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Delårsrapport for 1. halvår 2009/10
Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport for perioden
1. november 2009 - 30. april 2010.

Resume:


Omsætningen blev på 97,5 mio.kr. mod 101,5 mio.kr. sidste år og bedre end ventet ved årets start.



Resultat før skat på 12,8 mio.kr. mod 11,9 mio.kr. sidste år, hvilket også er bedre end forventet.



Primært driftsresultat på 11,5 mio.kr. mod 10,6 mio.kr. sidste år.



Roblon Industrial Fiber har større omsætning og bedre resultat end sidste år, og bedre end forventet.



For Roblon Engineering og Roblon Lighting er omsætning og resultat mindre end sidste år, men bedre end
ventet.



Roblons forventning til året 2009/10 er en omsætning i intervallet 175-185 mio. kr. mod tidligere udmeldt
170-180 mio. kr., og et resultat før skat i intervallet 16-19 mio.kr. mod tidligere forventet 10-14 mio.kr.

Frederikshavn, den 22. juni 2010
Roblon A/S
Klaus Kalstrup
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:

Hovedtal (tkr.):

2009/10

2008/09

31/10 2009

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

97.512

101.480

Resultat af primær drift ......................
Finansiering m.v. (netto).....................
Resultat før skat ...............................

11.518
1.294
12.812

10.610
1.276
11.886

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

9.609

8.914

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

207.741

209.127

209.162

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

177.141

176.781

178.281

26,9
11,8

25,0
10,5

9,7
85,3
10,8
495
590

8,0
84,5
9,8
495
475

Nøgletal:
EPS (Halvårsresultat pr. 100 kr. aktie).....
Overskudsgrad..................................
ROIC/Afkast af gennemsnitlig investeret
kapital (%).......................................
Egenkapitalandel...............................
Egenkapitalens forrentning i % p.a. ........
Aktiernes indre værdi .........................
Børskurs 30/4...................................

499
598

Nøgletal er baseret på halvårstal.
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Ledelsens beretning

Forventninger til fremtiden

Roblon A/S realiserede for det første halvår
2009/10 en omsætning på 97,5 mio. kr., hvilket er
3,9 % lavere end for samme periode sidste år. Omsætningen er bedre end forventet ved årets start.

En styrket salgs- og markedsføringsmæssig indsats,
har bl.a. bidraget til at Roblon har opnået et tilfredsstillende første halvår, som er bedre end forventet ved starten af året, for alle tre forretningsområder. Markederne udviser stadig stor træghed
afledt af finanskrisen, specielt for områderne Roblon Lighting og Roblon Engineering.

Den vedholdende globale finansielle og økonomiske
krise har stadig væsentlig indflydelse på Roblons
forretningsområder.
Der er i halvåret imidlertid fokuseret yderligere på
strategiske aktiviteter indenfor marketing, og der er
investeret væsentlige beløb i markedsføring.
Fortsat og strammere styring har betydet at forskellige effektiviseringstiltag er slået igennem hurtigere end forventet, og resultatet før skat på 12,8
mio. kr. er 7,8 % højere end sidste år, og bedre end
forventet ved periodens start.
Finanskrisens påvirkninger og medfølgende usikkerhed får stadig mange kunder til at udskyde beslutningerne om nye anlægsinvesteringer, hvilket er
tydeligt udtalt for de to forretningsområder; Roblon
Engineering og Roblon Lighting. Derimod er forretningsområdet Roblon Industrial Fiber ikke i samme
grad underlagt denne markedsmekanisme.
Roblon Industrial Fiber har i perioden haft en omsætning til offshore-industrien som forventet, mens
omsætningen til kabelindustrien har været noget
bedre end forventet. Dette betyder samlet, at
omsætning og resultat er væsentligt over samme
periode sidste år, og bedre end forventet ved årets
start.
Omsætning og resultat for Roblon Engineering er
lavere end sidste år, men bedre end det forventede
ved periodens start.
For Roblon Lighting er omsætning og resultat ligeledes mindre end sidste år, men stadig pænt bedre
end det forventede.
Set i lyset af de generelle svære økonomiske forhold
på vore markeder og på grund af, at første halvår er
gået bedre end forventet, betegner bestyrelsen
periodens resultat som værende tilfredsstillende.

