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Delårsrapport for 1. halvår 2013/14.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport for perioden
1. november 2013 - 30. april 2014.

Resume:
·

Omsætningen for første halvår af 2013/14 steg med 8,4 % i forhold til sidste år og blev på 124,8 mio. kr.
mod 115,1 mio. kr.

·

Driftsresultatet blev på 22,2 mio. kr. i forhold til 17,5 mio. kr. sidste år.

·

EBIT-margin er på 17,8 % mod 15,2 % sidste år.

·

Resultatet før skat blev på 22,9 mio. kr. mod 17,9 mio. kr. sidste år.

·

Resultatet efter skat blev på 17,3 mio. kr. mod 13,4 mio. sidste år.

·

Omsætningen for produktgruppeområderne er i hovedtræk som forventet. Områderne ”kabelmaterialer/kabelmaskiner” og ”TWM” lidt større end forventet, og området ”offshore” mindre end forventet.

·

Roblon forventer for hele året en omsætning og indtjening, som tidligere udmeldt, i intervallerne 250–
275 mio. kr. og 35–45 mio. kr. før skat.

Frederikshavn, den 24. juni 2014
Roblon A/S

Jørgen Kjær Jacobsen
Bestyrelsesformand

Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Adm. direktør Jens-Ole Sørensen på tlf. 9620 3300
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Hovedtallene for denne periode sammenholdt med samme periode sidste år er følgende:

1. halvår
2013/14

1. halvår
2012/13

Resultatopgørelse
Nettoomsætning ...............................

124.772

115.131

Driftsresultat ...................................
Finansiering m.v. (netto) .....................
Resultat før skat ...............................

22.245
614
22.859

17.515
395
17.910

Periodens resultat .............................

17.259

13.433

Samlede aktiver ................................

266.631

237.673

274.495

Egenkapital ultimo.............................

229.659

202.677

230.284

9,7
17,8

7,5
15,2

17,4
86,1
16,0
128
275

12,9
85,3
13,1
113
173

Hovedtal (t.kr.):

31/10 2013

Nøgletal:
EPS (Halvårsresultat pr. 20 kr. aktie) ......
EBIT (overskudsgrad) ..........................
ROIC (afkast af gennemsnitlig investeret
kapital (%) ) .....................................
Egenkapitalandel...............................
Egenkapitalens forrentning i % p.a. ........
Aktiernes indre værdi .........................
Børskurs 30/4 ...................................

129
238

De oplyste aktiebaserede nøgletal er relateret til B-aktierne.
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Ledelsens beretning

Omsætningsudvikling

Omsætningsudviklingen for Roblon A/S blev for
første halvår af forretningsåret 2013/14, som vi
havde forventet ved starten af året. Driftsresultatet blev imidlertid bedre end forventet.

Omsætningen for produktgruppeområderne er i
hovedtræk som forventet, hvor omsætningsfremgangen primært er båret af produktgruppeområderne ”kabelfiber/kabelmaskiner, (kabelmaterialer
samt kabelmaskiner til den fiberoptiske industri)”
samt ”TWM (twistere og tovværksmaskiner til tovværksindustrien samt windere til kulfiberbranchen)”, som har performet bedre end det forventede.
For produktgruppeområdet ”lys” har udviklingen
været som forventet, mens produktgruppeområdet
”offshore” er under det forventede ved årets start.

Resultatopgørelse
Omsætningen for halvåret blev således på 124,8
mio. kr. mod 115,1 mio. kr. for første halvår
2012/13, svarende til en stigning på 8,4 %.
Driftsresultatet blev på 22,2 mio. kr. og dermed
4,7 mio. kr. højere end sidste år, hvilket svarer
til en stigning på 26,9 %.
Finansiering m.v. er på 614 t.kr. mod 395 t.kr.
sidste år.
Resultat før skat (EBT) bliver herefter på 22,9
mio. kr.mod 17,9 mio. kr. sidste år.
Resultatet efter skat for 1. halvår bliver på 17,3
mio. kr. i forhold til 13,4 mio. kr. sidste år.

Omsætningsudviklingen for maskiner inden for
produktgruppeområdet ”TWM” er i første halvår
større end det forventede fra årets start.
Koncentreret indsats rettet mod aktiviteter inden
for ”kundefokus og globalisering” har blandt andet
resulteret i fremgangen. Således er der for halvåret en afledt omsætning, som er relateret til vores åbent hus arrangement i det nye showroom,
der blev afholdt i sommeren 2013.

Samlede aktiver er steget med 28,9 mio. kr. fra
237,7 mio. kr. til 266,6 mio. kr.

