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NKTs kvartalsrapport 1/2006 er den 11. maj 2006 offentlig-

Rapporten findes på www.nkt.dk, og den distribueres elektro-

gjort på dansk og engelsk via Københavns Fondsbørs som

nisk til alle, der har tilmeldt sig denne service.

vores meddelelse # 13/2006.
En trykt udgave af rapporten sendes pr. post til de af NKT



Det er den originale danske tekst, der er gældende, såfremt

Holdings aktionærer, der har anmodet om at få regnskaber

misforståelser måtte opstå via den engelske oversættelse.

tilsendt.

NKT kvartalsrapport 1/2006

Overblik: 1. KVARTAL 2006
Highlights
2004

2003

Overblik

Amounts in mDKK

2002

NKT koncernen omsatte i 1. kvartal for 2.412 mDKK

Revenue
EBITDA
(+20% i organisk vækst i forhold til året før) og driftsresulEBITA
tatet
(EBIT) blev 124 mDKK (+68% i forhold til året før).
EBIT
employed
AlleCapital
koncernens
hovedforretninger har bidraget til den gode
in tangible assets, net
og Investment
tilfredstillende udvikling.
Average number of employees

2,701
For4,111
ventninger til 2006

2,733
371
276
214
Forventningerne til 2006 blev opjusteret den 12. april 2006
268
(fondsbørsmeddelelse
nr. 11) 218
som følge af salg af to153
Nilfisk163 forventer vi et koncern95
Advance195
ejendomme i USA. Således
2,106
1,280
1,362
resultat før skat for 2006 i niveauet 640 mDKK.
102
47
25
Omsætningsniveauet
opjusteres
til niveauet 10 mia.
DKK, hvil3,310
2,049
2,121

Udviklingen i 1. kvartal har bekræftet, at en relativt større del af

ket er 600 mDKK mere end de forventninger, der blev oplyst

indtjeningen i 2006 ligger i begyndelsen af året. Dette er i over-

i årsrapporten for 2005. Opjusteringen skyldes NKT Cables’

ensstemmelse med vores allerede oplyste forventning om, at

realiserede vækst i 1. kvartal og de højere metalpriser.

NKT Cables i 2006 vil opleve en ændret sæsonfordeling.

Hovedtal
			
Beløb i mDKK

Omsætning

1. kvt. 2006

1 kvt. 2005

Hele 2005

2.412

1.866

8.750

Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)

176

125

713

Driftsresultat (EBIT)

124

74

485

Koncernens resultat før skat
Koncernens egenkapital
Nettorentebærende poster

110

59

463

2.775

2.800

2.735

(1.176)

(337)

(764)
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Koncernberetning
1.1. - 31.3.2006

Koncernberetning

Vi henviser i forbindelse med vores rapportering til de fonds-

Vi konkluderer, at en relativt større del af indtjeningen i inde-

børsmeddelelser, som er offentliggjort i 2006. Disse kan læses

værende år forventeligt vil ligge i begyndelse af året. Dette er

på NKTs hjemmeside - www.nkt.dk - under menupunktet

i overensstemmelse med vores forventninger om, at specielt

Investor/Fondsbørsmeddelelser.

NKT Cables i 2006 vil opleve en ændret sæsonfordeling.

Omsætning

Rentebærende poster

I 1. kvartal 2006 blev koncernens omsætning 2.412 mDKK. I

I 1. kvartal er der realiseret et cash flow på (412) mDKK.

forhold til 1. kvartal sidste år er der tale om en fremgang på

NKT koncernens nettorentebærende poster udgør ultimo 1.

29%. Justeret for valutakurser og metalprisudvikling er der tale

kvartal (1.176) mDKK. Det er over vores forventninger og

om en organisk vækst på 20%.

afspejler de fortsat stigende metalpriser, der forøger varelagre
og debitorer i NKT Cables. Endvidere medfører de igangvæ-

Driftsresultater

rende fabriksflytninger i Nilfisk-Advance fortsat høje varelagre

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal blev

for at sikre virksomhedens leveringsevne.

