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Solidt resultat i Roblon giver plads til øget udbytte
Resume:
· Omsætningen blev 259,8 mio. kr. (267,0 mio. kr.)
· Resultat før skat blev 53,3 mio. kr. (54,1 mio. kr.)
· Resultat efter skat blev 40,4 mio. kr. (41,0)
· Driftsresultatet (EBIT) blev 51,3 mio. kr. (53,4 mio.kr.)
· Overskudsgraden blev 19,8% (20,0%)
· Forrentning af den investerede kapital (ROIC) blev 36,2% (39,0%)
· Pengestrømmen fra periodens drift blev 59,8 mio. kr. (31,4 mio. kr.)
· Bestyrelsen har i perioden godkendt investeringer til udvidelse af fabrikken i Gærum. Produktionskapaciteten udvides herved i produktområderne offshore og kabelfibermaterialer/kabelmaskiner.
Den samlede investering er berammet til 15 mio. kr.
· Set i lyset af de stadigt udfordrende markedsforhold anser bestyrelsen for Roblon A/S årets resultat som fuldt tilfredsstillende.
· På baggrund af et stærkt cash flow, kapitalberedskab og en tilstrækkelig likviditet foreslår bestyrelsen et udbytte på kr. 12 (kr. 10,00) pr. aktie á kr. 20, svarende til 21,5 mio. kr.
· For regnskabsåret 2014/15 forventes en omsætning i intervallet 250-280 mio. kr. og et resultat før
skat i intervallet 40-50 mio. kr.
Bestyrelsen indstiller følgende til generalforsamlingen i Roblon A/S den 26. februar 2015:
·
·
·

·
·

Årsrapporten indstilles til godkendelse
Der udloddes et udbytte på kr. 12,00 pr. aktie á kr. 20.
Anmodning om bemyndigelse til køb af egne aktier gældende indtil 30/6 2016 for selskabet til
køb af egne aktier op til 10% af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10% fra den
senest beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen.
Genvalg af bestyrelsen
Genvalg af revisor

Den officielle årsrapport offentliggøres på selskabets hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingens
afholdelse og den trykte udgave af årsrapporten foreligger den 5. februar 2015 på selskabets kontor.

Frederikshavn, den 15. januar 2015

Jørgen Kjær Jacobsen
Bestyrelsesformand

Jens-Ole Sørensen
Adm. direktør

Kontaktperson: Adm. direktør Jens-Ole Sørensen
Tlf. 9620 3300
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Roblon i tal
Hovedtal (mio.kr.) 2)

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

Resultatopgørelse:
Nettoomsætning
Heraf eksport
Driftsresultat (EBIT)
Finansiering m.v. (netto)
Resultat før skat
Årets resultat

201,7
183,7
27,8
3,4
31,2
23,5

223,8
199,4
36,4
0,5
36,9
27,6

253,8
230,2
39,3
1,8
41,1
30,8

267,0
227,6
53,4
0,7
54,1
41,0

259,8
239,7
51,3
2,0
53,3
40,4

Balance:
Samlede aktiver
Aktiekapital
Egenkapital
Selskabets børsværdi

224,9
35,8
190,5
221,4

242,0
35,8
200,7
213,9

244,0
35,8
207,0
298,6

274,5
35,8
230,3
425,6

300,6
35,8
252,8
511,4

Pengestrømme:
Pengestrømme fra drift
Pengestrøm fra investering
Køb/salg af materielle anlægsaktiver
Pengestrøm fra finansiering
Ændring i likviditet

24,9
(36,6)
(2,2)
(10,7)
(22,4)

34,8
15,5
(1,4)
(17,9)
32,5

34,1
6,1
(3,5)
(25,0)
15,2

31,4
(8,7)
(5,0)
(17,9)
4,8

59,8
(7,7)
(5,4)
(17,9)
34,3

13,8
22,8
84,7
12,7
13,1
9,4
76
13,9
50
107
124

16,3
29,3
82,9
14,1
15,5
7,7
91
19,5
70
112
120

15,5
31,6
84,8
15,1
17,2
9,7
58
19,1
50
116
167

20,0
39,0
83,9
18,7
22,9
10,4
44
17,6
50
129
238

19,8
36,2
84,1
16,7
22,6
12,6
53
33,5
60
141
286

123

125

136

138

138

Nøgletal
Overskudsgrad (%)
ROIC/afkast af gennemsnitlig investeret kapital (%)
Soliditetsgrad (%)
Egenkapitalens forrentning (%)
Resultat pr. 20 kr. aktie (EPS) 1)
Pris pr. overskudskrone (PE)
Payout ratio (%)
Pengestrømme pr. 20 kr. aktie fra driften 1)
Foreslået udbytte (% af pålydende værdi)
Aktiernes indre værdi 1)
Børskurs noteret ultimo 1)
Gns.antal fuldtidsansatte medarbejdere