Omsætningen for produktgruppeområdet ”offshore” blev for halvåret mindre end det forventede
ved årets start.
Relancering af flere produkter, blandt andet på
flere vigtige offshore messer, har sammen med nye
produktplatforme, resulteret i positive markeds- og
kundetilbagemeldinger.
Indtrængningstiden er imidlertid underlagt et langstrakt forløb, da produkterne skal verificeres igennem omfattende godkendelsesprocedurer.

Langfristede aktiver er 3,3 mio. kr. mindre end
sidste år. Det skyldes primært et fald i de materielle aktiver fra 44,2 mio. kr. til 40,8 mio. kr.

For produktgruppeområdet ”lys” er omsætningen
for perioden som forventet og bedre end for samme periode sidste år.

Kortfristede aktiver er steget med 32,4 mio. kr.
fra 182,2 mio. kr. til 214,6 mio. kr. Stigningen
dækker over et fald på 6,1 mio. kr. vedrørende
varebeholdninger, 9,8 mio. kr. vedrørende tilgodehavender, en lille stigning på 0,1 mio.kr. vedrørende finansielle aktiver disponible for salg,
samt en stor stigning på 48,2 mio. kr. vedrørende
likvide beholdninger, som udgør 108,4 mio. kr.
ved periodeafslutningen.

Salgsudviklingen for Roblons klassiske fiberoptiske
produktprogram har udviklet sig meget positivt,
med betydende projektsalg til den internationale
detailindustri og til industrien, som fremstiller
udstillingsmontre til butik segmentet.

EBIT-margin og EBT-margin er fastholdt og steget i
forhold til sidste års første halvår, med henholdsvis
en EBIT-margin på 17,8 % mod 15,2 % og en EBTmargin på 18,3 % mod 15,6 % sidste år.

Balancen

For halvåret opleves der stadig en positiv og stigende interesse for energisparende LED produkter,
blandt andet for Roblons LED lysgiver til de fiberoptiske produkter.

Egenkapitalen pr. 30/4 2014 udgør 229,7 mio. kr.
mod 202,7 mio. kr. samme dato sidste år.
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For produktgruppeområdet ”fiberoptiske kabelmaterialer/kabelmaskiner” er omsætningen for første
halvår større end det forventede ved årets start,
med en tilfredsstillende udvikling i omsætningen
for både kabelmaterialer og kabelmaskiner til den
fiberoptiske kabelindustri.
Der har i perioden for området været rettet stærkere fokus på kunder og forretningsudvikling.
Vi har deltaget på en for området meget vigtig
messe i Düsseldorf, ”Wire 2014”, der afholdes
hvert andet år, med stor global deltagelse fra
den fiberoptiske kabelindustri.
Roblon lancerede på messen 6 nye produkter, 4
inden for kabelmaterialer, samt 2 produkter inden
for kabelmaskiner.
Specielt Roblons nye PCU (Precision Coiling Unit),
en maskine, der automatisk opspoler fiberoptiske
kabler, og som blev demonstreret ”live” hver hele
time, var et meget stort tilløbsstykke.

Forventninger til fremtiden
For andet halvår af 2013/14 forventer Roblon
samme udfordrende markedsforhold, som prægede
første halvår.
Der er begyndende tegn på en bedring i udviklingen
for de europæiske markeder, mens Roblon mærker
begyndende opbremsning på de mellemamerikanske og sydamerikanske markeder, hvilket også
gælder enkelte fjernøstlige markedsområder.
Roblon fortsætter året med flere investeringer i
strategiske tiltag til at støtte udviklingen af forretningsmæssige muligheder.
Blandt andet vil der blive fokuseret på aktiviteter
inden for områderne:
à
à
à
à

Roblon fortsætter med disse aktiviteter også i andet halvår, og der er flere produkter på vej gennem udviklingspipelinen.
Omsætningsmæssigt forventes der for produktgruppeområdet ”TWM” en lidt mindre omsætning
for andet halvår, samt mindre end for samme periode sidste år, blandt andet på grund af at områdets andet halvår sidste år havde et ekstraordinært
stort projektsalg.
For produktgruppeområdet ”lys” forventes der en
omsætning, der er mindre end det første halve år
og i størrelsesordenen som det andet halvår sidste
år.
Omsætningen for produktgruppeområdet ”offshore” forventes at blive i samme størrelsesorden
for det andet halvår i forhold til første halvår, men
dog mindre end for samme periode sidste år, som
også var kendetegnet ved ekstraordinært stort
projektsalg.
For produktgruppeområdet ”kabelmaterialer/kabelmaskiner” forventes den positive udvikling for første halvår at fortsætte, således forventes en omsætning for andet halvår, der er større
end for første halvår.
Det forventes, at Roblons omsætning for andet
halvår bliver lidt større end første halvår af
2013/14, men mindre end samme periode sidste
år.
Roblon forventer en omsætning og indtjening for
hele forretningsåret 2013/14, som tidligere udmeldt, i intervallet 250–275 mio. kr. og et resultat
før skat i intervallet 35–45 mio. kr.