176 mDKK imod 125 mDKK året før. Det er en fremgang 51
mDKK svarende til en forbedring på 41%.

Selskabspor tefølje og koncernledelse
Der er ikke sket ændringer i NKT Holdings portefølje af di-

NKT koncernen realiserede et driftsresultat (EBIT) på 124

rekte ejede selskaber i 1. kvartal 2006.

mDKK for 1. kvartal 2006 imod 74 mDKK i 1. kvartal sidste år.
Der er således tale om en overskudsgrad på 5,1% imod 4,0%

På NKTs ordinære generalforsamling den 6. april blev føl-

i samme periode sidste år.

gende genvalgt til bestyrelsen: advokat Christian Kjær, direktør
Krister Ahlström, direktør Jan Wraae Folting, adm. direktør

Finansielle forhold
De finansielle poster for 1. kvartal udgør (14) mDKK. Det sva-

NKT koncernen 2006

rer til niveauet for samme periode sidste år. I de finansielle poNKT Holding

ster indgår i år en avance på 2 mDKK ved salg af en tredjedel
af beholdningen af aktierne i Inverness Medical Innovations.

Resultat før skat
Resultat før skat for kvartalet blev 110 mDKK. Det svarer til

Nilfisk-Advance Group

NKT Cables Group

NKT Photonics Group

› Europa

› Nordeuropa

› Crystal Fibre

› Nordamerika

› Centraleuropa

› KOHERAS

› Oceanien

› Østeuropa

› LIOS Technology

› Asien

› Kina

› NKT Research & Innovation

20% af det forventede resultat før skat for helåret, når der juste-

› Nanon

res for ejendomsavancer. I samme periode sidste år realiserede
NKT koncernen et resultat før skat på 59 mDKK, som svarer til
13% af det realiserede resultat før skat for helåret 2005.


NKT Flexibles (51%)
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Jens Maaløe og borgmester Jan Trøjborg. Koncerndirektør

Kursudvikling

Jens Due Olsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Han
NKTs aktiekurs

afløser direktør Holger Lavesen, der på grund af alder ikke
længere var valgbar til bestyrelsen.

400

Ved et ordinært valg den 30. marts 2006 af medarbejderre-

350

KFX index, rebased

KFX
NKT

præsentanter til bestyrelsen blev elektriker Jørgen Bjergskov
Nielsen, NKT Cables, og montør Gunnar Karsten Jørgensen,

300

NKT Flexibles, genvalgt, mens reparatør Arne Dan Kjærulff,
250

30.12.2005

Koncernberetning

Nilfisk-Advance, blev nyvalgt. Medarbejderrepræsentanterne

31.3.2006

er valgt for den kommende 4-års periode.
Bestyrelsen konstituerede sig med Christian Kjær som for-

Aktionærer, der med udgangen af marts 2006 ejede over 5%

mand og Jan Trøjborg som næstformand.

af NKTs aktiekapital, omfattede alene ATP.

Begivenheder efter udløb af 1. kvar tal

Ultimo marts 2006 ejede NKT Holding 4,51% egne aktier

Beslutninger, der blev truffet på NKTs generalforsamling den

(1.105.000 stk.).

6. april, findes i fondsbørsmeddelelse nr. 10, 2006. Denne er
tilgængelig på www.nkt.dk.

I fortsættelse af generalforsamlingens beslutning i april 2006
bliver 1.000.000 stk. af NKTs egne aktier - svarende til 4,08% -

I april 2006 er der udbetalt 294 mDKK i udbytte til NKTs ak-

annulleret (fondsbørsmeddelelse nr. 10, 2006). Af de reste-

tionærer.

rende aktier er anvendt 27.325 stk. til afvikling af udnyttede
tegningsretter og købsoptioner. Herefter ejer NKT 77.675 stk.