For Roblon Industrial Fiber forventes en lidt mindre
omsætning og mindre resultat end 1. halvår, dog
stadig bedre end forventet ved årets begyndelse.
Roblon Engineering forventer en lidt højere omsætning for 2. halvår end sidste år og et bedre resultat,
hvilket medfører, at forventningen til årets samlede
resultat bliver bedre end sidste år.
Roblon Lighting forventer en omsætning og et resultat på ca. samme niveau som for 1. halvår. Den
samlede omsætning for året forventes at blive
lavere end sidste år, med et mindre og positivt
resultat.
Samlet for Roblon A/S forventes der for 2. halvår
2009/10 en større omsætning end sidste år. Resultatet for halvåret forventes at blive større end 2.
halvår 2008/09.
Den finansielle krises påvirkninger og indflydelse er
stadig fremherskende, og dens længde samt de
fremtidige følgevirkninger er stadig uafklarede
spørgsmål.
Roblon anser stadig en koncentreret og vedholdende
stærk styring i omkostningsudviklingen for påkrævet. Samtidig fortsættes med en fokuseret og prioriteret indsats med hensyn til investeringer i forretningsudviklingsmæssige aktiviteter.
Roblon A/S forventer for hele året 2009/10, en
omsætning i intervallet 175-185 mio. kr. mod tidligere 170-180 mio. kr., og et resultat før skat i intervallet 16 – 19 mio. kr. mod tidligere forventet
10 – 14 mio. kr.
Egenkapital
Egenkapitalen udgør 177,1 mio.kr. mod 178,3
mio.kr. ved årets begyndelse. Egenkapitalen er i
perioden påvirket af udbetalt udbytte på 10,7
mio.kr. og periodens resultat, som udgør 9,5
mio.kr. Aktiekapitalen er i perioden udvidet med
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medarbejderaktier, og provenuet ved tegningen
udgør 68 t.kr., mens der har været omkostninger
på 17 t.kr. Ændring i værdiregulering af sikringsinstrumenter og skat heraf udgør netto –73 t.kr.

Udviklingen i de enkelte forretningsområder
I den efterfølgende beretning er der angivet primære resultater før fællesomkostninger. Ikke fordelte fællesomkostninger udgør 1.984 t.kr.

Roblon Industrial Fiber
(t.kr.)
Omsætning
Primært resultat før
fællesomkostninger
Overskudsgrad (%)

09/10 08/09
50.001 40.204
12.632
25,3

7.187
17,9

Omsætningen til kabel- og offshoreindustrien ligger
efter 1. halvår på et højere niveau end sidste år.
Efterspørgslen efter produkter til fiberoptiske
kabler har været stigende i de seneste måneder,
men det er stadig for tidligt at sige, om der er tale
om en blivende tendens eller lagertilpasninger. Det
er stadig udtalt, at der primært fortsat købes ind
til aktuelle ordrer.
Aktiviteten indenfor offshoreindustri ligger fortsat
på et relativt højt niveau og med god ordreindgang.
Der fortsættes med fokus på aktiviteter med hensyn til forretnings- og markedsudvikling. Der er
deltaget i messearrangementer inden for den fiberoptiske kabelindustri i Düsseldorf, samt offshore
industrien i USA.
Omsætning og resultat er både større end forventet ved årets begyndelse og sidste år.
Forventninger til fremtiden
Den forholdsvis høje aktivitet indenfor kabelområdet forventes at kunne fastholdes i 2. halvår, mens
der forventes en mindre nedgang i aktiviteten indenfor offshore.
For året som helhed forventes en større omsætning
og et væsentligt bedre resultat end forventet ved
årets begyndelse – og i forhold til sidste år.
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Roblon Lighting

Roblon Engineering
(t.kr.)
Omsætning
Primært resultat før
fællesomkostninger
Overskudsgrad (%)

09/10 08/09
26.876 34.769
811
3,0

2.357
6,8

Roblon Engineering er stadig påvirket af den
globale afmatning på markederne som følge af
finanskrisen, der har medført stor generel usikkerhed hos de industrielle kunder, som udskyder beslutninger vedrørende nye anlægsinvesteringer.
Specielt salget af windere til kulfiberbranchen i
den vestlige verden har været meget trægt i halvåret, hvorimod salget af kabelmaskiner, twistere
og tovværksmaskiner har været på samme niveau
som sidste år.
Der er i perioden deltaget i messearrangement i
Düsseldorf, med mange besøgende og stor interesse for vores kabelmaskiner.
Omsætning og resultat er lavere end sidste år, dog
bedre end forventet ved årets start.
Forventninger til fremtiden.
Roblon Engineering oplever en god og positiv udvikling i aktivitetsniveauet for tilbudsgivning til
kunderne.
Der fokuseres bl.a. på prioriterede markedsføringsmæssige aktiviteter, og der opleves en interessant og spændende udvikling på markederne i
enkelte regioner.
Der forventes for året som helhed en uændret omsætning, men med et bedre resultat.

