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Nasdaq Omx A/S 
Nikolaj Plads 2 
1007 København K. 
 
 
    Albertslund, den 28 maj 2009 
   
 
 
Halvårsrapport for perioden 01. oktober 2008 til 31. marts 2009 
 
 
Ledelsespåtegning 
 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 
første halvår af regnskabsåret 2008/2009 for Brd. Klee A/S.  
 

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de krav, som årsregnskabsloven 
og Nasdaq Omx stiller til halvårsrapporter for børsnoterede selskaber.  
 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Det er vor opfattelse, at 
halvårsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle 
stilling samt resultat af selskabets aktiviteter for perioden.   
 
Det skal oplyses, at halvårsrapporten ikke er revideret af selskabets revisor og at der 
ej heller er foretaget review. 
 
 
Direktion 
 
 
Lars Ejnar Jensen                         
 
 
Bestyrelse 
 
 
Hardy Buhl Pedersen                                            Fritz H. Schur    
formand 
 
 
 
Jan Klee                                                                Jens Christian Hesse Rasmussen
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Ledelsesberetning 
 

På grund af den økonomiske afmatning har selskabet oplevet et fald i nettoomsætningen 
med DKK 6,8 mio. i forhold til samme periode sidste år.  
 

Resultatet er ligeledes negativt påvirket og er reduceret fra DKK 3,8 mio. sidste år til 
DKK 0,7 mio. i år.                                                                                                  
 

Selskabets egenkapital er siden aflæggelsen af seneste årsrapport faldet med DKK 4,9 
mio. til DKK 46,6 mio. efter at der er udbetalt DKK 5,6 mio. i ordinært udbytte, som 
vedtaget på generalforsamlingen. 
 
Fremtidsudsigter 
 

Selskabet fastholder sine forventninger som afgivet i seneste fondsbørsmeddelelse fra d. 
20. januar 2009: Der forventes et positivt årsresultat for regnskabsåret 1/10-2008 – 30/9-
2009, som ventes at ligge under halvdelen af resultatet for regnskabsåret 2007/08. 
Selskabet vil fortsat løbende tilpasse omkostninger ud fra det givne aktivitetsniveau, som 
forventes vigende i både indeværende og efterfølgende regnskabsår 2009/10. 
 
Særlige forhold 
 
Med henvisning til årsregnskabslovens § 107a - og som tidligere meddelt - oplyses det, at der 
mellem selskabets hovedaktionærer er indgået en aktionæroverenskomst, hvori det bl.a. er 
aftalt, 
at hovedaktionærerne stemmer sammen på selskabets generalforsamlinger, herunder i relation 
til sammensætningen af selskabets bestyrelse,  
at hovedaktionærerne i mangel af enighed om et forslag vil stemme således, at der ikke bliver 
gennemført en ændring af den bestående tilstand, og  
at hovedaktionærerne på nærmere aftalte betingelser (og med visse undtagelser) har gensidig 
forkøbsret til aktier i selskabet. 
 
Halvårsrapporten i hovedtal med sammenligningstal. 
 

Der er i halvårsrapporten anvendt samme regnskabsprincipper som ved udarbejdelsen af 
årsrapport for året 2007/2008. 
 

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske 
Finansanalytikerforeningens ”Anbefalinger og Nøgletal 2005”.  
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Hovedtal er angivet i DKK 1000 og nøgletal i %. 
 

   Fra 01/10-08  Fra 01/10-07 
   til   31/03-09  til   31/03-08 
 
Resultatopgørelse: 
 
Nettoomsætning            72.750            79.545 
 
Bruttoresultat            27.056            30.253 
 
Resultat af primær drift             1.099                                  5.332 
 
Finansielle poster netto               -179                -202 
 
Resultat før skat                 920              5.130 
 
Periodens resultat                 690              3.848  

 
 
    
   Pr.  31/03/2009     Pr.  31/03/2008 
 
Balance: 
 
Immaterielle anlægsaktiver                648              1.204  
       
Materielle anlægsaktiver           13.671             11.238  
 
Anlægsaktiver i alt            14.319                       12.442 
 
Omsætningsaktiver            63.261             66.211 
 
Aktiver i alt            77.580             78.653 
 
Selskabskapital              5.105                                    5.105 
 
Egenkapital            46.588                                  45.902 
 
Langfristet gældsforpligtelser             9.065               9.388 
 
Kortfristet gældsforpligtelser           21.927             23.363 
 
Gældsforpligtelser i alt           30.992             32.751 
 
Passiver i alt            77.580             78.653 
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Egenkapital: 
 
Aktiekapital               5.105              5.105 
 
Overført fra tidligere år            40.794             36.949 
 
Periodens resultat                  690                                   3.848 
 
Forslag til udbytte               5.616              5.616 
 
Betalt udbytte              -5.616             -5.616 
 
Egenkapital             46.589            45.902    
 
Egne kapitalandele: 
 
Beholdning af egne aktier androg pr. 31.03.09 nominelt DKK 15.700. 
 
 
Nøgletal:           Pr. 31/03-09         Pr. 31/03-08 
 
Overskudsgrad                 1,51                   6,70 
 
Gearing af driftsaktiver                0,99               1,08 
 
Afkast af investeret kapital                              
eksklusiv Goodwill.                                     10,81                      22,84  
 
Egenkapitalens forrentning                2,98                                  17,30  
 
Resultat pr. aktie               13,52                                  75,40            
  
Indre værdi                                  912,60                                901,00 
  
Selskabets aktie er pr. 31.03.09 senest handlet til kurs DKK 794. 
 
 
Segmentoplysninger 
 
Selskabet har i al væsentlighed kun aktiviteter på det danske marked indenfor et 
hovedforretningsområde, hvorfor der ikke afgives segmentoplysninger. 
 
 
 
 
 
 
     