Som følge af ejendomssalg i USA blev forventningerne til

egne aktier svarende til 0,3%.

koncernresultatet før skat opjusteret til i niveauet 640 mDKK.
NKTs aktiekapital omfatter herefter 23.500.000 stk. aktier á 20
På side 13 findes en oversigt over samtlige fondsbørsmedde-

DKK - svarende til en aktiekapital på nominelt 470.000.000 DKK.

lelser, som er offentliggjort i 2006.
Der er i januar måned udstedt 108.825 tegningsretter til le-

NKT aktien

delse og medarbejdere i NKT Holding A/S og NKT Research

Den 31. marts 2006 var kursen på NKT aktien 389. Det er

& Innovation A/S. Præmisserne for de udstedte tegningsretter

35% over kursen primo året. Den daglige omsætning har si-

i 2006 kan læses i meddelelse nr. 2, 2006 til Københavns

den årsskiftet i gennemsnit ligget på 30 mDKK i forhold til

Fondsbørs.

11 mDKK i samme periode året før.
Tegnings- og købsoptioner til bestyrelse, direktion og medarNKT koncernens markedsværdi ultimo marts 2006 var

bejdere i NKT Holding A/S og NKT Research & Innovation,

9,1 mia. DKK eksklusive beholdning af egne aktier.

som blev udstedt i 2001, 2002 og 2003, kunne i 6 uger efter
offentliggørelsen af NKTs årsrapport for 2005 udnyttes til køb

Ved Potagua Kapitals udlodning af sine NKT aktier ultimo fe-

eller tegning af aktier. I meddelelse nr. 12, 2006 til Københavns

bruar 2006 fik NKT i størrelsesordenen 1.000 nye aktionærer.

Fondsbørs har vi redegjort for udnyttelsen af disse optioner.
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Nilfisk-Advance Group

Selskabsberetning

Nilfisk-Advance er én af verdensmarkedets førende udby-

Nettorentebærende gæld

dere af professionelle rengøringsmaskiner med et produkt-

I første kvartal er den nettorentebærende gæld forøget med

program, der omfatter både støvsugere og maskiner til

131 mDKK til 1.298 mDKK, som kan henføres til en stigning i

vask, fejning og polering samt et omfattende sortiment af

arbejdskapitalen på 147 mDKK. Dette afspejler det sædvan-

højtryksrensere.

lige sæsonmønster.

Omsætning

Organisation

I 1. kvartal realiserede Nilfisk-Advance en omsætning på

Der er i 1. kvartal ikke sket ændringer i Nilfisk-Advances sel-

1.353 mDKK. Det er en stigning på 13,2% i forhold til 1. kvar-

skabsportefølje.

tal året før. Korrigeret for valutakursudvikling er der tale om
en omsætningsfremgang på 10,4%, hvilket er tilfredsstillende.

Integrationen af aktiviteterne i Nilfisk-Advance og ALTO følger de lagte planer, og det er forventningen, at hele processen

Fremgangen i 1. kvartal er primært opnået i Europa og Asien,

er tilendebragt i løbet af 2006.

der har haft en tilfredsstillende udvikling. På det amerikanske
marked har Nilfisk-Advance opnået en mindre fremgang.

Som tidligere offentliggjort arbejdes der på at afhænde en
række ejendomme i og uden for Danmark. I april 2006 er der

Driftsudvikling

afhændet to større ejendomme i USA med en avance før

Driftsresultatet før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) i

skat i størrelsesordenen 100 mDKK.

