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Hammel kan endnu engang præsentere et positivt resultat.

Danish Design by Hammel

Resultatet for 2014 er et overskud på 3,0 mio. kr. før skat og dokumenterer, at virksomheden fortsætter den positive
udvikling fra 2013. Der er tale om en forbedring af såvel toplinje som bundlinje.
Resultatet er i overensstemmelse med det forventede, og bestyrelsesformand Hans Houlind er tilfreds med den positive udvikling. Virksomheden fortsætter med at investere i produktion, produktudvikling og markedsføring.
”Den positive udvikling havde dog ikke været mulig uden en stor fælles indsats fra medarbejderteamet. Jeg er stolt
af vore dedikerede og motiverede kollegaer, som har været med til at skabe en positiv holdånd, der vil føre Hammel
videre mod nye, gode resultater”. Udtaler Jens-Ole Staghøj, adm. direktør.
Medarbejderne har bl.a. været med til at gennemføre en række forbedringer med henblik på at reducere leveringstiden. Desuden arbejdes der konstant på - såvel internt som i samarbejde med kunder - at forbedre kundeoplevelsen
af en leverance fra Hammel Furniture A/S.
Udviklingen i samarbejdet med Bohus i Norge udvikler sig positivt og det forventes, at der i løbet af de kommende år,
kan etableres flere lignende samarbejder i andre lande.
På udstillingen i Køln i januar præsenterede Hammel en række nye produkter og koncepter indenfor
Mistral universet. “Disse tiltag forventer vi os meget af” udtaler Jens-Ole Staghøj og fortsætter “Derfor ser vi positivt
på det kommende år og forventer at kunne fortsætte den positive udvikling”.
For yderligere information, venligst kontakt:
Hammel Furniture A/S
Hans Houlind, Bestyrelsesformand
Tlf.: 89631577 / 51340601
hho@hammel-furniture.dk
Jens-Ole Staghøj, Adm. direktør
Tlf.: 89631577 / 40410100
jos@hammel-furniture.dk
Eller besøg vores nye hjemmeside på
www. hammel-furniture.dk

Regnskabstal
1.000 kr.		
Bruttoresultat		
Personaleomk.
Primært driftsresultat
Resultat før skat
Årets resultat

2013
23.499
20.200
2.011
411
299

2014
26.177
20.071
4.275
3.036
2.352

Balance sum		
Egenkapital		

41.371
6.521

33.749
8.873

Afkastningsgrad
Soliditetsgrad		

4,8%
15,8%

12,7%
26,3%

Hammel Furniture A/S er en moderne og samfundsbevidst virksomhed, som siden etableringen i 1961 har fokuseret på at skabe
kvalitetsmøbler, der kombinerer dansk arkitekttraditioner med spændende, fremsynet design.. Alle produkter designes og produceres i Danmark på Hammels fabrik i det Midtjyske.

