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Generalforsamling i Gabriel Holding A/S 14. december 2017 
 
Bestyrelsens beretning 
 
v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen 
 
Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen i Gabriel Holding. Det er igen i år en 

fornøjelse at aflægge bestyrelsens beretning. 2016/17 var nemlig igen et år med vækst i 
både omsætning og indtjening. Alt hvad der kunne gå godt gik godt. Både de oprindelige 
og de opjusterede forventninger til årets udvikling i omsætning og indtjening blev 

realiseret.  
 

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. Den mulighed opstod sidste år i november, da vi købte den engelske 

skærmvægsproducent Screen Solutions. Der kommer mere herom senere. 
 

Den samlede vækst i koncernens omsætning blev ikke mindre end 26 %, der fremkommer 
som en kombination af organisk vækst på 14 % svarende til 54,4 mio. kr. og vækst fra den 
tilkøbte virksomhed på 12 % svarende til 48,0 mio. kr. Den positive udvikling, som vi år for 

år har set siden finanskrisen for 8 år siden, fortsætter. 
 
Vi oplever vores totalmarked som stabilt og fortsat med en let stigende tendens. I Gabriel 

går vi imidlertid ud fra, at vi selv skal skabe væksten. Det sker med en enkel formel: 
Gabriel øger år for år salgsindsatsen, produktudviklingen, går ind på nye geografiske 

markeder, og foretager opkøb, når det giver mening. Formlen bruges præcist og 
systematisk, og den virker. 
 

Gabriels strategi har fokus på to områder. 
 
Det ene er at være stærkeste leverandør til de globalt ca. 60 største producenter og 

distributører af erhvervsmøbler. Dermed sikrer vi, at vi vokser med de største kunder, og 
dem der har de største økonomiske muskler til at købe de andre.  

 
Det andet er, at vores leverancer omfatter værdikædens led fra og med møbelstoffer, 

hvilket i dag omfatter tilskæring, syning, polstring og montering af møbeldele og det senest 
tilkøbte skud på stammen – lyddæmpende skærmvægssystemer, der polstres med 
masser af tekstiler. Strategien gennemføres, og den virker.  

 
For et år siden havde vi forventninger om, at vi i regnskabsåret 2016/17 kunne opnå en 

samlet omsætningsvækst i niveauet 20 % og en stigning i resultatet før skat på 0–5 %. I 
forventningerne til resultatet før skat var der indregnet negative påvirkninger fra 
implementeringen af den i november 2016 gennemførte akkvisition i England samt 

påvirkninger fra etableringen af polsterproduktion i USA. 
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Forventningerne blev imidlertid overgået i regnskabsårets første 6 måneder, hvorfor vi i 

halvårsrapporten opjusterede forventningerne til omsætning og resultatet for 2016/17. For 
hele året blev der som nævnt realiseret en omsætningsvækst på 26 % til 492,8 mio. kr. og 

en vækst i resultat før skat på 10 %. 
 
Resultat af primær drift (EBIT) steg med 16 % til 45,9 mio. kr. (39,4 mio. kr.), og 

overskudsgraden blev 9,3 % (10,1 %).  
 

Resultatet efter skat på 35,3 mio. kr. (34,3 mio. kr.) var negativt påvirket af, at 
resultatandelen i farveriet Scandye UAB blev 3,1 mio. kr. mod 4,5 mio. kr. året før. De 
finansielle poster blev en nettoudgift på 2,2 mio. kr. mod en nettoudgift på 1,2 mio. kr. året 

før, og endelig blev den realiserede gennemsnitlige skatteprocent på 22,8 % mod 20 % 
året før.  

 
Under de givne omstændigheder med tilkøb af virksomhed og etableringsomkostninger til 
polsterproduktion i USA finder bestyrelsen årets udvikling i såvel omsætning som den 

primære indtjening fuldt tilfredsstillende.  
 