1. kvartal blev 117 mDKK svarende til en margin på 8,6%. I
samme periode sidste år realiserede Nilfisk-Advance 101

Som følge af den negative udvikling i Nilfisk-Advances austral-

mDKK svarende til en margin på 8,5%.

ske selskab i 2005, blev der i første kvartal 2006 gennemført
en ændring af selskabets ledelse. Det er forventningen, at den

Driftsresultatet (EBIT) udgør i 1. kvartal 79 mDKK svarende til

nye ledelses tiltag vil medføre, at selskabet bliver overskudsgi-

en EBIT-margin på 5,8% mod 5,9% i samme periode sidste år.

vende i løbet af 2007.

Driftsudviklingen i kvartalet er negativt påvirket af de igang-

For ventninger til 2006

værende fabriksflytninger, hvilket i overgangsperioden medfø-

Nilfisk-Advances forventninger er uændrede, dvs. en omsæt-

rer lavere effektivitet og ekstraordinært høje overheadom-

ning i niveauet 5,4 mia. DKK i 2006 og en overskudsgrad

kostninger. Dette er i overensstemmelse med de lagte planer,

(EBIT) i underkanten af 8%. Hertil kommer ovennævnte ejen-

idet vi ved offentliggørelsen af forventningerne for helåret op-

domsavance på 100 mDKK.

lyste, at første halvår ville blive på niveau med året før.
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NKT Cables Group

Driftsresultatet (EBIT) udgør i 1. kvartal 51 mDKK, svarende

gikabler i Europa - hovedsagelig til det central-, nord- og

til en EBIT-margin på 4,9%. Driftsresultatet for første kvartal

østeuropæiske marked.

2005 udgjorde 6 mDKK, svarende til en EBIT-margin på 0,9%.

Omsætning

Den væsentligt forbedrede indtjening har direkte sammen-

NKT Cables Group realiserede i 1. kvartal en omsætning på

hæng med det høje aktivitetsniveau, hvilket har medført

1.033 mDKK. I sammenligning med 1. kvartal sidste år er der

bedre kapacitetsudnyttelse. Dette er i overensstemmelse

tale om en omsætningsstigning på 60%. Når der korrigeres

med de lagte planer, idet vi ved offentliggørelsen af forvent-

for metalprisudvikling og valuta svarer det til, at der er realise-

ningerne for helåret fremhævede, at første halvår ville blive

ret en fremgang i niveauet 39%. Det er højere end forventet

væsentligt bedre end sidste år.

Selskabsberetning

NKT Cables er blandt de toneangivende udbydere af ener-

og meget tilfredsstillende.

Nettorentebærende gæld
Væksten er opnået inden for alle produktområder, med kraf-

Ultimo 1. kvartal er den nettorentebærende gæld forøget

tigst vækst inden for højspændingskabler, tilbehør og installati-

med 210 mDKK til 455 mDKK. Heraf relaterer 245 mDKK sig

onsydelser. I sammenligning med 1. kvartal 2005 har en række

direkte til den sædvanlige sæsonopbygning af arbejdskapital

projekter bidraget til resultatudviklingen i indeværende års

og til de kraftigt stigende metalpriser.

første kvartal, hvilket således ikke er trendsættende for udviklingen i resten af året. Områderne mellemspænding, lavspæn-

Organisation

ding og kørerilletråd har ligeledes oplevet pæn vækst.

Der er i 1. kvartal ikke sket ændringer i NKT Cables Groups
selskabsportefølje eller selskabsledelse.

Omsætningen i 1. kvartal er væsentligt påvirket af de fortsat
stigende metalpriser. Den gennemsnitlige pris for kobber i

For ventninger til 2006

1. kvartal er 51% højere end samme periode sidste år og 8%

NKT Cables forventer en omsætning i niveauet 4,5 mia. DKK

højere end ved året begyndelse.

i 2006, hvilket er 600 mDKK mere end de oprindelige forventninger. Opjusteringen har sammenhæng med den realise-

Driftsudvikling

rede vækst i 1. kvartal og de højere metalpriser.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) er i 1. kvartal realiseret med 62 mDKK svarende til en margin på 6,0%. I samme

