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Delårsrapport for 1. halvår 2010/11
Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport for perioden
1. november 2010 - 30. april 2011.

Resume:


Omsætningen på 99,2 mio. kr. er på niveau med det forventede ved årets start, mod 97,5 mio. kr. sidste
år.



Resultat af primær drift blev på 14,5 mio. kr. i forhold til 11,5 mio. kr. sidste år, hvilket er bedre end
forventet ved årets start.



Resultat før skat er på 14,2 mio. kr. mod 12,6 mio. kr. sidste år, hvilket også er bedre end forventet.



Omsætningen for forretningsområdet Industri blev lidt bedre end forventet, mens omsætningen for forretningsområdet Lighting er lidt mindre end forventet.



Indtjeningen for forretningsområderne blev bedre end forventet.



Roblon fastholder forventningerne til året 2010/11, med en omsætning som tidligere udmeldt i intervallet 200 – 210 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 23 - 27 mio. kr.

Frederikshavn, den 23. juni 2011
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.):

2010/11

2009/10

31/10 2010

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

99.226

97.512

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

14.494
-269
14.225

11.518
1.115
12.633

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

10.669

9.475

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

210.737

207.741

224.934

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

183.497

177.141

190.501

29,8
14,6

26,5
11,8

11,8
87,1
11,4
513
670

9,7
85,3
10,7
495
590

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...................................

533
619

Sammenligningstal for 2009/10 er ændret i forbindelse med overgang til aflæggelse af regnskaber efter IFRS.
Ændringen påvirker finansieringsindtægten i 1. halvår 2009/10 negativt med 179 t.kr. Resultat før skat i
delårsrapporten sidste år udgjorde 12.812 t.kr.
Nøgletal er baseret på halvårstal.
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Ledelsens beretning
Roblon A/S har startet forretningsåret 2010/11
med en fremgang i omsætningen på 2 % for halvåret. Omsætningen blev på 99,2 mio. kr., hvilket
er på niveau med forventningerne ved årets start.
Omsætningsfremgangen er båret af forretningsområdet Industri inden for produktsegmenterne
kabel-industri og offshore-industri, hvor den væsentligste fremgang kommer fra den fiberoptiske
kabel-industri.
Fremgangen og aktivitetsniveauet inden for den
fiberoptiske kabel-industri afspejles ligeledes i
stigende efterspørgsel og omsætning for kabelmaskiner for første halvår, i forhold til samme
periode sidste år.
For øvrige maskiner inden for TWM-segmentet
(maskiner til kulfiber-industri og tovværksfremstilling) er der stigende aktivitet og en fornuftig
udvikling i forhold til sidste år. Omsætningen for
første halvår er lidt mindre end sidste år, men
skyldes primært kundebetingede leveranceudskydelser til andet halvår.
Omsætningen inden for forretningsområdet
Lighting er lidt mindre end det forventede for
første halvår, og er ligeledes mindre end første
halvår sidste år.
Efterdønningerne fra den globale finanskrise har
stadig et godt greb i forretningsområdet, og påvirkes af de samme markedsmekanismer som opleves og er gældende for bygge-branchen.
Den usikkerhed, som ligger i slipstrømmen efter
finanskrisens hærgen, påvirker væsentligt beslutningsprocesserne vedrørende investeringer i eksempelvis renoveringer eller nybygninger af
muséer og butikskomplekser. Mange kunder udskyder således planlagte projekter ligesom flere
projekter skrinlægges helt. Specielt for den vestlige verden er udviklingen meget træg, og på det
sydeuropæiske marked er der praktisk talt ingen
aktiviteter.
For forretningsområdet Lighting har Roblon oplevet en stigende aktivitet på de primære markeder fra årets begyndelse, som dog har været aftagende igen inden for de seneste måneder.
Resultatet af den primære drift (EBIT) blev forbedret med 26 %, svarende til 3 mio. kr., og blev