Mindst lige så væsentligt er det at konstatere, at koncernens indsats og investeringer på 
en række nøgleområder igen i 2016/17 blev øget. Vi holder fast i vores vækstformel og 
strategi. Jeg kan nævne: 

 
 

1. I 2016/17 blev der investeret 15,3 mio. kr. (9,4 mio. kr.) i produktudvikling. 
Investeringerne i produktudvikling udgør 3 % af omsætningen ligesom sidste år; 
men grundet stigningen i omsætningen udgør investeringen en beløbsmæssig 

stigning på 63 %. Der er tale om stigninger i investeringer i udviklingsprojekter samt 
tilkøbet af Screen Solutions, der også har en udviklingsafdeling.  

 
2. I november 2016 købte Gabriel skærmvægsproducenten Screen Solutions Ltd, der 

har produktions- og lagerfaciliteter nær Brighton. Desuden råder firmaet over et 

centralt og velbeliggende showroom i London. Mere om Screen Solutions Ltd 
senere. 

 
3. Gabriels nye polsterproduktion nær salgskontoret i Grand Rapids i USA er løbende 

blevet udbygget gennem hele regnskabsåret 2016/17. Salg og produktion er 

kommet godt fra start og udbygges nu løbende med det nødvendige personale. 
 

4. I oktober 2016 var der deltagelse fra alle Gabriels globale salgsenheder på Europas 
største messe for erhvervsmøbler, Orgatec i Køln. Nye produkter blev introduceret, 
og Gabriels stærke brand og indflydelse i det internationale marked for 

erhvervsmøbler kunne fortsat konstateres som en kendsgerning. 
 

5. I februar i år deltog Gabriel på den skandinaviske møbelmesse i Stockholm med 
introduktion af nye produkter – herunder produkter fra den tilkøbte virksomhed, 
Screen Solutions. Responsen var konkret og positiv. 
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6. I regnskabsårets fjerde kvartal blev der indviet salgskontorer i Singapore og i 

Bangkok, Thailand. 
 

7. Gennemsnitligt 88 medarbejdere var ansat i salgs- og produktudvikling mod 82 året 
før. Ved udgangen af regnskabsåret 2016/17 var tallet 109, hvilket skyldes 
udvidelsen af medarbejderstaben i primært Nordamerika i slutningen af 

regnskabsåret. Salgs- og udviklingsmedarbejdere udgør 81 % af de samlede 
personaleomkostninger mod 77 % sidste år. 

 
8. Gabriels distributionscentre i England, Detroit og Shanghai udbygges løbende med 

et udvalg af Gabriels sortiment, der retter sig mod de enkelte markeder.  

 
Der er således grund til at tro på, at Gabriel også fremover vil levere vækst i omsætning og 

indtjening. 
 
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 gennemføres, og at det sker med en 

stadigt stigende produktivitet. Endvidere følges udviklingen i omsætningspotentialet til 
Gabriels ca. 60 globale strategiske kunder (tekstiler til erhvervsmøbler, polsterprocesser, 
færdigmontering af erhvervsmøbler samt lyddæmpende skærmvægge og rumdelere). 

Potentialet har gennem 2016/17 været stigende og er gennem købet af 
skærmvægsproducenten Screen Solutions blevet yderligere styrket.  

 
Screen Solutions var anerkendt som en af Europas førende leverandører af skærmvægge, 
kontorrumdelere o.l. til den europæiske møbelindustri, der også tæller de fleste af Gabriels 

bestående strategiske kunder.  
 

Screen Solutions solgte inden overtagelsen også direkte til store erhvervskunder i 
brugerleddet. Dette sidste ville kollidere direkte med Gabriels strategi, hvorfor det efter 
overtagelsen har været nødvendigt at foretage en strukturændring og dermed fravælge en 

del af kundegrundlaget. Det var forudset, da Gabriel købte virksomheden. Til gengæld 
mangedobles Screen Solutions salgskapacitet over for Gabriels strategiske kunder, hvor 

mange er globale producenter og distributører af erhvervsmøbler. 
 
