelse.  
 
Den 1. maj i år var det 170 år siden, at Kjærs Mølles Fabrikker blev stiftet som en industrivirksomhed. Dem var 
der ikke mange af i Danmark på det tidspunkt kort efter enevældens ophør. I 1985 fusionerede handelsvirksom-
heden Gabriel med Kjærs Mølles Fabrikker, og efterhånden blev det til en børsnoteret koncern med Gabriel  
Holding A/S som moder. 
 
De 170 år er en milepæl, som er blevet fejret af vores medarbejdere på kontorer over hele verden. Der er sendt 
mange venlige tanker til de flere tusind kolleger, der gennem de mange år har ydet en indsats for at bevare og 
udvikle deres arbejdsplads selv i meget svære tider. Derfor er det en særlig stor glæde, at også jubilæumsåret er 
et rekordår. 
 
Sidste år kunne vi ikke som vanligt byde velkommen til generalforsamlingen efter et år, som på så mange måder 
lå langt fra normalen. Blandt andet derfor er det med en særlig stor glæde, at jeg igen kan byde aktionærer vel-
kommen her på selskabets adresse, og at budskabet ligeledes er det gode gamle om fremgang i omsætning og 
indtjening.  
 
De globale markeder har fortsat været negativt påvirket af den fortsatte pandemi. Det er vanskeligt at sætte et 
præcist tal på effekten i de markedsmæssige forudsætninger, men en betragtelig nedgang er der helt sikkert tale 
om.  
 
I Gabriel kan vi således konstatere, at selskabet trods de særlige pandemi-udfordringer i regnskabsåret har  
vokset sig større og stærkere. Det vil jeg gerne uddybe i løbet af denne beretning.  
 
I Gabriel har vi realistiske ambitioner om, at virksomheden skal vokse. Både gennem organisk vækst og gennem 
tilkøb af virksomheder, der kan tilføre nyt potentiale til vores kernevirksomhed. Det er realistiske ambitioner, 
fordi vi ved, at når vi konstant kan fremvise vækst, skyldes det, at vores store strategiske kunder har voksende 
udbytte af at samarbejde med Gabriel, og vi ved, at der hos de samme kunder fortsat er et stort potentiale at 
hente. Vi handler med de største. De største bliver større. 
 
I et år med en fortsat pandemi må vi glæde os over en organisk vækst på 11 %. Koncernomsætningens udvikling 
gennem året fulgte således ledelsens overordnede forventninger med et fald på 7 % i første halvår og en signifi-
kant vækst i 2. halvår. Den realiserede vækst i 2. halvår blev således på 36 %, og særligt den rekordstore omsæt-
ning i 4. kvartal på 223,3 mio. kr. svarende til en organisk vækst på hele 31 % var en meget tilfredsstillende  
udvikling.  
 
I Gabriel er det en stærk forretningsmodel og organisation, der skaber resultaterne. Når markederne er stabile, 
skaber vi selv væksten. 
 
Vi står ved og gentager gerne den enkle formel. Gabriel øger år for år salgsindsatsen. Konkret sker det gennem 
nyansættelser og konstante forbedringer i salgsorganisationens produktivitet, som løbende måles. Konstant øges 
tilgangen af nye produkter, og Gabriel søger ind på nye geografiske markeder – især i Asien.  
 
I Gabriel har vi fortsat et mål om en gennemsnitlig årlig vækst i omsætning og indtjening på mindst 15 %. Det 
fordrer, at der med jævne mellemrum realiseres akkvisitioner, der stemmer med vores forretningsgrundlag,  
vision, strategi og politikker. 
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Vækstformlen bruges præcist og systematisk. Og den virker, fordi Gabriel har en stærk organisation med dygtige 
kompetente ledere og medarbejdere, der eksekverer den lagte strategi. 
 
Gabriels strategi omfatter to områder, nemlig 

• For det første – at være den stærkeste leverandør af møbelstoffer til de globalt ca. 70 største producenter og 
distributører af erhvervsmøbler. Dermed sikrer vi, at vi vokser med de største kunder, dem der har det største 
potentiale og de største økonomiske muskler til at købe de andre.  

 
Og  

• For det andet – at vi også udvikler os sammen med vores kunder, at vi er en innovativ partner, der har intelli-
gens og viden om vores kunders kunder, og hvilke krav og behov de skal have opfyldt. Derfor omfatter vores 
leverancer også værdikædens led videre fra og med møbelstoffer, hvilket i dag omfatter tilskæring, syning,  
polstring og montering af møbeldele og lyddæmpende skærmvægssystemer. De mange funktioner finder i dag 
sted på flere kontinenter, nemlig der, hvor det er konkurrencedygtigt, og hvor vi er tæt på kunderne. Gabriel 
er en global virksomhed med alle de komplikationer og muligheder, det indebærer. 