på 14,5 mio. kr. for første halvår, mod 11,5 mio.
kr. for første halvår sidste år.
Fremgangen i EBIT er tilvejebragt til trods for den
hårde konkurrence, som præger markederne, og
ikke mindst den til tider dramatisk stigende og
udfordrende udvikling i råvarepriserne, som Roblon har oplevet gennem første halvdel af året.
Specielt den energikrævende råvarefremstilling
af materialer, som indgår i Roblons produktprogrammer til offshore-industrien og den fiberoptiske kabel-industri, har været præget af store
prisstigninger.
Fibre til den optiske kabel-industri har således fra
årets start været pålagt en EU-importold på 43,6
% for kinesiske produkter, som, efter mange indsigelser fra europæiske virksomheder, der anvender fibre til forskellige applikationer og produkter, efterfølgende er sat ned til 13,8 % og er gældende de næste 4 år.
Den nye centrale, fælles produktionsfunktion har
gennem halvåret fokuseret stærkt på forskellige
effektivitetsfremmende aktiviteter, og har løbende optimeret og udnyttet forholdene omkring
synergier inden for funktionen. Fokuseringen på
forenkling, effektivisering og rationalisering har
påvirket lønsomheden positivt og delvist medvirket til at modvirke effekten fra de fortsat stigende og udfordrende råvarepriser.
I halvåret er der, med fokus på Roblons strategiplaner, anlagt en ekspansiv strategi med hensyn
til investeringer i forskellige aktiviteter, rettet
mod de forretningsmæssige og geografiske områder, hvor forventningerne til vækst har været
størst.
Denne fokusering på nye geografiske vækstområder har påvirket det samlede resultat for halvåret
positivt og kompenseret for afmatningen på Roblons traditionelle og primære markeder.

Forventninger til fremtiden
Indførelse af den nye organisationsstruktur, som
blev påbegyndt ved halvårets start, blev hurtigt
helt og fuldt implementeret, og har fungeret tilfredsstillende og effektivt siden årsskiftet.
De to business units Industri og Lighting er i ”driver-seat” med hensyn til vækst og fremgang inSide 3 af 9

Delårsrapport for 1. halvår 2010/11

den for de to respektive forretningsområder, og
der fokuseres intenst på implementering af globale aktiviteter til at styrke udviklingen på forretningsmæssige vækstområder såvel som på
geografiske vækstmarkeder.
Den økonomiske udvikling på de traditionelle
markeder er stadig påvirket af den globale recession og udviser stor træghed.
Det er vigtigt for Roblon, også under vanskelige
og udfordrende markedsvilkår, at fastholde og
udbygge konkurrenceevnen, og der lægges stor
vægt på at fastholde investeringer i aktiviteter til
at understøtte de ekspansive forretningsudviklingsstrategier, produktionseffektivisering og innovativ produktudvikling, nøje afbalanceret efter
de økonomiske forhold, da en stadig koncentreret
og stærk styring af omkostningsudviklingen anses
som påkrævet.
Der fortsættes med implementering af produktionsfremmende aktiviteter, modernisering, rationalisering og effektivisering af produktion og produktionsprocesser.
Den centrale udviklingsfunktion, der er samlet i
”udviklings- og teknologicentret” i Sæby, har
blandt andet via de nye rammer og synergier, vist
god fremdrift i udviklingen af nye projekter. Således er der sidst i halvåret lanceret spændende
produktfornyelser/-forbedringer, og flere lanceres i det følgende halvår.
Eksempelvis lanceres nye produkter til kunder inden for den fiberoptiske industri, og produkter til
belysningsindustrien forventes at kunne medvirke
til revitalisering og styrkelse af et væsentligt
produktsegment inden for Lighting.
Der forventes for Roblons forretningsområder en
lidt højere omsætning for 2. halvår i forhold til 1.
halvår. Dog forventes årets omsætning inden for
forretningsområdet Lighting samlet at blive mindre end sidste år.
Roblon A/S forventer på den baggrund for hele
året 2010/11 en omsætning som udmeldt,
inden for intervallet 200 – 210 mio. kr., samt
fastholder forventningerne til resultat før skat
(EBT) inden for intervallet 23 - 27 mio. kr.