 

I det følgende koncentrerer vi os om det regnskabsresultat, som vi nåede i 2016/17. 
 

Gabriel offentliggjorde årsrapporten den 16. november 2017, hvor den også blev 
offentliggjort på selskabets hjemmeside. Nu foreligger den også i trykt udgave. 
 

- Årsrapport 2016/17  
- CSR-rapport 2016/17 findes tilgængelig på www.gabriel.dk 

 
 

PRODUKTIVITET 

Bestræbelserne på konstant at forbedre produktiviteten målt som forholdet mellem 
bruttoavance og omkostninger er centrale i den måde, hvorpå selskabet udvikles. Vi har 

http://www.gabriel.dk/
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dog tidligere nævnt, og gør det igen her, at bestyrelsen er indstillet på at acceptere 

kortsigtede negative påvirkninger i nøgletal i forbindelse med akkvisitioner og særlige 
salgsfremmende investeringer. Det var der som nævnt tale om i regnskabsåret 2016/17.  

 
Som det ses på den viste slide, blev nøgletallet for personaleomkostninger uændret 2,5 i 
forhold til sidste år. Gennem året var der i koncernen gennemsnitligt ansat 292 salgs- og 

udviklingsmedarbejdere samt administrative medarbejdere mod 238 sidste år. Ved årets 
udgang var tallet 291.  

 
Nøgletallet for andre eksterne omkostninger blev negativt påvirket af 
akkvisitionsomkostninger, strukturændringer hos Screen Solutions samt etableringen af 

FurnMaster-produktion i USA. Nøgletallet faldt derfor fra 3,3 kr. pr. omkostningskrone til 
3,1 kr. pr. omkostningskrone. 

 
Den samlede værdiskabelse, der sker gennem afholdelse af personaleomkostninger og 
andre eksterne omkostninger, gav derfor et fald i overskudsgraden fra 10,1 % til 9,3 %. 

 
En stigende EBIT-margin er et af koncernens overordnede økonomiske mål. Da det 

primære resultat (EBIT) stiger med 16 %, klager vi ikke over den kortsigtede nedgang i 
EBIT-graden. 
 

Aktiviteterne i FurnMaster blev i 2016/17 øget betydeligt. Det har påvirket 
arbejdskapitalen, der steg med 18,9 mio. kr., da FurnMaster-aktiviteterne ofte indebærer, 

at Gabriel overtager dele af kundernes varelagre. Nøgletallet for bruttoavancen i forhold til 
arbejdskapitalen udvikler sig imidlertid positivt og udgør 2,0 kr. pr. arbejdskapitalkrone 
mod 1,9 kr. sidste år. 

 
 
SALGSINDSATS  

Key Account Management processen (KAM-processen) er en kerneproces i Gabriel, som 
stort set alle ansatte er involverede i. Investeringer i KAM-processen har en overskuelig 

tilbagebetalingstid og øger potentialerne i alle forretningsenheder. 
 

KAM-styrkens indsats måles nøje i forhold til de indsatsmål – også kaldet KPI-mål – der er 
fastlagt for området. Der har igen i 2016/17 været ydet en fremragende og målrettet 
indsats med en stigende og flot opfyldelse af indsatsmålene og igen med en imponerende 

stigning i produktiviteten i salgsindsatsen. 
 

Salgsledelsen bestræber sig konstant på at finde nye veje til en forbedret effekt af 
indsatsen. Årets omsætningsvækst, der stort set kommer fra alle markeder og 
produktområder, dokumenterer, at KAM-processen eksekveres effektivt. 

 
I indeværende regnskabsår 2017/18 er der planlagt en forøgelse af salgsorganisationen 

på forskellige markeder; men integrationen og den salgsmæssige udnyttelse af tilførslen af 
Screen Solutions Ltd vil også i indeværende år lægge en ny ekstra opgave på den 
bestående salgsstyrke.  
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PRODUKTUDVIKLING 

I 2016/17 lancerede Gabriel 4 nye kerneprodukter på verdensmarkedet. Det var mindre 
end vores mål, der var 8. Det tager vi roligt, da der i pipeline er nye innovative produkter 

med attraktive omsætningspotentialer. På den baggrund forventes 8 til 10 lanceringer i 
indeværende regnskabsår.  
 

