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Delårsrapport for 1. halvår 2012/13
Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport for perioden
1. november 2012 - 30. april 2013.

Resume:
·

Omsætningen for første halvår af 2012/13 blev på 115,1 mio. kr. mod 120,3 mio. kr. sidste år og på niveau med det forventede ved årets start.

·

Driftsresultatet blev på 17,5 mio. kr. i forhold til 17,0 mio. kr. sidste år, hvilket er bedre end forventet
ved årets start.

·

Resultat før skat er med 17,9 mio. kr. på samme niveau som sidste år, hvilket også er bedre end forventet.

·

EBIT-margin er på 15,2 % mod 14,1 % sidste år.

·

EBT-margin er på 15,6 % mod 14,9 % sidste år.

·

Roblons B-aktier er ved aktiesplit pr. 25.03.2013 ændret fra en aktiestørrelse på 100 kr. til 20 kr. pr. stk.

·

Omsætningen for produktområderne er som forventet undtagen for ”fiberoptiske kabelmaterialer/kabelmaskiner”, der ligger under det forventede ved årets start.

·

Roblon fortsætter med investeringer i strategiske tiltag og aktiviteter, og på trods af udfordrende markedsforhold fastholdes de tidligere udmeldte forventninger til 2012/13 med en omsætning i intervallet
235-260 mio. kr. og med et resultat før skat i intervallet 30-40 mio. kr.

Frederikshavn, den 27. juni 2013
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 (t.kr.):

2012/13

2011/12

31/10 2012

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

115.131

120.312

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

17.515
395
17.910

16.971
929
17.900

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

13.433

13.425

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

237.673

222.164

244.048

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

202.677

189.430

207.041

7,5 (37,5)
15,2

37,5
14,1

12,9
85,3
13,1
113,3 (567)
173 (865)

13,2
85,3
13,8
530
716

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

579
835

De oplyste aktiebaserede nøgletal er relateret til B-aktierne.

* EPS, aktiernes indre værdi og børskurs 30/4 afspejler ”aktiesplittet” d. 25.03.2013, hvor aktiestørrelsen for
en B-aktie er ændret fra 100 kr. til 20 kr. pr. stk. Tallene i parentes henviser til værdien fra før ”aktiesplittet”, og sammenligningstal i øvrigt er ikke tilrettet. Børskurs 30/4 er lukkekursen på NASDAQ OMX Copenhagen
d. 30.04.2013.
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Ledelsens beretning
Roblon A/S har i første halvår af forretningsåret
2012/13 haft en udvikling som estimeret, med en
omsætning der er på niveau med forventningerne
ved årets start. Omsætningen blev på 115,1 mio.
kr. for første halvår 2012/13, i forhold til 120,3
mio. kr. for første halvår 2011/12.
Udviklingsforløbet for omsætningen blev netop som
det kunne forventes, da året startede: præget af
meget udfordrende og uforudsigelige globale markedsforhold. Der hersker fortsat turbulens på markederne med meget små og om nogen, beskedne
vækstrater. Flere af Roblons vesteuropæiske markeder kan for halvåret bedst karakteriseres som
værende påvirket af egentlige recessionsmæssige
forhold.
Disse forhold samt usikkerhed omkring den fremtidige økonomiske udvikling mærkes for nogle af
Roblons produktområder, mens andre udviser en
ganske fornuftig udvikling.
Omsætningsudviklingen i første halvår for produktområdet ”TWM” (maskiner til tovværksindustri og
kulfiberindustri) er større end forventet ved årets
start men dog mindre end samme periode sidste
år. Dette var ventet, da omsætningen for første
halvår sidste år var positiv påvirket af relativt store enkeltstående ordrer og projektsalg til kulfiberindustrien.
Omsætningen for produktområdet ”offshore” er
større end det forventede ved årets start. Introduktion af flere nye produkter ultimo sidste år,
med lancering på vigtige offshore messer i USA,
Asien og Europa har, sammen med nye produktplatforme og udvidelse af eksisterende, resulteret i
adgang til flere nye kundegrupper. Dette har samlet betydet en positiv og tilfredsstillende udvikling
for produktområdet for det første halvår.
For produktområdet ”lys” er omsætningen for perioden som forventet og lidt mindre end for samme
periode sidste år. Salgsudviklingen for Roblons
klassiske fiberoptiske produktprogram er under
stærk indflydelse af den træge udvikling inden for
nybygning og renovering af museer, butikker, kontorer og beboelser. Der kan for halvåret imidlertid
stadig noteres en positiv og tilfredsstillende udvikling i salget af Roblons energibesparende LED produkter, specielt for det nye produktprogram med
højlumen LED spots.