 
Gabriel agerer og har kontrol med en lang værdikæde fra råvarer, via halvfabrikata til færdige komponenter, der 
anvendes til de endelige produkter, nemlig møbler og øvrige polstrede elementer. Det kan for udenforstående 
virke kompliceret, men logistik, kvalitets- og miljøstyring er og har i mange år været kerneprocesser i Gabriel, så 
der er en høj grad af sikker systematik i disse komplicerede sammenhænge.  
 
Strategien gennemføres, og den virker.  
 
Da vi gik ud af regnskabsåret 2019/20, havde vi forventninger om, at vi i det nu afsluttede regnskabsår 2020/21 
kunne opnå en omsætning i niveauet 760-790 mio. kr. og et resultat før skat i niveauet 50-55 mio. kr. Efter 5  
måneder opjusteredes disse forventninger til en omsætning i den øvre ende af omsætningsintervallet og et  
resultat før skat i niveauet 55-60 mio. kr. 
 
Med en omsætning på 810 mio. kr. svarende til en 11% vækst i omsætning og en stigning i resultat før skat på  
84 % til 59 mio. kr. kan vi konstatere, at ambitionerne for året blev indfriet.  
 
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) steg til 96,5 mio. kr. (80,3 mio. kr.). I 4. kvartal udgjorde EBITDA 25,6 
mio. kr. (12,8 mio. kr.).  
 
Resultat af primær drift (EBIT) steg til 58,8 mio. kr., og overskudsgraden blev 7,2 % (5,8 %). 
 
Resultatet efter skat steg til 46,2 mio. kr. 
 
Bestyrelsen finder de opnåede resultater – under omstændighederne – tilfredsstillende, og vi føler os fortsat 
trygge ved selskabets økonomiske styrke og dokumenterede konkurrenceevne.  
 
Koncernens indsats og investeringer blev således igen øget på en række nøgleområder i 2020/21.  
Jeg kan nævne: 
 

• Den globale tilstedeværelse er styrket gennem åbning af showrooms i Asien, Europa og USA.  

• Produktionsenhederne er udvidet i løbet af året og har tillige gennemgået større investeringer i ny teknologi, 
der skal medvirke til både at øge kapacitet og produktivitet.  
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• I 2020/21 blev der investeret 23,2 mio. kr. (22,1 mio. kr.) i produktudvikling.  

• Der blev lanceret 6 (8) nye tekstiler, og 2 (2) eksisterende produkter blev opdateret.  

• I FurnMaster og Screen Solutions blev der realiseret nye produkter direkte udviklet til og sammen med strate-
giske kunder.  

• Gennemsnitligt 139 medarbejdere var ansat i salgs- og produktudvikling mod 130 året før. Af de samlede per-
sonaleomkostninger udgør salgs- og udviklingsmedarbejdere 78 %, hvilket er en betragtelig stigning fra sidste 
års 69 %.  

 
Der bør være god grund til at tro på, at Gabriel også fremover vil levere vækst i omsætning og indtjening. Kon-
cernen har et klart defineret og identificeret potentiale, den nødvendige struktur, kompetence og kapital til at 
fastholde den høje vækst, og de nødvendige indsatser bliver gjort år for år.  
 
Gabriels kerneprocesser og selvforbedrende ledelsesprocesser fastholdes. 
Ledelse og bestyrelse har konkrete mål for og indikatorer, der viser, om den fastlagte strategi bliver gennemført. 
Der er tale om en systematisk tilgang, der holder ledelsen orienteret om, at strategisk planlagte aktiviteter gen-
nemføres, og at det sker med en stadig stigende produktivitet.  
 
Desuden følges udviklingen i omsætningspotentialet til Gabriels ca. 70 globale strategiske kunder, der anvender 
og har brug for tekstiler til erhvervsmøbler, polsterprocesser, færdigmontering af erhvervsmøbler i store serier 
samt lyddæmpende skærmvægge og rumdelere. Potentialet har, primært som følge af styrket position på det 
europæiske marked samt fortsat udvikling af potentialer i USA og Asien, været stigende i regnskabsåret. Dette til 
trods for, at de kortsigtede markedsmæssige forudsætninger har givet sine udfordringer.  
 
I det følgende koncentrerer vi os om det regnskabsresultat, som vi nåede i 2020/21. 
 
Gabriel offentliggjorde årsrapporten den 16. november 2021, hvor den også blev offentliggjort på selskabets 
hjemmeside. Nu foreligger den også i trykt udgave. 

