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Årsrapport for 2017/18
Resumé fra årsrapporten for 2017/18 for Roblon koncernen.
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017/18 for Roblon A/S.
Roblon har haft et udfordrende år og fik ikke indfriet forventningerne til regnskabsåret 2017/18. Ledelsen måtte
derfor nedjustere sine forventninger til årsresultatet i september og igen i oktober 2018.
Koncernen har i løbet af regnskabsåret oplevet en markant øget efterspørgsel efter Roblons produkter på det
nordamerikanske marked. Omvendt har Roblon konstateret udskydelser af forventede væsentlige ordretilgange
og omsætning fra 2017/18 til det efterfølgende regnskabsår.
Udvalgte hoved- og nøgletal
· Omsætningen steg til 221,8 mDKK (198,6 mDKK). Væksten kan henføres til de gennemførte opkøb
·

Resultat af primær drift (EBIT) blev 5,8 mDKK (19,6 mDKK) og EBIT-margin blev 2,6% (9,9%)

·

Resultat før skat blev 9,6 mDKK (21,6 mDKK)

·

Resultat før skat af ophørende aktiviteter blev 8,8 mDKK (5,9 mDKK)

·

Årets resultat efter skat blev 14,5 mDKK (20,2 mDKK)

·

Forrentning af den investerede kapital (ROIC) før skat blev 4,7% (21,2%)

·

Resultat pr. DKK 20 aktie (EPS) blev DKK 8,1 (DKK 11,3)

·

Pengestrømme fra årets drift blev 37,1 mDKK (33,0 mDKK)

·

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen den 24. januar 2019, at der udbetales et udbytte på 50% af pålydende værdi af aktie, svarende til DKK 10 pr. B-aktie og DKK 100 pr. A-aktie

Tilbagegangen i koncernens resultat for 2017/18 sammenholdt med sidste år skyldes udskydelse af forventet
omsætning til senere regnskabsår, markante udfordringer med råvareforsyning, rekruttering og indkøring af et
betydelig antal nye produktionsansatte, samt forsinkelse af opsætning af nye produktionslinjer i koncernens
amerikanske dattervirksomhed. Resultatudviklingen har tillige været påvirket af et ændret produktmix og højere
produktionsomkostninger vedrørende indkøring af ny forretning inden for produktion og salg af kompositkomponenter til vindmøllevinger.
Strategi 2021
Siden Roblon i efteråret 2016 offentliggjorde koncernens femårs strategi for perioden 2016-2021, er der sket
væsentlige ændringer i den forretningsmæssige portefølje. Roblons kerneforretning er nu fokuseret på Industrial
Fiber. I de første to år af femårs strategien er der sket frasalg af to forretningsenheder - Roblon Lighting i april
2017 og størstedelen af Roblon Engineering (tovværksmaskiner, twistere og windere) i februar 2018. Der er foretaget opkøb og etablering i USA vedrørende udvikling, produktion og salg af kabelfibermateriale (FOC) i april
2017, og foretaget yderligere investeringer i USA samt indgået projektkontrakt indenfor vindmølleindustrien
(Composite) i april 2018.
Som en konsekvens af frasalg af størstedelen af Roblon Engineering og investeringer i rettigheder og teknologi til
produktion af komposit-komponenter til vindmøllevinger i løbet af 2018, er der sket en tilpasning af Roblons strategiske grundlag samt revurdering af de økonomiske mål for de sidste 3 år af strategiperioden frem mod udgangen af regnskabsåret 2020/21.
Roblons vision er, at vil være den foretrukne leverandør af high performance fiberløsninger og teknologier til
udvalgte strategiske kunder.
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Koncernens strategi er uændret, og koncentreret om konstant at øge salgsindsats og at styrke produkt- og sortimentsudvikling i tæt samarbejde med strategiske kunder. Roblon tilstræber gennem strategien at opnå en position som totalleverandør af styrkeelementløsninger til udvalgte strategiske kunder i den fiberoptiske kabelindustri.
Desuden tilstræbes en position som markedsledende udbyder af styrkeelementløsninger til olie & gas offshore
og øvrige industrier.
Koncernen tilstræber fortsat, at der i strategiperioden opnås grundlag for at kunne nå følgende årlige nøgletal
under normale konjunkturforhold:
·

En gennemsnitlig årlig omsætningsvækst på min. 15%

·

En gennemsnitlig årlig EBIT-margin på min. 10%

·

En årlig vækst i resultat pr. aktie på min. 15%

·

Et afkast af den investerede kapital (ROIC) på min. 20% før skat

Koncernens økonomiske vækstmål forventes nået gennem både organisk vækst og tilkøb. Roblon besidder det
finansielle beredskab hertil.

Forventninger til 2018/19
Koncernens forventninger til resultat opgjort for 2018/19:
·

Omsætning i intervallet 350-380 mDKK (2017/18: 221,8 mDKK)

·

Resultat før skat i intervallet 24-30 mDKK (2017/18: 9,6 mDKK)

Roblon forventer i 2018/19 en omsætningsvækst i intervallet 58% - 71% og skal ses på baggrund af følgende
væsentlige forhold:
·

Øget fremgang i Composite produktgruppe vedrørende produktion og salg til vindmølleindustrien, der
forventes øget betydeligt i 2018/19 efter en indkøringsperiode på 6 måneder i 2017/18.

·

Kunder i den øvrige del af Composite produktgruppe har positive forventninger til 2018/19, og udtrykker
forventning om en normalisering af deres ordreoptag.

·

Yderligere kapacitetsudvidelser – blandt andet til det stærkt stigende FOC-marked i Roblon US Inc. –
som har været under forberedelse i efteråret 2018.

Koncernens forventninger til 2018/19 er baseret på en valutakurs for USD/DKK på 625.

Frederikshavn, den 20. december 2018
Roblon A/S
Jørgen Kjær Jacobsen
Bestyrelsesformand

Lars Østergaard
Adm. direktør

Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Adm. direktør Lars Østergaard, tlf. +45 9620 3300
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