Kommentarer til hovedtal
Omsætningen for 1. halvår blev på 99,2 mio. kr.,
hvilket er 1,7 mio. kr. mere end samme periode
sidste år.
Resultatet for den primære drift blev med 14,5
mio. kr., 3 mio. kr. højere end sidste år.
Finansiering m.v. er på –269 t.kr. mod sidste år
1,1 mio. kr., og er for perioden påvirket af salg af
værdipapirer.
Resultat før skat (EBT) bliver herefter på 14,2
mio. kr. mod 12,6 mio. kr. sidste år, hvilket giver
et resultat for 1. halvår på 10,7 mio. kr. i forhold
til 9,5 mio. kr. sidste år.
Samlede aktiver er steget med 3 mio. kr. fra
207,7 mio. kr. til 210,7 mio. kr.
Langfristede aktiver er 6,3 mio. kr. mindre end
sidste år og skyldes primært et fald i de materielle aktiver fra 53,5 mio. kr. til 47,5 mio. kr.
De kortfristede aktiver er påvirket af en stigning i
varebeholdninger fra 47,1 mio.kr. sidste år til
51,4 mio. kr., et fald i finansielle aktiver disponible for salg fra 50,3 mio. kr. til 21,5 mio. kr., og
en stigning i likvide beholdninger fra 12,4 mio.
kr. til 46,0 mio. kr.
Egenkapitalen ved halvårets start på 190,5 mio.
kr. er påvirket negativt af udbetalt udbytte og
skat af dagsværdireguleringer på i alt 17,9 mio.
kr. og positivt af halvårets resultat, dagsværdiregulering af sikringstransaktioner og finansielle aktiver disponible for salg på i alt 10,9 mio. kr.
Egenkapitalen for halvåret udgør herefter 183,5
mio. kr. mod 177,1 mio. kr. sidste år.

Produktsegmenterne
Roblons produktsegmenter har i 1. halvår udvist
en positiv og tilfredsstillende udvikling i omsætning og indtjening, dog er produktsegmenterne
inden for belysningsområdet, LED og FIBEROPTIK
stadig påvirket af finanskrisen. Omsætningen indenfor disse områder er for halvåret lidt mindre
end forventet, og mindre end sidste år.
Omsætningsudviklingen inden for fiberprodukter
til den fiberoptiske kabel-industri har for 1. halvår været meget tilfredsstillende.
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Forretningsmæssige tiltag på potentielle geografiske vækstmarkeder har været medvirkende til
den gunstige udvikling, og sammenholdt med
fortsat aggressive markedsføringstiltag samt introduktion og lancering af nye fiberprodukter,
forventes udviklingen at fortsætte. Denne udvikling understøttes af konstant fokus på løbende
implementering af effektiviserings- og rationaliseringsaktiviteter.
Fokuseringen på nye vækstmarkeder betyder
samtidig, at efterspørgslen efter maskiner til det
fiberoptiske kabelområde udviser en positiv
trend, som også forventes at fortsætte i 2. halvår.
Omsætningsudviklingen for maskiner inden for
produktsegmentet TWM er ligeledes inde i en tilfredsstillende og positiv udvikling. Forskellige
markedsføringsaktiviteter rettet mod potentielle
vækstmarkeder og relancering af opdaterede
produktprogrammer har blandt andet medført
stigende omsætning og en tilfredsstillende ordrebeholdning til 2. halvår.

Der er i halvåret udviklet energieffektive belysningssystemer inden for begge produktområder,
og for det fiberoptiske område er der sidst i perioden lanceret en ny og banebrydende lysgenerator, som er baseret på energioptimeret LEDteknologi i modsætning til traditionel halogenteknologi. Forventningerne til og modtagelsen af
produkterne er positive, og strategisk vil de blive
anvendt til en kommerciel revitalisering af det
fiberoptiske område.
Der vil i den kommende periode blive fokuseret
skarpt på nye markedsføringsmæssige aktiviteter,
og udvikling af nye og bredere kundesegmenter
med afsæt i stærkere og bredere produktpaletter.
Omsætningen for 2. halvår forventes at blive
bedre end 1. halvår, men mindre end 2. halvår
sidste år.