Oprindelig forventedes en overskudsgrad (EBIT) i niveauet

periode sidste år realiseredes et resultat på 23 mDKK sva-

5%. Under hensyntagen til højere omsætningsforventninger på

rende til 3,6%.

grund af metalprisstigninger forventes nu en overskudsgrad
(EBIT) i niveauet 4,7%, hvilket svarer til en mindre opjustering.
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NKT Photonics Group

NKT Photonics Group repræsenterer NKTs satsning på at

Microsystems har sammen med eksterne forskere for nylig

etablere et nyt forretningsområde med fundament i de sær-

offentliggjort de første resultater, der demonstrerer, hvilke

lige optiske kompetencer, som findes i gruppens selskaber.

muligheder den nye lyskilde åbner op for inden for biotekud-

Selskabsberetning

vikling. Med baggrund i disse resultater har KOHERAS - i

Omsætning

samarbejde med NKT Research & Innovation - intensiveret

NKT Photonics gruppen realiserede i 1. kvartal en omsætning

færdigudviklingen af det nye produkt.

på 25 mDKK imod en omsætning på 20 mDKK (efter korrektion for engangsindtægter) i 1. kvartal 2005.

LIOS Technology har fortsat den positive trend fra 2005 med
en god omsætnings- og resultatudvikling. Brandvarslingssyste-

Driftsudvikling

mer til ”hazardous buildings” dominerer stadig salget, men se-

Resultat før afskrivninger (EBITDA) blev et underskud på 7

nest har der været en positiv udvikling i salg af systemer til

mDKK imod et underskud i 1. kvartal 2005 på 6 mDKK. At

overvågning af højspændingskabler. Medio februar 2006 til-

EBITDA-resultatet ikke er forbedret i forhold til sidste år skyl-

trådte Thomas Oldemeyer som ny direktør i LIOS Technology.

des, at udviklings- og salgsindsatsen i KOHERAS og Nanon er
intensiveret, uden at dette endnu er blevet modsvaret af øget

Nanon har haft et lavere aktivitetsniveau indenfor behandling

salg. De øvrige selskaber i NKT Photonics udviser en forbed-

af komponenter til automobilindustrien end i samme periode

ret indtjening i takt med stigende salg.

sidste år. Dette ventes delvist indhentet i de kommende kvartaler. Omsætning i form af udviklingsaftaler om afprøvning af

Crystal Fibre havde ved årets indgang en god ordreporte-

Softplasma™- og Cohancement™-teknologierne inden for

følje. Denne er vokset yderligere i 1. kvartal. Som følge heraf

andre anvendelsesområder viser en stigende tendens.

har omsætningen udvist god fremgang i forhold til tilsvarende
periode sidste år.

I NKT Research & Innovation er indsatsen koncentreret omkring udvikling af nye lyskilder med henblik på udbygningen af

Pr. 17. marts 2006 erhvervede Crystal Fibre, via et kapitalind-

produktprogrammet indenfor hvidlyskilder - herunder den

skud på 1½ mUSD en minoritetspost i den amerikanske virk-

nye lyskilde, som er udviklet i samarbejde med Leica Microsy-

somhed Vytran. Vytran fremstiller udstyr til håndtering af kry-

stems. Endvidere arbejder NKT Research & Innovation med

stalfibre, eksempelvis splidse- og fiberskæreapparatur. Med

udvikling af krystalfiber-baserede high-power fiberlasere -

engagementet i Vytran får NKT Photonics gruppens selskaber

med fokus rettet imod pulsede lasere (højere intensitet).

brohoved til det amerikanske marked, hvilket bl.a. er af betydning ved engagementer i amerikanske militærkontrakter.