For produktområdet ”fiberoptiske kabelmaterialer/kabelmaskiner” er omsætningen mindre end
det forventede ved årets start, og specielt omsætningen for kabelmaskiner til den fiberoptiske kabelindustri er væsentligt under sidste års omsætning for første halvår. Flere kabelmaskiner til et
større projekt inden for den fiberoptiske kabelindustri var som oprindeligt planlagt produceret og
klar til forsendelse sidst i perioden, men efter kundeønske er maskinerne sat til senere levering i
andet halvår. Medtagelse af dette maskinsalg ville
have betydet en væsentligt bedre salgsperformance for produktområdet og ville samlet set have
bragt Roblons omsætning for første halvår på
samme niveau som sidste år.
Den fortsatte økonomiske usikkerhed betyder, at
mange producenter i den fiberoptiske kabelindustri
reducerer lagrene betydeligt og primært baserer
deres indkøb på tidsnære projekter. Dette stiller
samtidigt betydelige krav til Roblons produktionsfunktions fleksibilitet og omstillingshastighed.
Roblons samlede driftsresultat (EBIT) er for perioden forbedret i forhold til sidste år og blev på 17,5
mio. kr. mod 17,0 mio. kr. Resultatet før skat
(EBT) blev på samme niveau som sidste år med
17,9 mio. kr.
EBIT-margin og EBT-margin er fastholdt og steget
lidt i forhold til sidste års første halvår med henholdsvis en EBIT-margin på 15,2 % mod 14,1 % og
EBT-margin på 15,6 % mod 14,9 % sidste år.
Roblon er i første halvdel af 2012/13 fortsat med
at investere i aktiviteter inden for forretningsudvikling, investeringer der er større end for samme
periode sidste år.
Sammenholdt med de turbulente og udfordrende
globale markedsforhold betragtes fremgangen i
EBIT- og EBT-margin som tilfredsstillende og større
end det forventede ved årets start.
Roblon har i halvåret, som det blev godkendt på
den ordinære generalforsamling den 25.02.2013,
ændret aktiestørrelsen fra 100 kr. til 20 kr. pr. stk.
på B-aktien. Ændringen trådte i kraft fra den
25.03.2013.
Der er i perioden fortsat med aktiviteter, der understøtter kontinuerlige forbedrings- og effektiviseringstiltag i produktionsfunktionen. Samtidigt er
der arbejdet mod at fremtidssikre, optimere og
udvikle produktionskapaciteten.
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Produktionen for lysprodukter er flyttet fra Frederikshavn til bygningen i Sæby, som er blevet moderniseret og udvidet.
Et fortsat fokus på strategiske aktiviteter i indkøbsfunktionen har samlet set haft en positiv effekt på lønsomheden og modvirker delvist tendensen til stigende materialepriser.
Indsatsen vedrørende forretningsudviklingsmæssige
strategier og aktiviteter har været målrettet og
fokuseret på hovedområderne;
Kundefokus og globalisering
Markeds- og forretningsudvikling
Produktudvikling/innovation
Strategiske forretningspartnerskaber/
akkvisitioner
à Organisation
à
à
à
à

