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Endnu et positivt resultat fra Hammel
Der bliver rustet godt op til fremtiden hos Hammel Furniture A/S. 2018 har endnu en gang været et år i
investeringernes tegn.
Resultatet for 2018 er et overskud på 1,4 mio. kr. efter skat og cementerer, at Hammel fastholder den positive
udvikling, vi har set de seneste år.
- Resultatet er tilfredsstillende set i lyset af, at vi har haft endnu et investeringsår, udtaler adm. direktør
Jens-Ole Staghøj og fortsætter. - Starten af 2018 var præget af, at implementeringen af nyt produktionsanlæg trak ud
og påvirkede effektiviteten negativt. Det kom der heldigvis styr på, og anlægget er trods indkørselsvanskelighederne
virkelig blevet et aktiv i vores produktionsflow.
Hammel har desuden investeret en del i opdyrkning af nye markeder og fastholdelse af eksisterende. - Det er gået
stærkt og der er blevet kæmpet hårdt. Vi kan med tilfredshed konstatere, at med en fælles indsats kommer vi længst.
Vi har bl.a. haft et velfungerende samarbejde mellem salg og marketing. En koordineret indsats på det svenske
marked, både on-line og ved fysisk tilstedeværelse, har resulteret i samarbejdet med en ny svensk kæde samt flere,
meget konkrete, positive kontakter, som vi forventer os meget af, fortæller Jens-Ole Staghøj.
Sidst men ikke mindst har Hammel investeret i stolefabrikken Findahls Møbelfabrik. Overtagelse fandt sted 1.
december og der er allerede godt gang i samkøring af It systemer, nye markedsføringsmaterialer, produktudvikling og
styrkelse af salgskanaler.
- Vi forventer os rigtig meget af overtagelsen. Hammel har længe ønsket at styrke sin position som leverandør af
møbler til spisestuen. Med overtagelsen af Findahl, er der nu mulighed for at levere komplette spisestuer med
spiseborde, skænke, vitriner og spisebordsstole, hvilket har været efterspurgt af en række af Hammels nuværende
kunder. Findahls spisebordsstole supplerer Hammel spiseborde på bedste vis. Bl.a. kan mange af stolene leveres i
alle MISTRAL farverne! Der er således mange synergier mellem Findahl og Hammel både på produkt- og værdisiden,
udtaler adm. direktør Jens-Ole Staghøj.
– Alt i alt ser fremtiden lys ud, vi er fortsat på en rejse og har i 2018 tilføjet vigtige byggesten til fremtidig vækst.
2019 er kommet godt i gang, startende ud med et par fantastiske messer i henholdsvis Køln og Stockholm. Jeg tør
godt sige, at vi aldrig har oplevet bedre messer, udtaler en tilfreds Jens-Ole Staghøj. - Der blev sået rigtig mange frø i
2018, og 2019 er startet op med mange konkrete samarbejder,
som vi glæder os til at høste resultaterne af i de kommende år.
Regnskabstal (1000 kr.)
Der bliver kæmpet hårdt på hele fabrikken for at nå de opsatte
mål og det er en fornøjelse at opleve kampgejsten og
engagementet hele vejen rundt i organisationen
også hos vore nye kollegaer hos Findahl i Skærbæk.
Det kan kun blive et spændende 2019, slutter Jens-Ole Staghøj.
For yderligere detaljer, venligst kontakt:
Jens-Ole Staghøj, Adm. direktør
jos@hammel-furniture.dk
Tlf.: 40410100
www.hammel-furniture.dk www.mistral-furniture.dk

			
Bruttoresultat		
Personaleomkostninger
Primært driftsreslutat
Resultat før skat		
Årets resultat		

2018		
24.974		
19.877		
2.551		
1.797		
1.425		

2017
23.315
19.286
2.067
1.311
1.006

Balancesum		
Egenkapital		

43.482		
15.036		

42.352
13.611

Afkastningsgrad		

5,9%

4,9%

Soliditetsgrad		

34,6%		

32,1%

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