1) omregnet for at afspejle 1:5 aktiesplit af selskabets A- og B-aktier. Sammenligningstal er ændret for alle de medtagne år
2) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger

De oplyste aktiebaserede nøgletal er relateret til B-aktierne.
Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis i note 30.
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Ledelsens beretning

Balancen

Regnskabsberetning
Resultatopgørelsen

Selskabets samlede balance udgør pr. 31. oktober
2014 300,6 mio. kr. mod 274,5 ved udgangen af
sidste regnskabsår.

I regnskabsåret 2013/14 realiserede selskabet en
omsætning på 259,8 mio. kr. mod 267 mio. kr.
året før. Omsætningen steg for produktgruppeområderne kabelfibermaterialer/kabelmaskiner,
TWM og lys, mens Offshore fik en mindre omsætning i forhold til sidste regnskabsår, hvilket især
skyldes sidste års ekstraordinært store projektsalg.

Varebeholdninger steg til 62,5 mio. kr. fra 56,5
mio. kr. Stigningen kan i al væsentlighed henføres til periodeforskydning inden for TWM og kabel
+ kabelmaskiner.
Tilgodehavender fra salg faldt til 49,7 mio. kr.
fra 62,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes det ekstraordinært store projektsalg i slutningen af regnskabsåret 2012/13.

Den realiserede totalomsætning ligger inden for
det forventede interval på 250 – 275 mio. kr.,
hvilket svarer til ledelsens forventninger oplyst i
årsrapporten for 2012/13.

Finansiering og kapitalberedskab

Eksporten udgjorde 92% mod 85% året før.
Årets omsætning blev som udmeldt ved den seneste udmelding fra den 27.11.2014. Resultatet før
skat blev på 53,3 mio. kr. og ligger dermed 2,3
mio. kr. over den forventede udmelding på ca. 51
mio. kr. før skat.

Roblons cash flow fra primær drift steg til 71,6
mio. kr. mod 40,0 mio. kr. året før. Stigningen
kan især henføres til fald i tilgodehavender og
stigning i kortfristet leverandørgæld på statusdagen. Investeringsaktiviteten var uændret i forhold til året før. Ultimo udgør likvide beholdninger 120,9 mio. kr. Roblon har en uudnyttet kreditramme gennem selskabets bankforbindelse.
Egenkapital

Resultat af primær drift blev 51,3 mio. kr. mod
53,4 mio. kr. i 2012/13.

Roblons egenkapital udgør 252,8 mio. kr. mod
230,3 mio. kr. sidste år.

Vareforbrug faldt relativt mere end omsætningen, hvilket skyldes produktmix og bedre udnyttelse af råvarer.

Begivenheder efter regnskabsafslutningen

Andre eksterne omkostninger steg svagt til 30,0
mio. kr. mod 29,2 mio. kr. året før.
Personaleomkostningerne steg med godt 2% til
62,2 mio. kr. Det gennemsnitlige antal medarbejdere for regnskabsåret var uændret 138.
De samlede afskrivninger steg til 9,0 mio. kr.
mod 8,0 mio. kr. året før.
At de finansielle indtægter er steget fra 1,1 mio.
kr. til 2,0 mio. kr. skyldes større renteindtægter
fra aftaleindskud.
Skat
Skat af årets resultat udgør 12,9 mio. kr. mod
13,1 mio. kr. Selskabets samlede skatteprocent
udgør 24,1% mod 24,3% sidste år.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet yderligere væsentlige begivenheder og
forhold, som indvirker på Roblons finansielle
stilling.