• Årsrapport 2020/21.  

• Bæredygtighedsrapport 2020/21 som igen i år også er interessant læsning findes tilgængelig på  
www.gabriel.dk, ligesom de øvrige lovpligtige redegørelser 

 
Gabriels bæredygtighedsrapport er højaktuel. Her kan man orientere sig om, Gabriel som CO2 neutralt selskab og 
bl.a., hvordan der arbejdes med verdensmålene. I år kan vi ligeledes læse om resultaterne af, at Gabriel i farve-
riet i Litauen sidste år tog sit første solcelleanlæg i anvendelse. Bæredygtighed er og har i mange år været et væ-
sentligt parameter i Gabriels DNA – en integreret del af strategien, som bidrager til Gabriels fortsatte og udbyg-
gede konkurrenceevne.  
 
Som et børsnoteret selskab er Gabriel også omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse. Vi ser arbejdet 
med anbefalingerne som en vedvarende og vigtig proces, og forholder os hertil samt rapporterer herom i den 
lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse.  
 
Gabriels redegørelse for kønsmæssig sammensætning af ledelsen er i år integreret i redegørelse for mangfoldig-
hedspolitik. Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen er uændret, en ambition om balance mellem begge 
køn. Målet er helt enkelt over tid at opnå en ligelig fordeling. Andelen af det underrepræsenterede køn i besty-
relsen udgjorde 25 %, 0 % i direktionen og 34 % i mellemledelsen.   
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Bestyrelse og direktion vurderer løbende kompetencekravene, og for at opfylde målsætningen om en kønsmæs-
sigt balanceret ledelse i alle lag vil koncernen fortsætte sine bestræbelser på at fremme udviklingen og støtte 
heraf. 
 
Det forventes at have lange udsigter at nå målopfyldelse vedr. en kønsmæssigt balanceret sammensætning af 
ledelsen, da stigningen af andelen af det underrepræsenterede køn alene finder sted ved behov for ændring i 
eller udvidelse af de enkelte ledelseslag.  
 
Vi gennemfører årligt en bestyrelsesevaluering for at sikre, at vi har de nødvendige kompetencer samt et velfun-
gerende internt samarbejde, herunder ift. direktionen. I år har evalueringen været dialog-baseret og faciliteret 
internt. De vigtigste konklusioner og resultater var, at bestyrelsen og bestyrelsesudvalgene har fastholdt en  
positiv udvikling i forhold til engagement, påkrævede kernekompetencer og den sparring, der er leveret 
fra og mellem bestyrelses- og udvalgsmedlemmerne, herunder i relationen mellem bestyrelse og direktion.  
Tillige konkluderede evalueringen, at bestyrelsen fortsat har indgående branchekendskab og kompetencer,  
der understøtter Gabriels forretningsmæssige og strategiske mål. Næste år faciliteres evalueringen af eksterne 
konsulenter. 
 
På baggrund af forrige års evaluering og efterfølgende drøftelser i bestyrelsen blev det i 2021 besluttet at ned-
sætte et Cybersikkerhedsudvalg med fokus på de forretningsmæssige risici, der relaterer sig til it- og cyberområ-
det, samt løbende kontrol af virksomhedens beredskab og iværksatte tiltag. 

Produktivitet 
Bestræbelserne på konstant at forbedre produktiviteten målt som forholdet mellem bruttoavance og omkostnin-
ger er centralt i den måde, hvorpå selskabet udvikles. 
 
Nøgletallet for personaleomkostninger var uændret 2,3. Det er et resultat af, at vi har prioriteret en fortsat  
forretningsudvikling og har udvidet tilstedeværelsen i et år, hvor stigningen i dækningsbidraget tillod en forøget 
indsats. Gennem året var der i koncernen gennemsnitligt ansat 1.163 medarbejdere mod 1.151 sidste år. Ved 
årets udgang var tallet 1.207 heraf 944 i produktionen, 139 i salg og udvikling samt 124 i administrationen.  
 
Nøgletallet for andre eksterne omkostninger steg som forventet til 4,3 mod 3,8 året før. En kombination af  
besparelser og produktivitetsforbedringer udgør de primære årsager til stigningen.  
 
Vi fastholder målet om en stigende EBIT-margin som et af koncernens overordnede økonomiske mål. Det mål 
blev nået i 2020/21, da overskudsgraden steg til 7,2 % (5,8 %). 
 
Koncernens realiserede bruttomargin blev 36,4 % mod 37,6 % sidste år. Ændring i koncernens produktmiks, ud-
gør sammen med direkte og indirekte konsekvenser af stigende indgående fragtrater samt udvalgte råvarepriser 
de væsentligste årsager til faldet.  
 
