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Roblon imødeser stort tab og nedjusterer sine forventninger til
regnskabsåret 2018/19
Leverancer til vindmølleindustri-kunde stoppet
En af Roblons største kunder, den tyske vindmølleproducent Senvion, er finansielt og økonomisk udfordret og har
offentligt meddelt at der undersøges muligheder for rekonstruktion af selskabets forretning. Denne situation giver
store usikkerheder for Roblons omsætning og indtjening i 2018/19. Ledelsen har derfor valgt helt at fjerne tidligere
indlagte forventninger til omsætning og indtjening vedrørende Senvion for den resterende del af regnskabsåret
2018/19. Dette reducerer den hidtil forventede omsætning for 2018/19 med 47 mDKK og det forventede resultat før
skat med 14 mDKK. Derudover nedskrives og udgiftsføres den fulde værdi af immaterielle aktiver tilknyttet foretagne
investeringer med 8,5 mDKK samt Roblons øjeblikkelige arbejdskapital relateret til Senvion engagementet, der pr.
dags dato ligger i niveauet 10 mDKK. I alt forventes Senvion-problematikken at påvirke årsresultatet negativt med
32,5 mDKK.
Som tidligere annonceret indgik Roblon en 3 års projektkontrakt med Senvion i april 2018. Roblon har i henhold til
denne kontrakt opgjort foreløbige krav vedrørende påførte omkostninger grundet nedsat produktion på kundens vingefabrik samt manglende opfyldelse af aftalt minimumskøb i projektkontraktens første år for perioden april 2018 til
april 2019. Roblon har desuden gjort gældende at Senvion ikke pt. aftager de aftalte mængder, og der vil desuden
blive opgjort yderligere krav om kompensation for de resterende to år af projektkontrakten frem til april 2021, såfremt
Senvion ikke i denne periode aftager de aftalte mængder. Indfrielsen af ovennævnte betydelige krav, som dækker
Roblons tab, skal ske i henhold til indgået kontrakt. Som følge af den usikre situation i Senvion har ledelsen ikke indregnet nævnte krav i forventninger til helåret 2018/19.
Udskudt afvikling af tidligere forventet leverance af fiberbaseret komponent til energikabler
Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2018/19 har Roblon efter flere års udviklingsarbejde fået godkendt en
fiberbasere komponent, der indgår i produkter til energikabler, der udlægges over store afstande. Afvikling af første
del-projektordre forløber som planlagt. Efterfølgende del-projektordre, som vil være markant større, forventes igangsat senere end tidligere forventet. Konsekvensen af forventet udskudt afvikling på ovenstående del-projektordre samt
en revurdering af forventninger til FOC produktgruppen har medført en reduktion i ledelsens forventninger til omsætningen og resultat før skat for 2018/19 med 43 mDKK og med 11,5 mDKK i resultat før skat for 2018/19.
Forventninger til hele regnskabsåret nedjusteres
Som konsekvens af ovenstående nedjusterer ledelsen forventningerne til 2018/19. Der forventes nu en omsætning i
niveauet 270 mDKK (2017/18: 221,8 mDKK) mod tidligere den nedre ende af 350-380 mDKK og et resultat før skat
på minus 20 mDKK (9,6 mDKK) mod tidligere et overskud i den nedre ende af 24-30 mDKK.
For 2. kvartal 2018/19 forventes der et underskud før skat i niveauet 28 mDKK mod tidligere et nulresultat, og dermed
et forventet negativt resultat før skat for 1. halvår 2018/19 i niveauet 38,5 mDKK.
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