Forventninger til fremtiden
Ledelsen forventer en samlet beskeden vækst på
Roblons hovedmarkeder i indeværende regnskabsår 2014/15.
Vesteuropa har stort set ingen vækst i Roblons
produktområder, og uroen omkring Ukraine/Rusland og den faldende rubel trækker i
negativ retning.
En betydende faktor, som påvirker udsigterne
til det nye år, er den hastigt faldende pris på
olien. Priserne er faldet med mere end 40 %
siden sommeren 2014. De faldende priser vil
betyde og betyder allerede nu, at mange
nyinvesteringer inden for oliebranchen udskySide 3 af 14
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des eller helt bortfalder. Mange olieselskaber,
der opererer i Nordsøen, har som en tommelfingerregel, at nyinvesteringer udskydes ved
oliepriser på 80 $ pr. tønde.
Den direkte omsætning til olieindustrien udgør 20% af Roblons samlede omsætning.
Roblon har i fokuseringen på global forretningsudvikling rettet aktiviteter mod kunder i
hele verden inden for vores produktgruppeområde ”offshore”. Roblon har kunder, der
opererer i Nordsøen i dag, men forventer via
selskabets globaliseringstiltag stadig at kunne
præstere en fornuftig salgsudvikling inden for
produktgruppeområdet.
Største vækstmuligheder for Roblon udgøres af
fjernmarkederne som Asien, Kina og Sydamerika.
Roblon vil fortsætte markedsudviklingen ved
at være endnu mere til stede hos såvel nuværende kunder som potentielle kunder. Dette
sker i indeværende regnskabsår ved at investere i yderligere personlige salgsressourcer.
Dette vil på kort sigt medføre øgede omkostninger og påvirkning af driftsresultatet.
Også i indeværende regnskabsår 2014/15 øges
Roblons indsats inden for produktudvikling.
Bl.a. styrkes de personlige ressourcer for at
styrke den direkte tilgang til afdækning af
kundernes fremtidige behov. Det er Roblons
strategi at udvikle og lancere trendsættende
produkter inden for vores kerneforretningsområder, så vi opfattes som de førende og ledende inden for vores branche.
Akkvisitioner er et væsentligt element i forbindelse med Roblons strategiske udvikling og opnåelse af vores 2015 målsætning fra 2010 (omsætning i 2015 på 300 mio. kr. og en gennemsnitlig
årlig EBT-margin på min. 10%). I Roblons akkvisitionsudvalg arbejdes der struktureret med flere
potentielle emner, hvor en afklaring vil finde
sted i indeværende regnskabsår 2014/15.
Med baggrund i de ovenfor nævnte forhold er
Roblons forventninger til omsætning og indtjening for det nye år en omsætning i intervallet
250-280 mio. kr., samt et resultat før skat i intervallet på 40-50 mio. kr.

Salgsudviklingen
Omsætningen for forretningsåret 2013/14 udviklede sig gunstigt efter et trægt første kvartal
med en omsætning for årets første halvår, der
således blev 8,4 % større end sidste år.
Andet halvår udviklede sig, som vi havde forventet, idet omsætningen ikke kunne nå sidste års
andet halvår, en forventning vi også beskrev i
årsrapporten for 2012/13. Andet halvår var her
specielt positivt påvirket af enkeltstående ordrer
og projektsalg inden for produktgruppeområderne, ”TWM” og ”offshore”. Andet halvår i år endte hermed 11,1 % under forrige år og blev på
135,0 mio.kr.
Omsætningsudviklingen for de fire produktgruppeområder udviklede sig for året tilfredsstillende
og som forventet. Således blev omsætningen for
produktgruppeområderne ”kabelfibermaterialer/kabelmaskiner”, ”TWM” og ”lys” større end
sidste år, med en omsætningsstigning på 16,4 % i
forhold til sidste år.
Omsætningen for området ”offshore” blev stort
set som forventet og mindre end året før. Produktområdet var ekstraordinært begunstiget
sidste år med større enkeltstående projekter.
De 4 produktgruppeområder
Roblon opererer inden for fire produktgruppeområder, hvor produkterne henvender sig til:
• Kabelfibermaterialer og kabelmaskiner – pro
dukter til den fiberoptiske industri. Området
omsatte for 96,2 mio. kr. (92,6 mio. kr.)
• TWM – maskiner til garn og tovværksfremstilling
samt opvikling. Området omsatte for 70,9 mio.
kr. (67,1 mio. kr.)
• Offshore – Produkter til offshore industrien
samt øvrig industri. Området omsatte for 56,3
mio. kr. (76,1 mio. kr.)
• Lys – Produkter til fiberoptisk belysning samt
LED-belysning. Området omsatte for 36,4 mio.
kr. (31,3 mio. kr.)