Maskiner til kulfiber-industrien har også for dette
års 1. halvår udvist stor træghed som følge af krisen, men en fornyet optimisme inden for branchen betyder, at der forventes pæn og betydende
ordrefremgang i 2. halvår.
Omsætningen for TWM er for 1. halvår lidt mindre end sidste år, og skyldes kundebestemte udskydelser af leveringer til 2. halvår, som til gengæld forventes at blive meget positiv.
Inden for området offshore er omsætningsudviklingen for 1. halvår på et tilfredsstillende niveau,
og der er blandt andet udviklet nye kundetilpassede produkter, som anvendelsesmæssigt sigter
mod et bredt globalt marked. For 2. halvår forventes en mindre nedgang i omsætningen i forhold til 1. halvår. Der fokuseres på flere betydende projekter, der omsætningsmæssigt først forventes realiseret i det nye år.
Inden for produktsegmenterne LED og FIBEROPTIK
har omsætningen i det 1. halvår været mindre
end sidste år. Aktiviteterne på markederne er på
et meget lavt niveau, specielt vedrørende nybygningsprojekter (f.eks. museum og krydstogtskibe)
er der stor afmatning.
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og
godkendt delårsrapporten for perioden 1. november 2010 – 30. april 2011.
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 2011 samt resultatet
af selskabets aktiviteter for perioden 1. november
2009 – 30. april 2011.
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 23. juni 2011

Direktion

Jens-Ole Sørensen
Adm. direktør

Kurt Brink Jensen
Økonomidirektør

Bestyrelse

Klaus Kalstrup
Formand

Peter Sloth Vagner Karlsen

Henrik Hougaard

Ole Krogsgaard
Næstformand

Eva Lyngen

Lasse Østergaard Nielsen
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Resultatopgørelse
(t.kr.)
Nettoomsætning ...............................

1. halvår
2010/11
99.226

1. halvår
2009/10
97.512

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

14.494
-269
14.225

11.518
1.115
12.633

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

10.669

9.475

261

-98

18
-70
209

179
-20
61

10.878

9.536

Dagsværdiregulering af sikringstransaktioner................................................
Dagsværdiregulering af finansielle aktiver
disponible for salg .............................
Skat af dagsværdireguleringer ..............
Anden totalindkomst .........................
Totalindkomst i alt
Status
(t.kr.)
Aktiver

30.04.2011

31.10.2010

30.04.2010

Immaterielle aktiver ..........................
Materielle aktiver..............................

9.492
47.555

9.478
50.690

9.775
53.526

Langfristede aktiver i alt....................

57.047

60.168

63.301

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

51.441
34.708
21.513
46.028

49.066
41.712
39.778
34.210

47.109
34.563
50.334
12.434

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

153.690

164.766

144.440

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

210.737

224.934

207.741

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

183.497

190.501

177.141

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

5.053

4.998

5.472

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

22.187

29.435

25.128

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

210.737

224.934

207.741

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

30.04.2011

31.10.2010

30.04.2010

190.501
-17.882
0
0
0

178.282
-10.729
65
3
-17

178.282
-10.729
65
3
-16

18

-94

-98

261
-70
10.669

-713
202
23.502

179
-20
9.475

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

183.497

190.501

177.141
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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 2009/10.
Sammenligningstal for 1. halvår 2009/10 er reguleret i forbindelse med selskabets overgang til anvendelse af IFRS. Overgangen påvirker kun indregning eller måling ved, at dagsværdiregulering (og
skat heraf) af finansielle aktiver disponible for salg, der tidligere blev indregnet i periodens resultat, nu indregnes i resultatopgørelsen under anden totalindkomst. I regnskabet for 1. halvår af
2009/10 var der under resultatopgørelsen indregnet 179 t.kr. i dagsværdiregulering, som i sammenligningstallene er medregnet under anden totalindkomst.

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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