Der er en fortsat prioritering af de salgs- og markedsføringsmæssige aktiviteter til styrkelse af forretningsudvikling samt det forretningsmæssige
fokus. Der har i perioden været specielt fokus på
markederne i Syd- og Mellemamerika samt Østeuropa.
Inden for kundefokus har vi i perioden taget skridt
til at forstærke indsatsen, blandt andet med opstart og etablering af et nyt Business Centre i bygningsfaciliteterne i Frederikshavn.
Det tidligere benyttede produktionsareal på 2.500
kvm. vil efter en mindre renovering blive brugt som
et arbejdende showroom. Her vil alle Roblons produkter blive udstillet, og produkterne kan demonstreres ”live”, uden at det som tidligere skal foregå i det daglige produktionsmiljø.
Foruden almindelig demonstration af produkterne
bliver det også muligt at udvikle nye løsninger og
optimere produkter sammen med kunderne og efter deres ønsker og idéer.
Der er for perioden fastholdt fokus på det strategiske vigtige område, innovativ produktudvikling, og
der er udviklet nye produkter for områderne kabel,
TWM samt lys. For lysområdet er der udviklet et
kundespecifikt produkt, som revitaliserer området
inden for fiberoptisk belysning.

Forventninger til fremtiden
Med udsigt til fortsat udfordrende og uforudsigelige
markedsforhold præget af usikkerhed og turbulens,

fortsætter Roblon også i andet halvår med betydelige investeringer i strategiske tiltag for at støtte
udviklingen af de forretningsmæssige muligheder,
der trods alt stadig findes i verden.
Etableringen af det nye Business Centre er planlagt
til at være fuldt implementeret primo andet halvår
og vil blive indviet ved afholdelse af et ugelangt
”åbent hus arrangement” primært for kunder inden
for tovværksindustrien. Der påregnes deltagelse af
ca. 140 gæster, såvel eksisterende som potentielle
kunder fra 37 forskellige lande.
Markedsforholdene medfører et stadigt stærkt
stigende prispres på Roblons samlede produktportefølje, og det er derfor af stor betydning, at vi til
stadighed er i stand til at tilbyde markederne innovative og værdiskabende produkter.
Roblon fortsætter i andet halvår med at øge fokus
på dette vigtige strategiske område, og der er
mange nye produkter på vej i udviklingspipelinen.
Inden for fiberoptiske kabelmaterialer/kabelmaskiner udvikles der nye produkter, som giver
mulighed for at komme ind på nye markeder og til
flere kundegrupper.
For TWM området arbejdes der løbende på at forbedre virkningsgrader og hermed øge effektiviteten
og mindske energiforbruget.
For offshore området arbejdes der med nye materialeteknologiske systemløsninger samt udvidelse
af produktporteføljen.
Omsætningsmæssigt forventes der for produktområdet TWM en lidt større omsætning for andet
halvår i forhold til første halvår, blandt andet på
grund af ”åbent hus arrangementet”, der skønnes
at bidrage positivt til udviklingen.
For produktområderne kabel og lys forventes der
en omsætning, der er lidt større end for første
halvår.
Omsætningen for området offshore forventes at
blive mindre i andet halvår i forhold til første halvår, men dog stadig på et niveau så områdets samlede omsætning for året forventes at blive større
end sidste år.
Samlet forventes Roblons omsætning for andet
halvår at blive lidt større end første halvår af
2012/13.
Roblons forventninger til andet halvår er knyttet
sammen med den generelle usikkerhed på de gloSide 4 af 9
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bale markeder med en verdensøkonomi, der ser ud
til at udvikle sig i tre tempi. Udviklingsøkonomierne og de nye markeder præsterer stadig en god
vækst, mens de ”gamle” vestlige økonomier deler
sig i to udviklingstempi: USA ser økonomisk ud til
at få rimelige vækstbetingelser, mens Europas
vækst er i stilstand og i egentligt recession.
Trods dette forventer Roblon stadig en omsætning
og indtjening for hele forretningsåret 2012/13,
som tidligere udmeldt, med en omsætning i intervallet 235–260 mio. kr. og et resultat før skat i
intervallet 30–40 mio. kr.

samt stigninger i likvide beholdninger på 20,5
mio. kr. og i tilgodehavender på 6,1 mio. kr.
Egenkapitalen ved halvårets start på 207,0 mio.
kr. er påvirket negativt af udbetalt udbytte og
skat af dagsværdireguleringer på i alt 17,9 mio.
kr., men er positivt påvirket af halvårets resultat
og dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg på i alt 13,5 mio. kr.
Egenkapitalen for halvåret udgør herefter 202,7
mio. kr. mod 189,4 mio. kr. sidste år.