Roblon vil fra indeværende regnskabsår 2014/15
udsende kvartalsrapporter.
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Kabelfibermaterialer og kabelmaskiner
Efterspørgslen på lyslederkabler drives af en stadigt stigende efterspørgsel på lynhurtig dataoverførsel til hurtigere internetopkoblinger, serverløsninger ”i skyen”, video-on-demand tjenester
og online-gaming.
Roblon er en erfaren leverandør til kabelfiberindustrien og producerer en bred vifte af maskiner
til håndtering af kabler. Det brede udbud af maskiner, der indgår i dele af produktionslinjen,
fremstilles både som standardmaskiner og kundetilpassede løsninger.
Roblon leverer endvidere et bredt sortiment af
de komponenter, som afhængig af kravene til
kablets slidstyrke og funktion, bruges til at opbygge kablet.
Markedet for kabelmaskiner og -materialer er
præget af få, større aktører, der gennem samarbejde med Roblon opnår betydelige one-stopshopping-fordele ved at købe såvel maskiner som
materialer til fremstilling af fiberkablerne samme sted.
Gennem et meget nært samarbejde med kunden
opnår Roblon en tæt forståelse af kundens behov
for innovative produktionsløsninger og dermed
effektive, konkurrencedygtige produkter.
TWM
Forretningsområdet TVM udspringer af virksomhedens start for 60 år siden som leverandør af
tovværk til den lokale fiskeindustri. Med årene
har Roblon opbygget en unik ekspertise inden for
twistere, tovværksmaskiner og windere, der hver
for sig eller i kombination bruges til at fremstille
garner og slået tovværk.
Twistingudstyr anvendes til fremstilling af garner
til landbrug og industri. Landbruget efterspørger
bl.a. bindegarn til halmballer. Og til industriel
sammenhæng bruges blandt andet stærke garner
af aramid kunstfiber samt mere tekniske garner
som geotekstiler, der tåler berøringen med jord.
Roblons brede udbud af tovværksmaskiner spænder over udstyr, der producerer slået tovværk i
tykkelser fra ned til 1 mm og op til 50 mm i diameter. Tovværk bruges i et utal af sammenhænge, og fremstilles overalt i verden.
Det færdige tovværk opvikles typisk på større og
mindre spoler. Den del af jobbet kan Roblons
udvalg af windere håndtere. Som et spinoff af
tovværks-fokuseringen har Roblon også udviklet

en winder til kulfiberindustrien. Winderen bruges
til at opspole råvarer, der medgår til produktion
af kulfiber.
Markedet for twistere, tovværksmaskiner og windere er stærkt globaliseret og markedsudviklingen stabil. Efterspørgslen på Roblons udstyr følger som hovedregel ofte de økonomiske konjunkturer ganske tæt.
Offshore
Lav vægt og høj styrke har gjort Roblons kunstfiberbaserede løsninger efterspurgte i offshore
sektoren. De rustfri og bøjefleksible produkter
tilbyder lang levetid og stor styrke til en industri,
hvor sikkerhed og pålidelighed er et nøgleord.
Produkterne er typisk imprægnerede og har en
levetid på mere end 30 år. Offshore olie- og gasindustrien anvender blandt andet produkterne til
at spænde flydere fast til dybhavsrørledninger,
til beskyttende og forstærkende omsnøring af
rørledninger på havbunden, og som sikkerhedsnet
til at værne mandsskabet mod pludseligt faldende objekter ved håndtering af tungt boremateriel
på platforme og rigge.
Det er et marked i vækst, hvor der løbende findes ny anvendelse for Roblons stærke og lette
fiberløsninger. Af samme grund foregår innovation og produktudvikling ofte i tæt samarbejde
med kunderne. De henvender sig med en forventning om, at Roblons know how omkring syntetiske fibre i offshore miljøer kan bidrage til at
løse en specifik udfordring.
Roblons viden på området anvendes også på land
i form af produkter, der eksempelvis bruges ved
montering af højspændingsledninger, hvor materialets styrke og fleksibilitet forenes med stærke
strømisolerende egenskaber.
LYS
Fiberlys kendes især fra udsmykningsopgaver i
form af ”selvlysende”, ofte farvede plastfiberkabler (side lys) samt til punktbelysning (endelys), hvor glasfiberkabler koncentrerer lyset på
afgrænsede områder. Fiberlys er det største produktsegment inden for produktområdet ”Lys”.
Fiberlys afgiver ikke varme, og selve lyskilden er
ikke strømførende og afgiver ingen ultraviolet
stråling eller varme områder. Det skånsomme lys
er velegnet til sarte malerier og skulpturer på
museer, i udstillingsmontrer eller som dekorativt
lys.
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Det andet produktsegment under Lys er de
stærkt strømbesparende LED-installationer. LEDlys (Light Emitting Diode) bruges især i butikslokaler og på kontorer. LED-lamper og -løsninger
udbydes i dag i mange kvaliteter og prisklasser,
domineret af et stort antal lavprisproducenter.
Roblon fokuserer på kvalitetslys og på kunder
med et stærkt forretningsmæssigt incitament til
at investere i godt lys. Det er kunder, hvor perfekt lys er nødvendigt for at præsentere deres
produkter så attraktivt som muligt.
I takt med, at kvalitets LED har indhentet halogenlysets forspring hvad angår farve- og kontrastgengivelse, har Roblon fået fodfæste på
markedet for kvalitets LED-lys, hvor løsningerne
ofte udvikles i tæt samarbejde med kunden.
Produktudvikling
Det er Roblons ønske kontinuerligt at styrke markedsopfattelsen af, at Roblon er i den teknologiske førertrøje og er markedsledende med hensyn
til udvikling og lancering af trendsættende produkter og systemløsninger inden for selskabets
kerneforretningsområder.
Roblon vil tilbyde markederne produkter og systemløsninger med de bedste og mest effektive
løsninger, generelle løsninger såvel som specielt
tilpassede produkter og løsninger til opfyldelse af
individuelle markeds- og kundekrav. Kunderne
skal opfatte Roblon som en leverandør af de mest
innovative og dokumenteret kundeværdiskabende
produkter og ydelser.
Roblon har kompetencerne og det nødvendige
teknologiske beredskab til at styrke konkurrenceevnen og det teknologiske førerskab. Vi udbygger
kontinuerligt de faglige kompetencer og discipliner gennem kurser og tilfører nye ressourcer.
Roblon investerer løbende i kompetencegivende
aktiviteter til sikring og udbygning af eksisterende, såvel som kommende nøglekompetencer.
Området har således i år tilført øgede ressourcer
til fagområderne; mekanisk konstruktion, elektronikområdet, samt det kemiske og polymere
område.
Der er i regnskabsåret 2013/14 arbejdet med
identifikation af nye markedstrends, produktmuligheder, anvendelsesmetoder og teknologier.
Udviklingsfunktionen arbejder samtidigt løbende
med at optimere og rationalisere vores produktionsprocesser. I det hele taget er arbejdet med

