Delårsrapport 3. kvartal 2015/16
Bestyrelsen for egetæpper a/s har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal af
regnskabsåret 2015/16. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.
Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

Resultat af 3. kvartal (1. november 2015 – 31. januar 2016):


Resultatet før skat og minoritetsaktionærer for 3. kvartal udgør 14,1 mio. kr. mod 10,3 mio. kr.
sidste år.



Resultat før finansielle poster og skat blev på 17,1 mio.kr. svarende til en EBIT-margin på 7%.



Koncernens omsætning blev 230 mio.kr. mod 224 mio. kr. sidste år svarende til en stigning på 3%.



Kvartalets nyinvesteringer i langfristede aktiver udgør 12 mio. kr.



Pengestrømme fra driftsaktivitet udgør 25 mio.kr.

Resultat af 1-3. kvartal (1. maj 2015 – 31. januar 2016):


Resultatet for perioden før skat og minoritetsaktionærer udgør 62,9 mio. kr. mod 46,1 mio. kr.
sidste år, svarende til en stigning på 36%. Korrigeret for engangsindtægt vedrørende salg af
ejendommen i Vejle, er det en tilbagegang på 7%.



Resultat før finansielle poster og skat blev på 73,7 mio.kr. svarende til en EBIT-margin på 11%.
Gevinst ved salg af ejendom i Vejle indgår med 19,8 mio. kr. Korrigeret for dette forhold udgør
EBIT-margin 8%. Der bruges som planlagt mange ressourcer på ekspansion og branding. Samlet set
har udgifter til disse tiltag andraget ca. 12 mio. kr.



Koncernens omsætning blev 699 mio.kr.



Periodens nyinvesteringer i langfristede aktiver udgør 38 mio. kr.



Pengestrømme fra driftsaktivitet (inkl. salg af ejendom i Vejle) udgør 79 mio.kr.

Forventninger til 2015/16
Vores tiltag inden for produktudvikling, yderligere opbygning af salgsstyrke og markeder samt branding
er alle områder med et længere strategisk sigte og indfasning. Vi kan konstatere vækst og forbedrede
resultater på flere af vores primære markeder, ikke mindst England og Frankrig. Imidlertid konstaterer
vi, at tidshorisonten for opnåelse af de ønskede resultater på flere markeder vil være længere.
På baggrund af ovenstående justeres vores forventninger til omsætning til 925-950 mio. kr. Vi
fastholder forventningerne til EBIT-margin på 8-9%. Vi forventer et resultat før skat på niveau med
sidste år, før engangsindtægt vedrørende salg af ejendom i Vejle. Resultat før skat justeres dermed ned
til 70-80 mio. kr. mod tidligere 80-90 mio.kr.
Vores forventninger til pengestrømme fra driftsaktivitet fastholdes til 80-90 mio. kr.
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