Vores ømme tå er stigningen i arbejdskapitalen. Den primære årsag er, at aktiviteterne i FurnMaster også i 
2020/21 blev øget betydeligt. Det påvirker arbejdskapitalen, der steg med 30% i året til 224 mio. kr., og ved  
årsafslutningen er påvirket af det rekordstore aktivitetsniveau i årets fjerde kvartal og den markante fremgang  
i selskabets ordreindgang.  
 
Forretningsmodellen i FurnMaster-aktiviteterne indebærer, at Gabriel overtager dele af kundernes varelagre. 
Nøgletallet for bruttoavancen i forhold til arbejdskapitalen blev kr. 1,3 mod kr.1,6 pr. arbejdskapitalkrone sidste 
år. Der gøres kontinuerligt bestræbelser på at forbedre dette forhold. 
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Salgsindsats  
Key Account Management-processen (KAM-processen) er en kerneproces i Gabriel. 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 2020/21 været ydet en fremragende og målrettet indsats med en stigende og flot opfyldelse af 
indsatsmålene og igen med en stigning i produktiviteten i salgsindsatsen. 
 
Salgsledelsen bestræber sig konstant på at finde nye veje til en forbedret effekt af indsatsen, der både  
gøres direkte over for udvalgte strategiske kunder og indirekte over for deres afdelinger, forhandlere og  
specificerende led.  
 
Sidste år kunne vi berette, at den begrænsede mobilitet, som pandemien betød for vores salgsstab, gjorde det 
vanskeligt at gennemføre de planlagte fysiske besøg. Det blev mødt med en hurtig omstilling til digitale møder. 
Det supplerede de fysiske møder i en sådan grad, at de planlagte mål for året er opfyldt. I 2020/21 har disse 
værktøjer i perioder med nedlukninger også været anvendt.  
 
KAM-processen eksekveres effektivt i tæt og systematisk samspil med Gabriels øvrige kerneprocesser, nemlig 
logistikprocessen samt proces- og produktinnovationsprocesserne og alle har de spillet ind i denne af Covid-19 
forandrede salgsproces.  
 
I indeværende regnskabsår 2021/22 vil forøgelse af salgsorganisationen og den globale tilstedeværelse igen 
være et grundlæggende parameter i vækststrategien.  

Produktudvikling 
I 2020/21 lancerede Gabriel 6 nye kerneprodukter på verdensmarkedet. Der er konstant nye produkter i de  
enkelte udviklingsfaser, som primært foregår koordineret og afstemt med strategiske kunder. Det øger både 
træfsikkerheden og hastigheden, hvormed de nye produkter bliver bragt til markedet. I markedet er indtræng-
ningstiden for nye produkter og komponenter temmelig lang, da der skal kæmpes både med forskellige krav til 
dokumentation og i mindst lige så høj grad med vaner.  
 
Vores eget krav til produktporteføljen er, at over 30% af omsætningen skal stamme fra produkter, der er yngre 
end fem år. I 2020/21 udgjorde nye produkter 28%. Den manglende målopfyldelse skyldes primært, at målet er 
ambitiøst, men også at et par produkter i året før passerede aldersgrænsen for ”nye” produkter, og at nye  
produkter lanceret i perioden ikke fuldt ud har overtaget en større andel af omsætningen. Det er ikke et signal 
om, at store farer lurer på kort sigt, men kommer vi ikke relativt hurtigt tilbage til det målsatte højere niveau for 
omsætningsandelen for nye produkter, er det er en gul blinkende lampe, der også kan være et symptom på, at 
selve forretningsmodellen kræver nytænkning. Området kræver en konstant og systematisk indsats med stor 
ledelsesmæssig bevågenhed, hvilket dygtigt udføres af Gabriels ledelse. 

Logistikprocessen/Priskonkurrenceevne 
Logistikprocessen og processen til sikring af stærk konkurrenceevne har været en prioriteret kerneproces i det 
forgangne regnskabsår på lige fod med tidligere år. 
 
Helt tilbage i perioden 1998 til 2008 outsourcede Gabriel alle processer i den daværende fuldt vertikale produk-
tion af møbelstoffer. I løbet af de seneste år har produktion, som begreb under logistikprocessen, gjort sit  
tilbage-indtog i koncernen blandt andet som følge af etableringer i FurnMaster, tilkøbt FurnMaster enhed i  
Mexico og købet af den mangeårige partner BTC i Litauen.  
 