produktionsteknologisk udvikling og optimering af
stor betydning, for at kunne udvikle nye løsninger
til kunderne, og er meget tæt sammenknyttet
med produktudvikling inden for produktgruppeområderne ”kabelfibermaterialer” og ”offshore”.
Udviklingsfunktionen fokuserer løbende på at
effektivisere og forbedre styring af udviklingsprojekter. Identificering og prioritering af nye projekter og produkter sikres gennem en effektiv
risikostyring, der skal sikre den rette balance
mellem risiko og afkast, samt minimere risikoen i
de enkelte projekter. Herunder eventuelt hurtigt
at lukke ikke attraktive projekter.
Der er endvidere fokuseret på identificering af
interessante produkter, som gennem insourcing
supplerer vores nuværende produktprogrammer
og således medvirker til kunde- og markedsudvidelse.
I regnskabsåret 2013/14 lancerede Roblon 6 nye
produkter inden for produktgruppeområdet kabelfibermaterialer/kabelmaskiner. Der var tale
om 4 kabelfibermaterialeprodukter til den fiberoptiske kabelindustri samt 2 nye produktenheder
inden for kabelmaskin-området. Lanceringerne
skete på verdens vigtigste messe for kabelindustrien ”Wire 2014”, der afholdes hvert andet år
i Düsseldorf. Roblons stand var som tidligere
genstand for stor interesse, og ledelsen har
grundlag for at have gode forventninger til den
fremtidige afsætning af de nylancerede produkter.
I relation til Roblons vækstmål blev de personlige ressourcer i produktudviklingsfunktionen
øget med 15% i regnskabsåret 2013/14.
Produktion
I regnskabsåret 2013/14 igangsatte selskabet
udvidelse af Roblons produktionsfaciliteter på
fabrikken i Gærum. Her udbygges fabrikken med
ca. 2.500 m2, til ibrugtagning i første kvartal
2015.
I samme forbindelse investeres i nyt produktionsudstyr til fabrikken. Roblons produktionskapacitet inden for produktgruppeområderne, ”kabelfibermaterialer/kabelmaskiner” og ”offshore”
stiger dermed markant.
Ledelsen forventer, at produktionsudstyret er i
almindelig drift i løbet af 1. halvår 2015.
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Den samlede investering forventes at beløbe sig
til ca. 15 mio. kr.
Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar
Roblon har ikke udarbejdet en struktureret
tilgang til belysning af sammenhængen mellem samfundsansvarlighed og værdiskabende
virksomhedsdrift og har således ikke vedtaget
politikker for området.
Som følge heraf afgives der ikke en særskilt
redegørelse for området.
Ligeledes har Roblon ikke politikker for menneskerettigheder og for at reducere klimapåvirkningen.