For ventninger til 2006
NKT Photonics Group forventer at realisere en omsætnings-

KOHERAS har i begyndelsen af året leveret den første pro-

fremgang i niveauet 20-25%. Driftsresultatet før afskrivninger

totype af en intens hvidlyskilde til Leica Microsystems, Tysk-

(EBITDA) forventes at blive i niveauet (10) mDKK.

land, med henblik på anvendelser inden for mikroskopi. Leica
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NKT Flexibles
(ejerandel 51%)

For ventninger til 2006

der er designet til anvendelse i forbindelse med udvinding af

Forventningerne til NKT Flexibles omfatter uændret en om-

olie og gas fra felter på havets bund. Det er Acergy (tidli-

sætningsfremgang og et driftsresultat (EBITDA) i 2006, der er

gere Stolt Off-shore), der ejer de resterende 49% af aktie-

væsentligt bedre end i 2005. NKTs andel af resultatet efter

kapitalen i virksomheden.

afskrivninger og renteudgifter forventes at ligge i niveauet 25

Selskabsberetning

NKT Flexibles I/S leverer fleksible off-shore rørledninger,

mDKK.
NKT Flexibles har haft en fortsat positiv udvikling i 1. kvartal
2006. Den realiserede omsætning udgjorde 168 mDKK imod
86 mDKK året før, og driftsresultatet (EBITDA) udgjorde 20
mDKK svarende til en overskudsgrad på 12% mod 0 mDKK i
1. kvartal 2005.
NKT Flexibles realiserede en ordreindgang i 1. kvartal 2006
på 181 mDKK, og ordrebeholdningen udgjorde 1.025 mDKK
ultimo kvartalet.
Aktivitetsniveauet i off-shore olie- og gassektoren er fortsat
højt, hvilket vi bl.a. konkluderer som følge af en høj tilbudsaktivitet.
Resultatet i NKT Flexibles indregnes i NKT koncernens driftsresultat (EBITDA) med 51% af nettoresultatet efter afskrivninger og finansielle poster. For 1. kvartal er der indregnet 6
mDKK imod (4) mDKK i samme periode sidste år.

Organisation
På grund af det stigende aktivitetsniveau fortsættes udbygningen af organisationen. Ultimo 1. kvartal udgjorde antallet af
ansatte 335 imod 308 ved årets begyndelse og 239 på
samme tidspunkt sidste år. Den 1. januar 2006 tiltrådte Reidar
Kleven som COO og medlem af direktionen i NKT Flexibles.
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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 31. marts 2006 for
NKT Holding A/S.
Ledelsespåtegning

Delårsrapporten er urevideret og aflægges i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver,
passiver, finansielle stilling pr. 31. marts 2006 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme i perioden 1. januar - 31.
marts 2006.
Brøndby, den 11. maj 2006

Direktion
		

Thomas Hofman-Bang

		

Adm. direktør

Søren Isaksen

Bestyrelse



		

Christian Kjær

		

Formand

		

Jan Trøjborg

		

Næstformand

		

Krister Ahlström

Jan Wraae Folting

Jørgen Bjergskov Nielsen

Jens Maaløe

Gunnar Karsten Jørgensen

Jens Due Olsen

Arne Dan Kjærulff
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Hovedtal for koncernen

Hovedtal for koncernen
Urevideret
Beløb i mDKK

1. kvt.
2006

1. kvt.
2005

Hele
2005

2.412
176
(35)
(17)
124
(14)
110
85
85

1.866
125
(38)
(13)
74
(15)
59
53
52

8.750
713
(159)
(69)
485
(22)
463
361
356

2.711
64
2.775
6.457
(1.176)
3.951
6.093

2.742
58
2.800
5.922
(337)
3.137
5.896

2.672
63
2.735
6.177
(764)
3.499
5.906

(216)
(67)
(10)
-

(188)
(28)
(13)
97

41
(105)
(19)
96

43%
24.500
1.105
3,6
116
389

47%
24.500
2,1
112
198

44%
24.500
1.105
14,7
8,0
114
289

Resultatopgørelse

Koncern regnskab

Nettoomsætning
Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)
Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver
Af- og nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver
Driftsresultat (EBIT)
Finansielle poster, netto
Resultat før skat
Koncernens resultat
Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af resultat

Balance og medarbejdere
Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af egenkapital
Minoritetsinteresser
Koncernens egenkapital i alt
Balancesum
Rentebærende poster, netto 1)
Investeret kapital (Capital Employed) 2)
Antal medarbejdere gennemsnit å.t.d.