Vi har et stærkt globalt produktions set-up, som vi i år skal være særligt tilfredse med, da det sammen med en 
dygtig indsats har sikret, at Gabriel har været i stand til at imødekomme de stigende behov. Vi har også været 
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ramt af stigende komponent-, råvare-, kemikalie-, energi- og fragtpriser, men er kommet tilfredsstillende  
igennem. Det vidner om en af styrkerne i koncernens procesorientering.  

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% (13,3 %) før skat. 

• En stigende overskudsgrad (EBIT-margin) – fra 5,8% til 7,2 % 

• En gennemsnitlig vækst i resultat pr. aktie på mindst 15% (84 %) 

• En gennemsnitlig vækst i omsætningen på mindst 15% (11 %) 
 
På trods af den manglende målopfyldelse på et af vores hovedmål, finder bestyrelsen resultaterne, under de 
givne omstændigheder, tilfredsstillende.  

Og her kommer vi så til ejendomsføljetonen 
I en årrække har vi på generalforsamlingen kommenteret på vores domicilejendom her i Aalborg. I år er dette et 
afsnit, vi kommer hurtigt omkring, idet salgsprocessen fortsat er sat i bero.  

Udbytte igen i år 
Med en soliditet på 44 %, et tilfredsstillende cash flow og et godt kapitalberedskab finder bestyrelsen det for-
svarligt og passende at foreslå et udbytte på kr. 9,75 pr. aktie svarende til en payout ratio på 40 %. 
 
Gabriels børskurs sluttede regnskabsåret i kurs 630 mod 690 på samme tidspunkt sidste år. Her ved middagstid 
var Gabriels aktiekurs imidlertid kurs 652.  
 
Gabriels vederlagspolitik blev godkendt på seneste generalforsamling og danner de overordnede rammer og  
retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen. Vi mener fortsat, at den indenfor de givne rammer  
bidrager til Gabriels forretningsstrategi og langsigtede interesser. Der foreligger ingen afvigelser eller fravigelser 
fra retningslinjerne i politikken i regnskabsåret 20/21. Vederlagsrapporten fremlægges i dag for første gang til 
vejledende afstemning. Politikken er af bestyrelsen blevet præciseret her i 2021, men vi har vurderet, at der ikke 
er tale om væsentlige ændringer, hvorfor politikken ikke er fremlagt til afstemning her på generalforsamlingen. 
Honorar ift. udvalgsarbejde er blevet præciseret, og samtidig er der tilføjet endnu et udvalg. Politikken forefindes 
på hjemmesiden. 
 
Gabriels bestyrelses- og udvalgshonorarer foreslås reguleret i henhold til den oversigt, der medgik i indkaldelsen 
til denne generalforsamling. Stigningen skal ses i lyset af, hvad sammenlignelige selskaber udbetaler i honorarer, 
de konstant stigende krav til bestyrelsen samt et ønske om kontinuerligt at kunne tiltrække de kompetencer, der 
er nødvendige.  
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Som afslutning vil jeg sammenfatte året 2020/21 

• Regnskabsåret blev realiseret med endnu en omsætningsrekord og et flot hop frem i indtjeningen.   

• Gabriel realiserede således en organisk vækst i omsætningen på 11%. 

• Det primære resultat (EBIT) steg med 40%. 

• Gabriel eksekverede sin strategi og gennemførte alle planlagte og øgede sine udviklings- og salgsaktiviteter. 

• Gabriels globale struktur med tre akser (Amerika, Europa, Asien) er blevet fastholdt, konsolideret og enkelte 
steder udbygget. 

• Der udbetales udbyttet på 9,75 kr. pr. aktie. 

• Gabriels aktiekurs faldt i regnskabsåret med 9 % til 630 og er i dag 652. 

• På trods af den fortsat igangværende pandemi og usikkerheden omkring hastigheden af udbredelsen af vacci-
ner forventer ledelsen i regnskabsåret 2021/22 en omsætning i niveauet 890-930 mio. kr. svarende til en orga-
nisk vækst i året på 10-15% og et resultat før skat i niveauet 64-67 mio. kr. svarende til en stigning på ligeledes 
10-15 % 

Frugttræet Gabriel er vokset, står solidt plantet i god jord og i et fornuftigt klima. 
Det er passet og plejet med henblik på at opnå en ny god høst i indeværende regnskabsår 2021/22 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.  
 
Med disse ord nåede jeg til vejs ende med bestyrelsens beretning. Endnu engang vil jeg glæde mig over året,  
der er gået, hvor Gabriel igen leverede et flot resultat, og hvor der igen med forøget indsats blev investeret i 
fremtiden. 
 
Tak for ordet.  
 