Inden for kategorien produktinnovation med de længere udviklingstider er der i 2017 
opnået et globalt patent, der er relateret til et teknisk fibermateriale med 

anvendelsesområder som teknisk isolering og akustiske elementer. Det har været 
undervejs i mange år og er udviklet i samarbejde med en anden dansk virksomhed, der 
henvender sig til andre markeder end Gabriels. Færdigprodukter skal nu udvikles, og det 

er for tidligt at sige noget om potentialer og timing for produktlancering. 
 

Vores eget krav til produktporteføljen er, at over 30 % af omsætningen skal stamme fra 
produkter, der er yngre end fem år. I 2016/17 udgjorde nye produkter 30 % mod 28 % på 
samme tidspunkt sidste år.  

 
Koncernens produktprogram har efter købet af Screen Solutions fået en god 

saltvandsindsprøjtning via det engelske selskabs spændende program af lyddæmpende 
skærmvægssystemer. Det er produkter, der supplerer og passer perfekt ind i Gabriels 
bestående sortiment til de strategiske topkunder på alle markeder. Da der er tale om en 

form for private label-produktion til vores strategiske kunder, stilles der krav til effektivitet i 
produktudvikling og -tilpasning af skærmvægsprodukterne. Til gengæld er der gode 

muligheder for, at produkterne kommer til at indgå i kundernes standardsortiment, hvilket 
vil give genbestillingsordrer over flere år.  
 

Efter generalforsamlingen er alle velkomne til at se eksempler på de nye produkter i 
Gabriels showroom i stueetagen.  

 
Gabriels virksomhedsstruktur er velkendt for de fleste aktionærer: De tre driftsselskaber 

Gabriel A/S, Gabriel Asia Pacific og Gabriel North America sikrer den globale 

tilstedeværelse. Koncernens kerneprocesser drives med en passende regional 
tilpasningsgrad. Alle driftsselskaber drives med samme vision, strategi og økonomiske 

mål. Drivkraften kommer fra de veldefinerede og gennem mange år indarbejdede 
kerneprocesser Key Account Management, Logistik, Produkt- og Procesinnovation samt 
Priskonkurrenceevne. 

 
Gabriels struktur er logisk opbygget og underbygger de systematiske bestræbelser på at 

opnå vækst i både omsætning og indtjening. 
 
I de underliggende ledelsesdiscipliner sikres, at temperaturen på kundetilfredshed og 

medarbejdertilfredshed jævnligt tages år for år. Gabriel scorer fortsat højt på disse 

områder. 
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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 % (29,5 %) før 

skat 

- En stigende overskudsgrad (EBIT-margin) – fra 10,1 % til 9,3 % 
- En gennemsnitlig vækst i resultat pr. aktie på mindst 15 % (1 %) 

- En gennemsnitlig vækst i omsætningen på mindst 15 % (26 %) 
 
I år kunne vi godt ønske os, at vi havde et overordnet mål for den faktiske vækst i det 

primære resultat (EBIT), idet den som nævnt steg med 16 % til 45,9 mio. kr.  
 

Det er bestyrelsens opfattelse, at de økonomiske mål er nået i tilfredsstillende grad, når 
man tager i betragtning, at der er foretaget opkøb, etableret nyt produktionssted i USA, at 
salgs- og produktudviklingsorganisationen igen er øget for at fastholde den organiske 

vækst, og når vi desuden har været negativt påvirket af valutauro i dollar og pund.  
 

