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Hovedtal
Beløb i mDKK

1. kvartal 2003

1. kvartal 2002

1.334

1.351

Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)

66

66

Driftsresultat før af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver (EBITA)

15

(13)

Driftsresultat (EBIT)

(1)

(34)

Koncernens resultat efter skat

(8)

(41)

NKTs andel heraf

(2)

(32)

Omsætning

Egenkapital
Nettorentebærende poster (aktiv)

2.880

3.754

321
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Resumé
NKT koncernen fik driftsfremgang i 1. kvartal 2003. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) udgjorde 66 mDKK.
Dette er identisk med resultatet for 1. kvartal 2002, som
indeholdt en ejendomsavance på 60 mDKK. Der er i 2003
således tale om en egentlig driftsforbedring på 60 mDKK.
NKTs andel af koncernens resultat efter skat og minoriteter
blev i 1. kvartal 2003 (2) mDKK imod et resultat året før på
(32) mDKK
NKT Cables Group realiserede et driftsresultat før afskrivninger på 18 mDKK, og fik dermed en tilfredsstillende start
på året. I sammenligning med 1. kvartal 2002 er der tale om
en resultatfremgang på 22 mDKK.
For Nilfisk-Advance er der tale om en fortsat positiv udvikling i samtlige koncernens forretningsenheder, og driftsresultatet før afskrivninger og amortiseringer for 1. kvartal 2003
blev 70 mDKK. Det svarer til en EBITDA-margin på 10,4%,
hvor den i 1. kvartal sidste år var 5,6%.
Den teknologiske udvikling i NKT Photonics gruppens selskaber forløber tilfredsstillende, og der registreres en fortsat
interesse for de optiske produkter, som udvikles og fremstilles af NKT Photonic gruppens selskaber. Det realiserede
resultat før afskrivninger i 1. kvartal på (20) mDKK er som
forventet. Det afspejler imidlertid, at efterspørgslen - især
efter NKT Integrations produkter og serviceydelser - som
forventet fortsat befinder sig på et særdeles lavt niveau.

NKT Flexibles har haft en tilfredsstillende ordreindgang i
kvartalet, men virksomhedens realiserede resultat før afskrivninger på (7) mDKK var ringere end ventet.
SMB og Cantion realiserede et resultat før afskrivninger på
(5) mDKK. For begge selskaber gælder det, at de fortsat er i
en proces, der går ud på at forankre dem i nye ejerstrukturer.
Ejendomsselskabet Priorparken følger de lagte planer, og
selskabet realiserede et driftsresultat før afskrivninger på
6 mDKK. Der er i 1. kvartal 2003 - i modsætning til 1. kvartal
2002 - ikke realiseret nogen ejendomssalg.
Koncernens nettorentebærende aktiver beløber sig ultimo 1.
kvartal til 321 mDKK. Likviditetsudviklingen følger forventningerne. Den vil i april måned blive påvirket af dividendeudbetalingen på 100 mDKK, som blev vedtaget på generalforsamlingen i april 2003.

Forventninger til 2003
Den stabilitet, som afspejler sig i resultatudviklingen for koncernens to store forretningsenheder, NKT Cables Group og
Nilfisk-Advance, sammenholdt med at NKT har realiseret en
avance på 6 mDKK ved salg af aktiviteterne i Watech, medfører, at vi foretager en marginal opjustering af vores forventninger.Vi forudser således, at årets resultat efter skat og
minoriteter vil ligge indenfor en ramme af 30 - 60 mDKK.
Forudsætninger og øvrige elementer for vores offentliggjorte
forventninger er uændrede.
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UDDYBNING
AF 1. KVARTALS RESULTATER
Omsætning

Finansielle forhold

I 1. kvartal blev koncernens omsætning 1.334 mDKK. I forhold til 1. kvartal sidste år er der tale om en tilbagegang på
1%, men når vi justerer for valutakurs- og metalprisudviklingen er der tale om en fremgang på ca. 4%. Denne omsætningsfremgang relaterer sig til såvel NKT Cables, NilfiskAdvance som NKT Flexibles.

