Årsrapport 2014/15
Bestyrelsen i egetæpper a/s har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2014 – 30. april
2015. Årsrapporten 2014/15 har følgende hovedpunkter:

Regnskabsberetning
Årets resultat før skat blev på 55,1 mio.kr., hvilket er lavere end vores forventninger på 70-75 mio. kr.
ved årets begyndelse, men i tråd med det estimat, der blev udsendt i marts måned 2015, hvor vi
forventede et resultat før skat på 50-60 mio.kr.
Årets hovedtal:



Koncernens omsætning blev 873 mio.kr. mod 784 mio.kr. sidste år, svarende til en stigning på 11%.
Korrigeret for indregning af Hammer Tæpper er omsætningen steget med 1%.



Resultat før finansielle poster og skat blev 67,0 mio. kr., svarende til en EBIT-margin på 8%.



Resultat før skat blev 55,1 mio. kr., et fald på 7,0 mio.kr. i forhold til sidste år.



Koncernens resultat blev 43,3 mio.kr. mod 48,0 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 nettoinvesteringer i langfristede aktiver blev 110 mio. kr., hvoraf erhvervelsen af Hammer
Tæpper A/S udgør 51 mio. kr. Forudbetalinger vedr. investeringer for det kommende år indgår
ligeledes med 6 mio. kr.



Rentebærende nettogæld udgør 58,0 mio. kr. Årets høje investeringsniveau er finansieret gennem
pengestrømme fra driftsaktivitet samt forøgelse af bankgæld – nogenlunde ligelig fordelt.



Pengestrømme fra driftsaktivitet udgør 75 mio.kr. mod 61 mio.kr. sidste år.

Forventninger til 2015/16
Der arbejdes målrettet med egetæppers overordnede strategi ”Sustainable Carpet Design 2020”. På den
baggrund har vi følgende markedsforventninger:


Aktivitetsniveauet på vores største marked, det danske, har ikke levet op til forventningerne i
regnskabsåret 2014/15 og har ikke helt været på niveau med sidste år. Vi forventer ikke, at
markedssituationen ændrer sig markant i det kommende år.



Blandt de større eksportmarkeder forventer vi specielt vækst i England, Frankrig og Tyskland. Der er
i det forgange år arbejdet målrettet med udbygning og tilpasning af organisation samt
produktsortiment. Endvidere er det vores forventning, at Norge, Sverige samt Mellemøsten fortsat vil
udvikle sig positivt.



Aktivitetsniveauet i Asien har overordnet og samlet set ikke levet op til vores forventninger for året
2014/15 – specielt udviklingen i 4. kvartal har ikke indfriet de opstillede mål. Opbygning af
distributionsnettet er på plads, og vi forventer ikke at resultatet i 4. kvartal vil være
retningsbestemmende for det kommende regnskabsår, men derimod at regionen igen vil vise en
positiv udvikling.



I USA er etablering og setup ligeledes på plads, og bearbejdning af markedet er påbegyndt.
Erfaringsmæssigt er dette en længerevarende proces. Vi forventer, at USA vil bidrage positivt til den
samlede aktivitet, om end i et mindre omfang i det kommende års opstartsfase.

Vores samlede forventninger til 2015/16 er følgende:







En omsætning på 950-1.000 mio.kr.
En EBIT-margin på 8-9% excl. gevinst fra salg af ejendom i Vejle.
Et resultat før skat på 80-90 mio. kr., hvoraf ca. 20 mio. vedrører gevinst fra salg af ejendom i Vejle.
Pengestrømme fra driftsaktivitet på 80-90 mio. kr.
Ny-investeringer i langfristede aktiver på ca. 50 mio.kr. Nettoinvesteringer vil udgøre 30 mio. kr.
efter fradrag af gevinst ved salg af ejendom i Vejle.

Generalforsamling
egetæppers ordinære generalforsamling holdes fredag den 28. august 2015 kl. 11.30 på selskabets
kontor i Herning.
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:


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 minoritets-aktionærer.



Bestyrelsen indstiller endvidere til generalforsamlingen, at der gives bemyndigelse til at erhverve
egne aktier op til nominelt 5,0 mio.kr.. Bemyndigelsen ønskes givet for tidsrummet frem til
næste års ordinære generalforsamling.

Kontaktpersoner:
Finansdirektør John Vestergaard
Tlf. nr. 97118811
egetæpper a/s
Herning, den 25. juni 2015

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