Pengestrømme
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto
Køb af virksomheder
Salg af virksomheder

Nøgletal
Egenkapitalandel
Antal aktier à 20 DKK (1.000 stk.)
Beholdning af egne aktier (1.000 stk.)
Resultat efter skat, DKK pr. udestående aktie (EPS)
Udloddet udbytte, DKK pr. aktie
Indre værdi, DKK pr. udestående aktie
Børskurs, DKK pr. aktie
1)
2)

Rentebærende likvider og tilgodehavender med fradrag af rentebærende gæld
Egenkapital og rentebærende poster, netto
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Balance og udvikling i egenkapital

Balance og udvikling i egenkapitalen
1. kvt.
2006

1. kvt.
2005

Immaterielle aktiver
Materielle aktiver
Finansielle aktiver og udskudt skat

1.013
841
412

1.006
769
404

1.011
805
395

Langfristede aktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender
Værdipapirer
Likvide beholdninger
Kortfristede aktiver i alt

2.266
1.788
2.214
26
163
4.191

2.179
1.503
1.850
44
346
3.743

2.211
1.624
2.036
27
279
3.966

Aktiver i alt

6.457

5.922

6.177

Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af egenkapital
Minoritetsinteresser

2.711
64

2.742
58

2.672
63

Koncernens egenkapital i alt

2.775
11
285
29
981

2.800
8
284
14
760

2.735
7
284
24
982

Kortfristet gæld til kreditinstitutter
Kortfristede forpligtelser i øvrigt
Kortfristede forpligtelser i alt

1.306
474
1.902
2.376

1.066
184
1.872
2.056

1.297
218
1.927
2.145

Passiver i alt

6.457

5.922

6.177

Koncernens egenkapital pr. 1. januar
Resultat
Valutakursregulering vedr. udenlandske virksomheder
og værdiregulering af finansielle sikringsinstrumenter mv.
Værdiregulering værdipapirer disponible for salg
Overført til resultatopgørelsen ved salg af værdipapirer
disponible for salg
Afregnede aktieoptioner / køb egne aktier m.v.
Til- og afgang minoritetsinteresser
Udloddet udbytte

2.735
85

2.750
53

2.750
361

Koncernens egenkapital ultimo

2.775

Urevideret
Beløb i mDKK

Hele
2005

Balance

Koncern regnskab

Udskudt skat
Pensioner og lignende forpligtelser
Hensatte forpligtelser
Kreditinstitutter o.lign.
Langfristede forpligtelser i alt

Udvikling i koncernens egenkapital

10

19

(64)

43
(13)

176
1

(1)
(12)
(20)

(36)
(300)
(21)
(196)

2.800

2.735
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Pengestrømme og rentebærende poster

Pengestrømme og rentebærende poster
Urevideret
Beløb i mDKK

1. kvt.
2006

1. kvt.
2005

Hele
2005

176
(14)

125
(15)

713
(22)

(378)
(216)

(298)
(188)

(650)
41

Køb af virksomheder
Salg af virksomhed
Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto
Øvrige investeringer m.v.
Driftsaktivitet og investeringer i alt

(10)
(67)
(38)
(331)

(13)
97
(28)
(32)
(164)

(19)
96
(105)
(89)
(76)

Udloddet udbytte
Afregnede aktieoptioner / køb egne aktier
Ændring i rentebærende poster, netto

(64)
(395)

(12)
(176)

(196)
(302)
(574)