De finansielle poster for 1. kvartal udgør (1) mDKK mod (3)
mDKK i samme periode året før.
I 1. kvartal har der - i overensstemmelse med forventningerne - været et likviditetstræk på 86 mDKK. NKT koncernens
nettorentebærende poster er ultimo 1. kvartal positive med
321 mDKK.

Driftsresultater
Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) blev 66 mDKK.
Umiddelbart betragtet er dette på niveau med samme
periode året før. Når man ved sammenligning af resultaterne
tager hensyn til den ejendomsavance på 60 mDKK, der blev
realiseret i første kvartal sidste år, er der i 2003 tale om en
driftsforbedring på 60 mDKK. Heraf har NKT Cables realiseret en driftsfremgang på 22 mDKK og Nilfisk-Advance er
gået 32 mDKK frem.
Afskrivninger og amortiseringer er realiseret med 68 mDKK.
Dette beløb er 32 mDKK mindre end i samme periode sidste år. Det lavere niveau har direkte sammenhæng med de
nedskrivninger af anlægsaktiver, der blev gennemført ultimo
sidste år.
Koncernen nåede et driftsresultat (EBIT) på break-even for
1. kvartal. Korrigeret for sidste års ejendomsavance på 60
mDKK svarer det til en driftsforbedring på 93 mDKK i forhold til samme periode sidste år.

Resultat efter skat og minoriteter
Resultatet efter skat og minoritetsinteresser for 1. kvartal
blev (2) mod et resultat året før på (32) mDKK.

Forventningerne til 2003
I forhold til de forventninger, som vi offentliggjorde i årsregnskabet 2002, foretager vi en marginal opjustering af vores forventninger til koncernens resultat efter skat og minoriteter. Fra
at ligge i niveauet 20 - 50 mDKK forventer vi et resultat
indenfor en ramme af 30 - 60 mDKK. Dette skal ses i lyset af
1. kvartals resultatudvikling for koncernens to store forretningsenheder, NKT Cables Group og Nilfisk-Advance, og avancen på 6 mDKK ved salg af Watech’s aktiviteter.Vi forventer
fortsat et positivt cash flow, som - ekskl. afløb af restruktureringshensættelser - overstiger den løbende dividendeudbetaling på 100 mDKK. Forudsætninger og øvrige elementer for
vores offentliggjorte forventninger er uændrede.

Selskabsportefølje
I forhold til oplysningerne i årsregnskabet for 2002 er der i
1. kvartal 2003 ikke sket ændringer i NKT Holding’s selskabsportefølje.

Koncernstruktur pr. 1. april 2003
NKT Holding

NKT Cables Group

- Danmark
- Tyskland
- Polen
- Tjekkiet
- Østrig
- Kina

Nilfisk-Advance Group

- Europa
- USA
- Asia/Pacific

NKT Photonics Group

-

NKT Integration
Crystal Fibre
KOHERAS
LIOS Technology
NKT Research &
Innovation

Andre selskaber

-

Miljøvirksomheden Watech A/S blev i februar måned frasolgt med overdragelse til RGS 90 pr. 1. marts 2003.
Aktiviteterne i life-science selskabet PicoSep er indstillet ultimo marts 2003.
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NKT Flexibles, 51%
Priorparken
SMB
Cantion

Ledelse
På generalforsamlingen den 3. april 2003 blev bestyrelsen
genvalgt. Den konstituerede sig efterfølgende med advokat
Christian Kjær som formand og forhenværende boligminister
Ole Løvig Simonsen som næstformand.

Der er - efter offentliggørelsen af årsregnskabet for 2002 foretaget aktiekøb af personer, som er omfattet af NKTs insiderregler. Disse handler er offentliggjort og har fundet sted i
overensstemmelse med de retningslinier, som gælder for
sådanne transaktioner.

Generalforsamling vedrørende 2002

Fondsbørsmeddelelser 2003

Der er udgivet separat orientering vedrørende de beslutninger, der blev truffet på generalforsamlingen den 3. april.
Disse kan læses på www.nkt.dk - meddelelse nr. 10. 2003 til
Københavns Fondsbørs.

Dato

Nr.