Medarbejdere og organisation

Motivation og effektivitet er betinget af et godt
og sundt arbejdsmiljø. Dette sikrer vi blandt andet ved løbende at have fokus på opfyldelse af
kravene til arbejdspladsvurderinger, psykisk arbejdsmiljø, konflikthåndtering, sygefravær og i
det hele taget således, at der er fornuftig balance mellem familie- og arbejdsliv.
Igennem året har vi på tværs af vores 3 forskellige fysiske lokationer arbejdet med interne såvel
som eksterne audits, samt afholdt regelmæssige
sikkerhedsrunderinger, der er med til at sikre og
opretholde et godt og sikkert arbejdsmiljø.
Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationsgruppen
deltager årligt i efteruddannelse for at styrke
kompetenceniveauerne med hensyn til det fremadrettede arbejde.

Roblons organisation består af dedikerede, motiverede og meget kompetente medarbejdere.
Vi ønsker at fastholde, udvikle og tiltrække engagerede og dygtige medarbejdere med ambitioner og interesse i og evne til at styrke og sikre
fremdrift for virksomheden.

Vi arbejder målrettet med forebyggelse af arbejdsulykker og kontinuerligt med at reducere
brugen af skadelige stoffer i produktionen.

Kompetenceniveauerne i virksomheden vedligeholdes og styrkes løbende ved blandt andet kurser, seminarer samt efteruddannelse og andre
kompetencegivende aktiviteter.
Disse indeholder blandt andet inden for produktionsfunktionen mulighed for vores medarbejdere
for at blive uddannet i arbejdsopgaver og metodikker, der dækker produktion og fremstilling af
produkter inden for alle Roblons fire produktgruppeområder. Dette giver en betydelig og meget vigtig fleksibilitet, således at der hurtigt kan
rampes op inden for et område, som måtte få
brug for at effektuere pludselige ekstraordinære
kundeordrer.
Denne fleksibilitet og evnen til at kunne honorere
hurtige ordrer bliver vigtigere og vigtigere, og
foruden den væsentlige opfyldelse af kundeønskerne giver disse kompetenceløft, hvor man kan
arbejde inden for flere produktgruppeområder,
medarbejderne yderligere arbejdstilfredshed og
motivation.
Denne vigtige omstillingsparathed er en af
grundholdningerne i vores organisation. Vores
medarbejdere, som er meget motiverede og dedikerede med hensyn til fleksibilitet og omstilling, forstår, at disse elementer og holdninger er
altafgørende for succes, og for at vores overordnede målsætninger kan nås og indfries.

Roblon har i 2013/14 beskæftiget gennemsnitligt
138 medarbejdere, lige som vi i 2012/13 beskæftigede 138 medarbejdere i gennemsnit.
Antal medarbejdere ved starten af det nye år
udgør 143 mod 142 sidste år.