(t.kr.)
Omsætning
Primært resultat før
fællesomkostninger
Overskudsgrad (%)

09/10 08/09
20.635 26.507
60
0,3

2.779
10,5

Omsætning og resultat er faldet i forhold til samme periode sidste år, men de er begge bedre end
forventet ved årets start.
Den generelle økonomiske situation på mange markeder er stadig vanskelig. Der er dog en svag positiv udvikling på det amerikanske marked; her opleves, at der er ved at komme gang i projektmarkedet igen. Der har ligeledes været en god aktivitet
inden for montresegmentet til butiks- og museumsbelysning.
Divisionens salgsressourcer er primært koncentreret om de markeder, hvor der fortsat er aktivitet.
Samtidig fokuseres der på at få markedsført de nye
LED produkter.
Salget af de nye LED produkter er gået langsommere end forventet, primært fordi aktivitetsniveauet
på markedet generelt er lavt.
Forventninger til fremtiden
Der fortsættes med markedsføringen af de nye
produkter.
Fiberlysteknologien er stadig aktuel i mange projekter, hvorfor der også fremover vil blive satset
på denne teknologi.
På mange markeder, især i dele af Europa, er der
nu lav aktivitet inden for alle segmenter, hvorfor
det må forventes at disse markeder i forholdsvis
lang tid endnu vil være ramt af afmatning.
For året som helhed forventes der en omsætning
og indtjening lidt bedre end forventet ved årets
begyndelse.
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og
godkendt delårsrapporten for perioden 1. november 2009 – 30. april 2010.
Delårsrapporten, der ikke er revideret af selskabets
revisor, aflægges i overensstemmelse med 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 2010 samt resultatet
af selskabets aktiviteter for perioden 1. november
2009 – 30. april 2010.
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 22. juni 2010

Direktion

Jens-Ole Sørensen
Adm. direktør

Kurt Brink Jensen
Økonomidirektør

Bestyrelse

Klaus Kalstrup
Formand

Flemming K. Bertelsen

Henrik Hougaard

Ole Krogsgaard
Næstformand

Eva Lyngen

Jeppe Skovgaard Sørensen
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Note
Resultatopgørelse
(t.kr.)
Nettoomsætning ...............................

1. halvår
2009/10
97.512

1. halvår
2008/09
101.480

Resultat af primær drift ......................
Finansiering m.v. (netto).....................
Resultat før skat ...............................

11.518
1.294
12.812

10.610
1.276
11.886

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

9.609

8.914

Status
(t.kr.)
Aktiver

30.04.2010

31.10.09

30.04.2009

Immaterielle anlægsaktiver..................
Materielle anlægsaktiver .....................

9.775
53.526

9.160
56.659

6.438
57.824

Anlægsaktiver i alt ............................

63.301

65.819

64.262

Varebeholdninger ..............................
Tilgodehavender ...............................
Obligationer ....................................
Likvide beholdninger ..........................

47.109
34.563
50.334
12.434

52.366
26.211
8.164
56.602

54.495
35.995
0
54.375

Omsætningsaktiver i alt ......................

144.440

143.343

144.865

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

207.741

209.162

209.127

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

177.141

178.281

176.781

Hensættelser ...................................

5.472

5.537

4.367

Kortfristet gæld................................

25.128

25.344

27.979

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

207.741

209.162

209.127

Egenkapitalopgørelse
(t.kr.)
Egenkapital primo .............................
Udbetalt udbytte ..............................
Medarbejderaktier.............................
Overkurs medarbejderaktier.................
Omkostninger medarbejderaktier...........
Værdiregulering af sikringsinstrumenter ..
Skat af egenkapitalbevægelser..............
Periodens resultat .............................

178.281
-10.729
65
3
-16
-96
24
9.609

185.527
-17.849
0
0
0
371
-93
10.325

185.527
-17.849
0
0
0
253
-64
8.914

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

177.141

178.281

176.781

Passiver
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Noter
Note 1

Anvendt regnskabspraksis
Delårsrapporten er aflagt efter delårsrapportbekendgørelsen af 30. maj 2007 og yderligere danske
oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. Regnskabet aflægges i danske kroner (DKK).
Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med definitionerne i Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning ”Anbefalinger & Nøgletal 2010”.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere. Regnskabspraksis fremgår af årsrapporten for 2008/09.
Selskabets årsrapport for 2009/10 vil blive aflagt efter IFRS. Det forventes ikke, at overgangen vil
betyde talmæssige ændringer i resultatopgørelse eller egenkapital.

Note 2

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.
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