Emne

02.01.03
06.01.03

#2
#3

20.02.03
04.03.03
12.03.03
03.04.03

#4
#5
#7
#10

NKT Holdings børskalender 2003
NKT Holding A/S udsteder tegningsretter
og aktieoptioner
NKT sælger Watech til dansk miljøaktør
NKTs årsrapport 2002
Ordinær generalforsamling 2003
Generalforsamling 2003

NKT aktien
Den 31. marts 2003 var kursen på NKT aktien 76. Dette er
knap 3% over kursen primo året. Den daglige omsætning har
siden årsskiftet gennemsnitligt ligget på 2,2 mDKK.
Ultimo marts 2003 udgjorde markedsværdien knap 1,9 mia.
DKK. Når man tager likviditetssituationen og minoritetsinteresser i betragtning udgør den implicitte enterprise value i
underkanten af 1,7 mia. DKK - svarende til ca. 4,5 gange forventet EBITDA for 2003.

Meddelelserne 1, 6, 8, 9 og 11 omhandler indberetning af aktiebesiddelser.

Børskalender for resten af 2003
26. august
18. november

NKT Holding ejer fortsat 2,0% egne aktier.

Kvartalsrapport 2
Kvartalsrapport 3

Der er i januar måned udstedt 156.902 tegningsretter til
ledelse og medarbejdere i NKT Holding A/S og NKT
Research & Innovation A/S. På generalforsamlingen blev
udstedelsen af 14.438 aktieoptioner vedrørende 2002 til
bestyrelsen i NKT Holding A/S godkendt. Præmisserne for
de udstedte tegningsretter og aktieoptioner kan læses på
www.nkt.dk i vores meddelelse nr. 3. 2003 til Københavns
Fondsbørs.

Kursudvikling 1.1.2003 - 31.3.2003
100
NKTs aktiekurs
KFX index, rebased
80

60
1.1.2003
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VORES

SELSKABER
Nichesegmenter
Afsætningen af kobber- og fiberbaserede telekabler udviste
ligesom det foregående kvartal en omsætning på niveau med
samme periode året før. Hermed synes udviklingen i dette
segment stabiliseret efter en længere periode med kraftigt
faldende efterspørgsel.

NKT CABLES GROUP
Omsætning
NKT Cables realiserede i 1. kvartal en omsætning på 559
mDKK. I forhold til 1. kvartal året før er der tale om et
omsætningsfald på 5,6%. Når der korrigeres for metalprisudviklingen, valuta og ophørte aktiviteter er der imidlertid realiseret en fremgang.
Omsætningen fordeler sig med 27% på høj- og mellemspændingssegmenter, 37% på lavspændingssegmentet, 9% på telekabler, 19% på OPGW, kørerilletråd og emaljetråd samt 8%
på øvrige produkter.
Omsætningstilbagegangen på 34 mDKK kan henføres til
metalprisudviklingen (ca. 20 mDKK), valutakursudviklingen
(ca. 20 mDKK) samt til ophørte aktiviteter i Østrig (14
mDKK). De øvrige aktiviteter realiserede samlet set en
omsætningsfremgang i niveauet 20 mDKK.
Denne udvikling er drevet af fremgang inden for såvel højog mellemspændings- som lavspændingsområdet.

Høj- og mellemspænding
Omsætningen i høj- og mellemspændingsområdet målt i
faste metalpriser er således steget ca. 16% sammenlignet
med samme periode sidste år. Fremgangen relaterer sig dels
til et højere aktivitetsniveau indenfor installationsydelser på
det danske og tyske marked, dels til en moderat højere
efterspørgsel på mellem- og højspændingskabler - såvel på
vores hjemmemarkeder som på de nære eksportmarkeder.

Lavspænding
Omsætningen af lavspændingsprodukter er realiseret 7%
over samme periode sidste år. Heri indgår, at omsætningen i
første kvartal er påvirket positivt af leverancer til metroen i
Prag efter oversvømmelsen sidste efterår. Den generelle
efterspørgsel på lavspændingsprodukter på vores hjemmemarkeder vurderes at ligge under sidste år på grund af lavere
aktivitet i byggeindustrien.Til afhjælpning heraf har NKT
Cables haft succes med at øge salget på de nære eksportmarkeder.