Antal medarbejdere

Risikofaktorer
Konjunkturforhold
Roblon følger løbende udviklingen af konjunkturforholdene, da udsving i forholdene har en væsentlig indflydelse på selskabets økonomiske
resultater.
Generelt set er der en god spredning af produkter
og markeder, og som respons til geografisk bestemte udsving i efterspørgslen fokuserer Roblon
inden for produktgruppeområderne på yderligere
globalisering af afsætningen på alle områder.
Endvidere rettes aktiviteterne mod flere forskellige kundeområder.
Det skal dog bemærkes, at denne spredning ikke
giver effekt, hvis der er generel nedgang i de
internationale konjunkturer.
Valuta- og kreditrisici
Disse risici er omtalt i note 23.
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Miljøforhold
Roblons produktionsenhed i Gærum er miljøcertificeret efter ISO 14001 og har ikke afledning fra
processer, der belaster det eksterne vandmiljø,
og emission til luft er begrænset og kontrolleres
løbende.
Roblons produktionsenhed i Sæby anvender ingen
specielt miljøbelastende produktions-processer,
hvilket betyder, at den eksterne miljøbelastning
er stærkt begrænset og hovedsageligt er relateret til energiforbruget i forbindelse med belysning, opvarmning og maleproces. Der anvendes
ligeledes energi til kontrol af lysgivere, og der er
en meget begrænset emission til luft i forbindelse med limprocessen ved fremstilling af fiberbundter i forbindelse med lysproduktionen.
Forsikringsforhold
Selskabets politik er at forsikre mod risici, der
kan true den økonomiske stilling. Udover de lovpligtige forsikringer er der tegnet forsikringer
mod produktansvar og driftstab. Ejendomme,
driftsmateriel og varelagre er på all-risk basis
forsikret til genanskaffelsespris.
Finansielt beredskab
Roblon har finansieret sine aktiviteter over driften og har pr. 31.10.14 et likviditetsoverskud.
Roblon har endvidere en uudnyttet løbende kreditramme, og yderligere finansielle midler kan
tilføres ved optagelse af lån mod sikkerhed i
bygninger og maskiner.
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Aktionærforhold
Udbytte
På generalforsamlingen den 26. februar 2015 vil
bestyrelsen foreslå et udbytte på 60 %, svarende
til 21,5 mio. kr. og en pay out ratio på 53%.
Ved fastsættelsen af årets udbytte vil der blive
taget hensyn til det aktuelle investeringsbehov
og vurdering af den fremtidige likviditetsudvikling.
Det foreslåede udbytte for 2013/14 på 60 % svarer til 12 kr. pr. 20 kr. B-aktie og 120 kr. pr. 200
kr. A-aktie. I 2012/13 var udbyttet på 50% (svarende til 10 kr. pr. 20 kr. B-aktie og 100 kr. pr.
200 kr. A-aktie). Ved kurs 286 (ultimokurs) medfører dette et direkte afkast på 4,2 %
Udsendte meddelelser til fondsbørsen
9. januar 2014
- Årsregnskabsmeddelelse
2012/13
13. januar 2014
- Storaktionærmeddelelse
14. januar 2014
- Storaktionærmeddelelse
24. februar 2014
- Periodemeddelelse
27. februar 2014
- Ændring i Roblon A/S’
bestyrelse
24. juni 2014
- Delårsrapport for 1.
halvår 2013/14
21. august 2014
- Periodemeddelelse
2. oktober 2014
- Finansiel kalender
2014/15
27. november 2014 - Afvigelse fra tidligere
offentliggjorte forventninger
Finansiel kalender
15. januar 2015
- Årsregnskabsmeddelelse
2013/14
26. februar 2015
- Generalforsamling og periodemeddelelse
18. juni 2015
- Halvårsmeddelelse 2014/15
27. august 2015
- Periodemeddelelse
14. januar 2016
- Årsregnskabsmeddelelse
2014/15
25. februar 2016
- Generalforsamling og periodemeddelelse

Ejerforhold
Følgende aktionærer er omfattet af Selskabslovens § 55:
Ejer
Stemme
andel %
andel %
ES Holding Frederikshavn ApS,
Bøgevej 11, 8370 Hadsten
25,1

68,8

FMS Investeringsrådgivning A/S,
Østergade 27 b, 7400 Herning 12,1

5,1

Roblon A/S indgår i koncernregnskabet for ES
Holding Frederikshavn ApS.
Regnskabet er offentligt tilgængeligt.
Egenkapital
Ved årets udgang udgør selskabets egenkapital
252,8 mio. kr.
Roblons aktiekapital er opdelt i A-aktier og Baktier. Med den nuværende ejerstruktur har bestyrelsen ingen umiddelbare planer om at foreslå
en sammenlægning af de to aktieklasser. Denne
ejerstruktur har efter ledelsens opfattelse været
med til at sikre grobund for en langsigtet, konsekvent strategi for selskabet med ambitiøse, langsigtede mål. Ved at realisere målene, bliver der
skabt øget værdi for aktionærer, kunder og medarbejdere.
Et godt kapitalberedskab anses for en væsentlig
styrke af hensyn til eventuelle fremtidige aktivitetsudvidelser.
Egne aktier
Selskabet kan i henhold til generalforsamlingens
bemyndigelse erhverve egne aktier op til 10 % af
aktiekapitalen. Bemyndigelsen løber frem til
30/6 2015. Bestyrelsen vil anmode om fornyet
bemyndigelse på generalforsamlingen.
Vedtægter
Selskabets vedtægter kan ændres, hvis 2/3 af de
afgivne stemmer, såvel som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede
aktiekapital, afgiver stemme for forslaget. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt
bestyrelse på 4-7 medlemmer, der vælges for 1
år ad gangen.