Kommentarer til hovedtal
Omsætningen for 1. halvår blev på 115,1 mio.
kr., hvilket er 5,2 mio. kr. mindre end samme
periode sidste år.
Driftsresultatet blev på 17,5 mio. kr. og dermed
0,5 mio. kr. højere end sidste år.
Finansiering m.v. er på 395 t.kr. mod sidste års
929 t.kr. Sidste års tal var påvirket positivt af en
valutakursgevinst på 279 t.kr, mens dette års tal
er påvirket af et valutakurstab på 94 t.kr. Renteindtægter vedrørende aftalekonti er på grund af
det faldende renteniveau faldet fra 314 t.kr til
242 t.kr. Renteindtægter vedrørende værdipapirer er på grund af afhændelse faldet fra 301 t.kr
til 214 t.kr.
Resultat før skat (EBT) bliver herefter på 17,9
mio. kr., hvilket er samme resultat som sidste år.
Dermed er resultatet for 1. halvår på 13,4 mio.
kr. også det samme som sidste år.
Samlede aktiver er steget med 15,6 mio. kr. fra
222,1 mio. kr. til 237,7 mio. kr.
Langfristede aktiver er 2,3 mio. kr. højere end
sidste år og skyldes en stigning i investeringer i
immaterielle og materielle aktiver fra 52,3 mio.
kr. til 54,7 mio. kr. og et fald i tilgodehavender
på 127 t.kr.
Kortfristede aktiver er steget med 13,2 mio. kr.
fra 169,0 mio. kr. til 182,2 mio. kr. Ændringen
fordeler sig med et fald på 1,8 mio. kr. vedrørende varebeholdninger, afgang på 11,6 mio. kr.
vedrørende finansielle aktiver disponible for salg,
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og
godkendt delårsrapporten for perioden 1. november 2012 – 30. april 2013.
Delårsrapporten, der ikke er revideret af selskabets
revisor, aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som
godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder.

Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. april 2013 samt resultatet
af selskabets aktiviteter for perioden 1. november
2012 – 30. april 2013.
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 27. juni 2013

Direktion

Jens-Ole Sørensen
Adm. direktør

Bestyrelse

Klaus Kalstrup
Formand

Peter Sloth Vagner Karlsen

Birthe Tofting

Ole Krogsgaard
Næstformand

Eva Lyngen

Lasse Østergaard Nielsen

Side 6 af 9

Delårsrapport for 1. halvår 2012/13

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

1. halvår
2012/13
115.131

1. halvår
2011/12
120.312

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

17.515
395
17.910

16.971
929
17.900

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

13.433

13.425

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

114
-29
85

503
-125
378

13.518

13.803

Totalindkomst i alt
Status
(t.kr.)
Aktiver

30.04.13

31.10.2012

30.04.2012

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

10.487
44.244
698
55.429

9.046
41.940
1.158
52.144

9.509
42.832
825
53.166

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

61.175
50.126
10.713
60.230

53.626
45.826
10.599
81.853

62.977
44.042
22.283
39.696

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

182.244

191.904

168.998

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

237.673

244.048

222.164

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

202.677

207.041

189.430

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

4.186

4.421

4.998

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

30.810

32.586

27.736

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

237.673

244.048

222.164

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

30.04.2013

31.10.2012

30.04.2012

207.041
-17.882

200.661
-25.034

200.661
-25.034

114
-29
13.433

799
- 200
30.815

503
-125
13.425

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

202.677

207.041

189.430
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Noter
a)

Anvendt regnskabspraksis
Delårsrapporten er aflagt efter International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af
EU, 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 2011/12.

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.
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