Inden for OPGW (Optical Ground Wire) og kørerilletråd til
jernbaneelektrificering oplevede vi en lavere omsætning i forhold til samme periode sidste år. I begge segmenter er der
tale om et globalt marked, hvor efterspørgsel typisk er projektrelateret. Afsætningen kan derfor variere væsentligt fra
periode til periode. Det er vores vurdering, at den lavere
omsætning i 1. kvartal i år i sammenligning med 1. kvartal
sidste år skyldes periodeforskydninger.

Driftsudvikling
Bruttodækningsgraden i 1. kvartal udgjorde 42,8%, hvilket er
2,4%-point bedre i forhold til samme periode sidste år.
Fremgangen dækker for halvdelens vedkommende over de
faldende metalpriser, der alt andet lige formindsker omsætningen uden at påvirke indtjeningen. Den øvrige fremgang
skyldes primært ændret produktmix. Kombinationen af en
faldende omsætning og en stigende bruttodækningsgrad har
sammenfattende ført til en bruttodækning på 239 mDKK,
hvilket er uændret i forhold til samme periode året før.
De kontante kapacitetsomkostninger er realiseret 5,7%
under samme periode sidste år og har direkte sammenhæng
med de gennemførte restruktureringstiltag samt lavere valutakurser. Gennemførelsen af de restruktureringstiltag, der
blev offentliggjort i 3. kvartalsrapport sidste år, forløber som
planlagt og forventes at være fuldt gennemført ved udgangen af 3. kvartal i indeværende år. Antallet af ansatte udgjorde
2.557 ultimo første kvartal, hvilket er 5% lavere end ved
årets begyndelse. Det er vores forventning, at de gennemførte tiltag samlet set vil reducere antallet af medarbejdere med
ca. 10% over året.
Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) er 1. kvartal realiseret i niveauet 3,2% af omsætningen svarende til 18 mDKK,
hvilket er en fremgang på 22 mDKK i forhold til samme
periode sidste år. Driftsresultatet (EBIT) for 1. kvartal udgør
2 mDKK mod (47) mDKK sidste år. Af resultatfremgangen på
49 mDKK hidrører 27 mDKK fra lavere afskrivninger som
følge af de ultimo sidste år gennemførte nedskrivninger af
anlægsaktiver.

Nettorentebærende gæld
I 1. kvartal er den nettorentebærende gæld som forventet
forøget med 63 mDKK. Dette har direkte sammenhæng med
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lageropbygning forud for de kommende kvartaler, der er højsæson for NKT Cables.

Forventninger
Udviklingen i 1. kvartal bekræfter de lagte planer for 2003,
hvorfor forventningerne om en helårsomsætning på ca. 2,7
mia. DKK fastholdes. Heri indgår en forventning om en fortsat højere efterspørgsel fra el-sektoren af høj- og mellemspændingsprodukter, samt en uændret omsætningsudvikling i
lavspændingsprodukterne grundet lavkonjunkturen i byggeindustrien.
Forventningerne til driftsresultatet før afskrivninger (EBITDAmargin) for helåret fastholdes ligeledes uændret i niveauet 6%.

10 forskellige funktioner. Det giver først og fremmest brugerne unikke valgmuligheder samtidig med, at Nilfisk-Advance
opnår betydelige fordele via en simplificering af produktion,
logistik og after-sales service. I vores forretningssystemer
giver dette øget effektivitet og dermed rentabilitet. Den
umiddelbare markedsreaktion har været særdeles positiv, og
vi forventer, at de nye maskiner vil føre til øget vækst på det
amerikanske marked.

Driftsudvikling
Driftsresultatet før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA)
i første kvartal er realiseret med 70 mDKK svarende til en
margin på 10,4%.
Driftsresultatet før goodwill amortiseringer (EBITA) for 1.
kvartal udgør 56 mDKK. Det svarer til en EBITA-margin på
8,3%, hvilket er ca. 2%-point højere end det realiserede gennemsnitlige niveau de foregående kvartaler. For de amerikanske aktiviteter realiserede Nilfisk-Advance en EBITA-margin
på 4,5%, hvilket er på niveau med de foregående kvartaler
men væsentligt over niveauet i 1. kvartal sidste år. De europæiske og asiatiske aktiviteter realiserede en EBITA-margin
på 9,5%, som skal ses i forhold til et niveau på ca. 7,0% de
foregående kvartaler.

