Selskabsmeddelelse nr. 11/2018

Roblon nedjusterer sine forventninger til
regnskabsåret 2017/18 og oplyser om sine
forventninger til regnskabsåret 2018/19
Forventninger til regnskabsåret 2017/18
I forbindelse med selskabets 3. kvartalsmeddelelse forventede ledelsen for hele regnskabsåret en
omsætning af fortsættende aktiviteter i niveauet 235 mDKK (2016/17: 198,6 mDKK) og et resultat før skat af
fortsættende aktiviteter på 20 mDKK (2016/17: 21,6 mDKK).
Ved udgangen af regnskabsåret for 2017/18 er der realiseret en omsætning, som er under ledelsens
tidligere forventninger, og der estimeres nu en omsætning af fortsættende aktiviteter i niveauet 222 mDKK.
Det opnåede resultat før skat af fortsættende aktiviteter for september 2018 samt nye estimater for oktober
2018 er væsentligt under ledelsens hidtidige forventninger, og for 2017/18 estimeres nu et resultat før skat af
fortsættende aktiviteter i niveauet 9 mDKK. For ophørende aktiviteter forventes fortsat et resultat før skat på
8,8 mDKK (2016/17: 5,9 mDKK). Der forventes således et samlet koncernresultat før skat på 17,8 mDKK
(2016/17: 27,5 mDKK).
Nedjusteringen i omsætning og resultat før skat af fortsættende aktiviteter med henholdsvis 13 og 11
mDKK skyldes:
·

Roblon rapporterede i delårsrapporten for 3. kvartal 2017/18 om modtagelse af ordrer fra de kunder i
Composite produktgruppe, hvor der i løbet af regnskabsåret er sket betydelige udskydelser af de
forventede ordretilgange til Roblon. Der er således i 4. kvartal af 2017/18 indgået væsentlige ordrer
fra kunder i denne produktgruppe, men ultimo oktober 2018 har koncernen mod forventning
konstateret endnu en forskydning fra oktober til 1. kvartal af 2018/19 på ordrer, som Roblon havde
produceret op til på baggrund af modtagne kundeinformationer om at ordrerne ville tilgå i oktober.
Udskydelsen skyldes det forhold, at Roblons kunde tilsvarende er blevet mødt af en 1-2 måneders
udskydelse af deres forventede ordretilgang i oktober på de specifikke projekter. Udskydelsen til
regnskabsåret 2018/19 påvirker omsætningen negativt i regnskabsåret 2017/18 med ca. 6 mDKK.

·

Roblon US har ikke indfriet det potentiale, som ledelsen forventede tilbage i september i forbindelse
med offentliggørelsen af delårsrapporten for 3. kvartal 2017/18. Dette har været gældende for både
FOC og Composite produktgrupperne. Efterspørgsel fra Roblons kunder og ordrebeholdning har
været på et forventet højt niveau. Der har efter offentliggørelsen af delårsrapporten for 3. kvartal
2017/18 været markante udfordringer med råvareforsyning, rekruttering og indkøring af et betydelig
antal nye produktionsansatte, samt forsinkelse af opsætning af nye produktionslinjer. Disse forhold
har medført et betydeligt reduceret output fra produktionen og påvirker den seneste estimerede
omsætning for regnskabsåret negativt med ca. 7 mDKK.

·

Nedjusteringen af omsætningen på i alt 13 mDKK betyder at estimeret resultat før skat påvirkes
negativt med ca. 5,5 mDKK.

·

Et ændret produktmix i den estimerede omsætning sammenholdt med ledelsens tidligere
forventninger samt effekten af de øgede omkostninger vedrørende ovennævnte vanskeligheder med
output fra produktionen påvirker estimeret resultat før skat negativt med ca. 3,5 mDKK.

·

Højere produktionsomkostninger vedrørende indkøring af den nyligt tilkøbte forretning inden for
vindenergisektoren påvirker estimeret resultat før skat negativt med ca. 2,0 mDKK.
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Forventninger til regnskabsåret 2018/19
Der kan konstateres fortsat markedsvækst og derved øget efterspørgsel i FOC og Composite
produktgrupperne, og det er ledelsens forventning, at det vil fortsætte henover regnskabsåret 2018/19. På
den baggrund forventes en betydelig vækst og en omsætning i intervallet 350-380 mDKK (estimat 2017/18:
~222 mDKK) og et resultat før skat i intervallet 24-30 mDKK (estimat 2017/18: ~9 mDKK).
Den forventede vækst i omsætningen og resultat før skat skal ses på baggrund af følgende væsentlige
forhold:
·

Øget fremgang i Composite til den nævnte produktion af Rod til vindenergisektoren, der forventes at
indgå i hele regnskabsåret 2018/19 mod en indkøringsperiode på 6 måneder i 2017/18.

·

Kunder i den øvrige del af Composite produktgruppen har positive forventninger til 2018/19, og
kunderne udtrykker forventning om en normalisering af deres ordreoptag. Det vil for Roblon bidrage
positivt til 2018/19 efter der i 2017/18 har været betydelige langvarige udskydelser af ordretilgange fra
denne kundegruppe.

·

Yderligere kapacitetsudvidelser - bl.a. til det stærkt stigende FOC marked - i Roblon US inc., som har
været under forberedelse i efteråret 2018.

Koncernens aktiviteter i det amerikanske datterselskab forventes at stige væsentligt i regnskabsåret
2018/19. Omsætning og resultat er indregnet i koncernens forventninger for 2018/19 med USD/DKK kurs
625.

Frederikshavn, den 6. november 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

Roblon A/S
Nordhavnsvej 1
9900 Frederikshavn
CVR-nr. 57 06 85 15
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