 
OG HER KOMMER VI SÅ TIL EJENDOMSFØLJETONEN 
 

Vi har for længst erkendt, at udvikling og drift af en erhvervspark ikke er kernevirksomhed 
for Gabriel. I marts 2016 besluttede bestyrelsen derfor at sætte ejendomsselskabet 

Gabriel Ejendomme A/S til salg til den højest opnåelige pris. Formålet er at styrke det 
finansielle grundlag for at udnytte de potentielle vækstmuligheder i kernevirksomheden 
gennem opkøb og konstant udbygning af salgsindsats og produktudvikling. 

  
Mange interesserede investorer har meldt sig og melder sig fortsat. Det har hidtil ikke ført 

til egentlige forhandlinger, og det er der flere årsager til. Dels vil vi ikke sælge denne perle 
for enhver pris. Dels har de forskellige interesserede entreprenører forskellige ideer om en 
optimal udnyttelse af ejendomskomplekset, og det er ideer, der ofte vil kræve en tilpasning 

af lokalplanen for at kunne realiseres. Den slags er muligt; men det tager tid. 
 

I mellemtiden kan vi glæde os over, at ejendommens bestående bygninger er fuldt 
udlejede, hvorfor ejendommen ikke udgør en belastning for kernevirksomheden. 
 

Nok om ejendommen for denne gang. 
 
 
STIGENDE UDBYTTE IGEN I ÅR 

Med en soliditet på næsten 56 %, et fortsat tilfredsstillende cash flow og en fortsat 

uudnyttet kreditramme finder bestyrelsen det forsvarligt og passende at foreslå en stigning 
i udbytte til kr. 7,65 pr. aktie svarende til en payout ratio på 41 % mod 40 % sidste år.  
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Gabriels børskurs fik gennem regnskabsåret 2016/17 et uforklarligt forløb. Til trods for, at 

både delårs- og helårsresultater levede op til forventningerne – ja, de blev ovenikøbet 

opjusteret – sluttede regnskabsåret i kurs 475 mod 570 på samme tidspunkt sidste år. Her 
ved middagstid var Gabriels aktiekurs imidlertid steget til 520. 
 
Gabriels bestyrelses- og udvalgshonorarer blev reguleret i 2016 gældende for 

regnskabsåret 2016/17. Myndighedskravene til børsnoterede selskaber og deres 

bestyrelsesmedlemmer skærpes løbende, ligesom Gabriel-koncernens geografiske og 
forretningsmæssige omfang vokser i betydeligt omfang. Bestyrelsen indstiller imidlertid til 
et uændret samlet bestyrelseshonorar på DKK 1.180.000 gældende for regnskabsåret 

2017/18. 
 
SOM AFSLUTNING VIL JEG SAMMENFATTE ÅRET 2016/17  

 
- Gabriel realiserede en samlet vækst på 26 %, hvoraf 14 % er organisk 

vækst, og 12 % kommer fra tilkøbet af Screen Solutions. 
- Det primære resultat (EBIT) steg med 16 %. 

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

- Bruttoavancekrone i forhold til personaleomkostningskrone var uændret.  

- Gabriels omsætning og indtjening var i 2016/17 positivt påvirket af vækst 
på alle markeder. 

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

- Udbyttet steg med 6 % til 7,65 DKK pr. aktie. 

- I regnskabsåret 2017/18 forventer ledelsen en vækst i omsætningen på 
10-15 % og en tilsvarende stigning i resultatet før skat. 

 
 
Frugttræet er på ny passet og plejet med henblik på at opnå en ny god høst i 

indeværende regnskabsår 2017/18 og årene, der følger. 
 

På den baggrund vil jeg rette en stor tak til alle medarbejdere, ledelse og direktion for en 
solid indsats. Jeg vil ligeledes takke mine kolleger i bestyrelsen for et godt og konstruktivt 
samarbejde. Også tak til vores kunder, aktionærer, revisorer, leverandører og øvrige 

samarbejdspartnere. 
 

Med disse ord nåede jeg til vejs ende med bestyrelsens beretning. Endnu engang vil jeg 
glæde mig over året, der er gået, hvor Gabriel blev gjort til en endnu bedre virksomhed for 
os alle. 

 
Tak for ordet.  