NILFISK-ADVANCE
Omsætning
Salgsudviklingen i 1. kvartal har været positiv i forhold til
vores forventninger.
Nilfisk-Advance realiserede i 1. kvartal en omsætning på 673
mDKK mod 681 mDKK i samme periode sidste år. Dette svarer til en tilbagegang på 1%. Korrigeres for valutaudviklingen
er der imidlertid tale om en omsætningsfremgang på 6,5%.

Driftsresultatet (EBIT) udgør i 1. kvartal 41 mDKK, hvilket er
en fremgang på 33 mDKK i forhold til samme periode sidste
år. Baggrunden herfor er en kontinuerlig forbedring af
dækningsgraden kombineret med et reduceret omkostningsniveau. Dækningsgraden, der i 1. kvartal er på niveau med
foregående kvartal, er steget 3,3%-point i forhold til 1. kvartal
sidste år.

Nettorentebærende gæld
Aktiviteterne i Europa og Asien har haft en omsætningsfremgang målt i faste valutakurser på henholdsvis 8% og 19%. På
det amerikanske marked er omsætningen målt i faste valutakurser gået 1% frem. Omsætningen fordeler sig med 435
mDKK i Europa, 53 mDKK i Asia/Pacific og 185 mDKK på
det amerikanske marked.
Fremgangen, der i Europa og Asia/Pacific er geografisk bredt
funderet, er i betydelig grad drevet af et øget salg af floor
care maskiner.Vi kan således konstatere, at der generelt er
en høj markedsaccept af vores løbende nye produktlanceringer.

I 1. kvartal er den nettorentebærende gæld reduceret med
19 mDKK. Arbejdskapitalen er i første kvartal forøget med
29 mDKK som følge af sæsonudsving.

Forventninger
Udviklingen i 1. kvartal bekræfter de lagte planer for 2003,
hvorfor forventningerne for helåret fastholdes med en højere grad af konfidens. Helårsomsætningen forventes realiseret
i niveauet 2,7 mia. DKK. Indtjeningsmæssigt forventes der for
helåret en EBITDA-margin større end 9% og en EBITA-margin større end 7%.

Dette gælder også den nye Advenger serie af gulvaskemaskiner, der i slutningen af første kvartal er introduceret på det
amerikanske marked. Advenger serien er de første maskiner,
som fuldt ud bygger på "platform-tankegangen", hvilket betyder, at vores kunder får mulighed for at tilpasse maskinen til
NKT kvartalsrapport 1/2003
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VORES

SELSKABER
- FORTSAT

NKT PHOTONICS GROUP

NKT FLEXIBLES (ejerandel 51%)

Omsætning

Omsætning

Selskaberne i NKT Photonics Group - d.v.s. NKT Integration,
Crystal Fibre, KOHERAS, LIOS Technology og NKT Research
& Innovation - realiserede en omsætning på 17 mDKK. Det
er i underkanten af det forventede, men bedre end 1. kvartal sidste år. Det er især den p.t. manglende aktivitet på telecom markedet, hvor NKT Integration opererer, og leveringsforsinkelser i LIOS Technology, der er årsag til den lave
omsætning.

NKT Flexibles realiserede i 1. kvartal en omsætning på 76
mDKK, hvilket er væsentligt over aktivitetsniveauet i 2002,
hvor den gennemsnitlige kvartalsmæssige omsætning lå i
niveauet 55 mDKK. Baggrunden herfor er et ændret produktmix, hvor der er opnået en større volumen af flow lines
(lange rør) i forhold til leverancer, som omfatter risers og
jumpers (korte rør). Derved muliggøres en bedre kapacitetsudnyttelse af fabrikken i Kalundborg.

Driftsudvikling

Med det realiserede omsætningsniveau er det demonstreret,
at fabrikken og organisationen - efter den reorganisering, der
blev gennemført i efteråret 2002 - er i stand til at udvise en
produktivitet svarende til en helårsomsætning i niveauet 300
mDKK. Dette svarer til den målsætning, der på kort til
mellemlangt sigt er opstillet for virksomheden.

