Årsrapport 2017/18
Bestyrelsen i egetæpper a/s har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2017 – 30. april
2018. Årsrapporten 2017/18 har følgende hovedpunkter:

Regnskabsberetning
EBIT udgør 78,5 mio. kr. og er steget med 7% i forhold til sidste år. Ændringen i GBP, SEK og NOK hen
over året har medført en negativ påvirkning på 10 mio. kr. sammenlignet med 2016/17
Årets hovedtal:



Koncernens omsætning blev 1.157 mio. kr. mod 1.016 mio. kr. sidste år, svarende til en stigning på
14%. Korrigeret for indregning af Carpet Concept udgør den organiske vækst 6%.



Koncernens resultat blev 44,0 mio.kr. mod 43,4 mio.kr. sidste år.



Årets udbytte foreslås fastsat til 17,0 mio. kr., svarende til ca. 40% af koncernens nettoresultat efter
skat og udlodning til minoritetsaktionærer.



Årets investeringer i langfristede aktiver blev 67,9 mio. kr.



Rentebærende nettogæld udgør 159 mio. kr. og er øget med 31 mio. kr. i forhold til sidste år.
Stigningen henføres til det aktuelt høje investeringsniveau samt øget pengebinding i driftskapital.



Pengestrømme fra driftsaktivitet udgør 60 mio.kr. mod 86 mio.kr. sidste år.

Forventninger til 2018/19
Der arbejdes målrettet med koncernens overordnede strategi ”Sustainable Carpet Design 2022”, samt
initiativer og fokusområder afstedkommet af den nye koncernstruktur. På den baggrund har vi følgende
forventninger til regnskabsåret 2018/19:






En omsætning på 1.225 mio. kr.
En EBIT-margin på 7,5%
Pengestrømme fra driftsaktivitet på 90-100 mio. kr.
Investeringer i langfristede aktiver på 100 mio. kr.

I vores 2022 strategi er den gennemsnitlige investeringsramme angivet til ca. 50 mio. kr. At rammen for
2018/19 er fordoblet skyldes primært, at den største del af opførelsen af ny flisefabrik såvel
bygningsmæssigt som maskinmæssigt gennemføres i regnskabsåret 2018/19.

Generalforsamling
egetæppers ordinære generalforsamling holdes fredag den 31. august 2018 kl. 11.30 på selskabets
kontor i Herning.


På baggrund af moderselskabets udbyttepolitik foreslår bestyrelsen, at udbytte fastsættes til 6,50
kr. pr. aktie á nom. 10 kr. Den samlede udbyttebetaling bliver dermed på 17,0 mio. kr. eller ca.
40% af årets nettoresultat efter skat og udlodning til minoritetsaktionærer.



Bestyrelsen indstiller endvidere til generalforsamlingen, at der gives bemyndigelse til at erhverve
egne aktier op til nominelt 2,0 mio. kr. pr. år. Bemyndigelsen ønskes givet for en periode på 5 år.

Kontaktpersoner:
Finansdirektør John Vestergaard
Tlf. nr. 97118811
egetæpper a/s
Herning, den 29. Juni 2018

Adm. direktør Svend Aage Færch Nielsen
Tlf. nr. 97118811