Produktudvikling
Teknologiudvikling
Kundefokus og globalisering
Markedsudvikling

Der opleves på markederne et stadigt stærkt stigende prispres på Roblons samlede produktportefølje, og det er derfor vigtigt, at vi til stadighed er
i stand til at tilbyde markederne innovative og
værdiskabende produkter.
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og
godkendt delårsrapporten for perioden 1. november 2013 – 30. april 2014.
Delårsrapporten, der ikke er revideret af selskabets
revisor, aflægges i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser i delårsrapportbekendtgørelsen og yderligere danske oplysningskrav til
delårsrapporter for børsnoterede virksomheder.

Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. april 2014 samt resultatet
af selskabets aktiviteter for perioden 1. november
2013 – 30. april 2014.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for
udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske
forhold, periodens resultat samt selskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de
væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer som selskabet står overfor.

Frederikshavn, den 24. juni 2014

Direktion

Jens-Ole Sørensen
Adm. direktør

Bestyrelse

Jørgen Kjær Jacobsen
Formand

Peter Sloth Vagner Karlsen

Birthe Tofting

Ole Krogsgaard
Næstformand

Eva Haas

Ole Nygaard Letort

Side 5 af 8

Delårsrapport for 1. halvår 2013/14

Resultatopgørelse
(t.kr.)
Nettoomsætning ...............................

1. halvår
2013/14
124.772

1. halvår
2012/13
115.131

Driftsresultat ...................................
Finansiering m.v. (netto) .....................
Resultat før skat ...............................

22.245
614
22.859

17.515
395
17.910

Periodens resultat ............................

17.259

13.433

Dagsværdiregulering af finansielle aktiver
disponible for salg .............................
Skat af dagsværdireguleringer...............
Anden totalindkomst .........................

-3
1
-2

114
-29
85

17.257

13.518

Totalindkomst i alt
Status
(t.kr.)
Aktiver

30.04.2014

31.10.2013

30.04.2013

Immaterielle aktiver ..........................
Materielle aktiver ..............................
Tilgodehavender ..............................
Langfristede aktiver i alt ....................

10.716
40.756
606
52.078

10.414
42.996
886
54.296

10.487
44.244
698
55.429

Varebeholdninger ..............................
Tilgodehavender ...............................
Finansielle aktiver disponible for salg .....
Likvide beholdninger ..........................

55.083
40.326
10.790
108.354

56.485
66.242
10.793
86.679

61.175
50.126
10.713
60.230

Kortfristede aktiver i alt ....................

214.553

220.199

182.244

Aktiver i alt ....................................

266.631

274.495

237.673

Egenkapital .....................................

229.659

230.284

202.677

Langfristede forpligtelser ....................

4.252

4.270

4.186

Kortfristede forpligtelser .....................

32.720

39.941

30.810

Passiver i alt ...................................

266.631

274.495

237.673

Passiver
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Egenkapitalopgørelse
(t.kr.)
Egenkapital primo .............................
Udbetalt udbytte ..............................
Dagsværdiregulering af finansielle aktiver
disponible for salg .............................
Skat af dagsværdireguleringer...............
Periodens resultat .............................

30.04.2014

31.10.2013

30.04.2013

230.284
-17.882

207.041
-17.882

207.041
-17.882

-3
1
17.259

194
-48
40.979

114
-29
13.433

Egenkapital ultimo ............................

229.659

230.284

202.677
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Noter
a)

Anvendt regnskabspraksis
Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser i delårsrapportbekendtgørelsen og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder.
Regnskabet aflægges i danske kroner (DKK).
Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere. Regnskabspraksis fremgår af årsrapporten for 2012/13.

b)

Transaktioner med nærtstående parter
Nærtstående parter i Roblon A/S udgøres af bestyrelses- og direktionsmedlemmer. Endvidere ejer
ES Holding Frederikshavn ApS, Bøgevej 11, 8370 Hadsten, A-aktierne i Roblon A/S og har den bestemmende indflydelse i selskabet.
Selskabet har ikke i årets løb gennemført usædvanlige transaktioner med væsentlige aktionærer,
bestyrelse og direktion eller med selskaber, hvori de pågældende har økonomisk interesse.

Side 8 af 8