Resultatet før afskrivninger (EBITDA) blev et underskud på
20 mDKK, hvilket er marginalt bedre end det underskud, der
var forventet i perioden.

Forretningsmæssig udvikling
I NKT Integration (optiske chips og komponenter) har man
haft positiv kunderespons på virksomhedens teknologiske
formåen, men efterspørgslen på produkter i kommerciel
målestok er fortsat særdeles lav.
I Crystal Fibre (fotoniske krystalfibre) og KOHERAS (præcisionslasere) forløber udviklingen i overensstemmelse med
forventningerne.
LIOS Technology (sensorsystem til temperaturregistrering)
har en tilfredsstillende efterspørgsel fra markedet, men afsætningen har været påvirket af, at et kvalitetsproblem i produktet endnu ikke er endeligt løst.
NKT Research & Innovation har etableret sig i egne
forskningsfaciliteteter i Birkerød, hvor alle NKT Photonics
gruppens danske selskaber nu har domicil. NKT Research &
Innovation understøtter - med sine særlige optiske kompetencer - produktudviklingen i alle NKT Photonics gruppens
selskaber.

Ordrebeholdningen ved årets begyndelse udgjorde 137
mDKK. Ultimo 1. kvartal er denne forøget til 161 mDKK, svarende til en ordreindgang i kvartalet på 100 mDKK. Derved
er fabrikken sikret en tilfredsstillende belægning frem til sensommeren.

Driftsudvikling
Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal er
negativt med 7 mDKK, hvilket er dårligere end de opstillede
forventninger. Baggrunden herfor er bl.a. ringere bruttodækning i forhold til de oprindelige estimater, samt at vi på
et større flow line projekt så os nødsaget til at anvende et
mere eksklusivt design end oprindelig planlagt. Det skyldes at
kvalificeringen af en ny teknologi, som i visse tilfælde muliggør
anvendelse af billigere ekstruderingsmaterialer, ikke var afsluttet ved produktionsstart.
Korrigeret herfor ville driftsresultatet for første kvartal have
ligget på niveau med forventningerne.

Forventninger

Nettorentebærende gæld

Det er fortsat forventningen, at selskaberne i NKT Photonics
Group på årsbasis vil realisere et driftsunderskud (EBITDA) i
niveauet 70 mDKK.

Den nettorentebærende gæld udgør ved kvartalets udgang
164 mDKK, hvoraf NKT Holding har ydet et lån på 142 mDKK.
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Forventninger
Baseret på omsætnings- og ordreudviklingen i første kvartal
forventes en helårsomsætning i niveauet 300 mDKK.
Forventningerne om et break-even resultat før afskrivninger
(EBITDA) fastholdes, idet det dog skal bemærkes, at vi - i
forhold til de oprindelige planer - har øget kravene til rentabiliteten af ordreindgangen til levering i andet halvår 2003.

ØVRIGE SELSKABER
Udviklingen i life-science selskaberne Scandinavian Micro
Biodevices (SMB) og Cantion samt ejendomsselskabet
Priorparken forløber efter planerne.
Life-science selskaberne realiserede tilsammen et driftsunderskud (EBITDA) på 5 mDKK. Det er på niveau med forventningerne. Der arbejdes fortsat på at forankre de to selskaber
i nye ejerkonstellationer.
Ejendomsselskabet Priorparken følger de lagte planer. Der
arbejdes fortsat på frasalg af de ejendomme i Priorparken,
der ejes af selskabet. Priorparken realiserede et resultat før
afskrivninger på 6 mDKK. Der er i 1. kvartal 2003 - i modsætning til 1. kvartal 2002 - ikke realiseret nogen ejendomssalg.
Kvartalsregnskabet inkluderer en avance på 6 mDKK, der
vedrører salg af aktiviteterne i selskabet Watech.
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HOVEDTAL FOR KONCERNEN
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BALANCE OG EGENKAPITAL
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PENGESTRØMME OG RENTEBÆRENDE POSTER

NKT kvartalsrapport 1/2003

side 10

SEGMENTOPLYSNINGER
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