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den
26. februar 2015 kl. 16.30 på Hotel Scandic The
Reef, Toldbodvej, Frederikshavn.
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TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR PERIODEN 1.
NOVEMBER 2013 - 31. OKTOBER 2014

2013/14
tDKK

2012/13
tDKK

259.787
856
-108.168
-29.985
-62.176

266.994
1.747
-117.431
-29.169
-60.744

-9.008
51.306

-8.009
53.388

1.977
0
53.283

1.054
-323
54.119

-12.850

-13.140

40.433

40.979

-19
5
-14

194
-48
146

40.419

41.125

Resultat pr. aktie (EPS)

22,6

22,9

Resultat pr. aktie, udvandet (DEPS)

22,6

22,9

Nettoomsætning
Andre driftsindtægter
Vareforbrug
Andre eksterne omkostninger
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
aktiver
Driftsresultat
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
Poster, som kan blive omklassificeret til resultatet
Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg
Skat af anden totalindkomst
Anden totalindkomst

Totalindkomst
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BALANCE PR. 31. OKTOBER 2014

Aktiver

2013/14
tDKK

2012/13
tDKK

Færdiggjorte udviklingsprojekter
Udviklingsprojekter under udførelse

4.292
4.569

4.862
5.552

Immaterielle aktiver

8.861

10.414

Grunde og bygninger
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle aktiver under udførelse

33.638
5.296
288
4.854

36.108
4.854
523
1.511

Materielle aktiver

44.076

42.996

327

886

53.264

54.296

Varebeholdninger

62.506

56.485

Tilgodehavender fra salg
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

49.675
3.266
206
53.147

62.296
3.859
87
66.242

Finansielle aktiver disponible for salg

10.773

10.793

Likvide beholdninger

120.941

86.679

Kortfristede aktiver i alt

247.367

220.199

Aktiver i alt

300.631

274.495

Langfristede aktiver

Tilgodehavender fra salg
Langfristede aktiver i alt

Kortfristede aktiver
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BALANCE PR. 31. OKTOBER 2014

Passiver

2013/14
tDKK

2012/13
tDKK

35.763
697
216.361
252.821

35.763
711
193.810
230.284

3.793
177
3.970

4.155
115
4.270

20.630
10.349
12.861
43.840

14.310
10.929
14.702
39.941

300.631

274.495

Egenkapital
Aktiekapital
Andre reserver
Overført resultat
Egenkapital i alt
Langfristede forpligtelser
Udskudt skat
Andre hensatte forpligtelser
Langfristede forpligtelser i alt
Kortfristede forpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Selskabsskat (sambeskatningsbidrag)
Anden gæld
Kortfristede forpligtelser i alt
Passiver i alt
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Pengestrømsopgørelse
2013/14
tDKK

2012/13
tDKK

Driftsresultat
Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver
Ændring i andre hensatte forpligtelser
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i kortfristede forpligtelser

51.306
-856
9.008
62
-6.021
13.654
4.479

53.388
-1.747
8.009
-235
-2.859
-20.144
3.548

Pengestrømme vedrørende primær drift

71.632

39.960

Modtagne finansielle indbetalinger
Betalte finansielle omkostninger
Betalt selskabsskat

1.977
0
-13.787

1.054
-323
-9.298

Pengestrømme vedrørende drift

59.822

31.393

Investering i immaterielle aktiver
Køb af materielle aktiver
Salg af materielle aktiver

-2.292
-6.653
1.267

-3.645
-6.910
1.870

Pengestrømme vedrørende investeringer

-7.678

-8.685

Betalt udbytte

-17.882

-17.882

Pengestrømme vedrørende finansiering

-17.882

-17.882

34.262
86.679

4.826
81.853

120.941

86.679

Ændring i likvider
Likvider 1/11 2013
Likvider 31/10 2014
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Egenkapital og udbytte
Egenkapitalopgørelse:

Egenkapital 31/10 2012

Aktiekapital

Andre
reserver

Overført
resultat

Egenkapital
i alt

35.763

565

170.713

207.041

40.979
40.979

40.979
146
41.125

-17.882

-17.882

193.810

230.284

40.433

Årets resultat
Anden totalindkomst
Totalindkomst for regnskabsåret

146
146

Udloddet udbytte
Egenkapital 31/10 2013

35.763

Årets resultat
Anden totalindkomst
Totalindkomst for regnskabsåret
Udloddet udbytte
Egenkapital 31/10 2014

35.763

711

-14
-14

40.433

40.433
-14
40.419

697

-17.882
216.361

-17.882
252.821
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