Primo rentebærende poster, netto
Valutaomregning og kursregulering vedr. rentebærende
poster, netto

(764)

(145)

(145)

(17)

(16)

(45)

(1.176)

(337)

(764)

Ultimo rentebærende poster, netto

Koncern regnskab

Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)
Finansielle poster, netto
Ændring i arbejdskapital, anvendt af hensættelser og fortjeneste
ved salg af langfristede aktiver tilbageført m.v.
Pengestrømme fra driftsaktivitet
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Segmentoplysninger

Segmentoplysninger
Urevideret
Beløb i mDKK

1. kvt.
2006

1. kvt.
2005

Hele
2005

1.353
1.033
25
1

1.195
644
25
2

5.113
3.529
104
4

2.412

1.866

8.750

Nettoomsætning
Nilfisk-Advance Group
NKT Cables Group
NKT Photonics Group
Koncernintern omsætning m.v.

Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)
Koncern regnskab

Nilfisk-Advance Group
NKT Cables Group
NKT Photonics Group
NKT Flexibles, resultatandel
Moderselskab og elimineringer m.v.

117
62
(7)
6
(2)

101
23
(4)
5

469
242
(8)
10
-

176

125

713

Driftsresultat (EBIT)
Nilfisk-Advance Group
NKT Cables Group
NKT Photonics Group
NKT Flexibles, resultatandel
Moderselskab og elimineringer m.v.

79
51
(10)
6
(2)

71
6
(4)
(4)
5

334
175
(29)
10
(5)

124

74

485

2.568
1.176
111
87
9

2.134
719
74
60
150

2.414
906
97
82
-

3.951

3.137

3.499

Investeret kapital ( Capital Employed )
Nilfisk-Advance Group
NKT Cables Group
NKT Photonics Group
NKT Flexibles, andel af indre værdi m.v.
Moderselskab og elimineringer m.v.

1)
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1)

Som følge af ændret dansk skattelovgivning er udskudte skatteaktiver overført til datterselskaber ved udgangen af 2005.
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Praktiske oplysninger

Fondsbørsmeddelelser 2006

Investorkontakt

Vi har i 2006 offentliggjort følgende meddelelser via Køben-

Professionelle investorer og aktieanalytikere

havns Fondsbørs. De kan læses i deres fulde omfang på

Thomas Hofman-Bang, adm. direktør

www.nkt.dk.

thomas.hofman-bang@nkt.dk

›

02.01.06 #1 Børskalender 2006

Private investorer

›

04.01.06 #2 NKT Holding udsteder tegningsretter

Inger Jessen, kommunikationschef

›

27.01.06 #3 Indberetning om ændringer i

inger.jessen@nkt.dk

›

aktiebesiddelse

06.03.06 #4 Indberetning om ændringer i

			

aktiebesiddelse

Aktionærservice
Danske Bank

›

09.03.06 #5 NKTs årsrapport 2005

Holmens Kanal 2-12

›

09.03.06 #6 Ændring til NKT Holdings børskalender 2006

1092 København K

›

13.03.06 #7 Oplysning vedrørende offentliggjorte

Telefon: 4339 2885

			

fondsbørsmeddelelser i 2005

›

16.03.06 #8 Indkaldelse til generalforsamling 2006

›

30.03.06 #9 Medarbejderrepræsentation i NKTs

			
›

Holding A/S

12.04.06 #11 Salg af ejendomme i USA - opjustering af

			
›

bestyrelse

06.04.06 #10 Ordinær generalforsamling 2006 i NKT

		
›

Praktiske oplysninger

			

koncernresultat 2006

21.04.06 #12 Insideres dispositioner med NKT Holding

			

A/S-aktier
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ADresser
NKT Holding A/S

Crystal Fibre A/S

NKT Research & Innovation A/S

Vibeholms Allé 25

Blokken 84

Blokken 84

2605 Brøndby

3460 Birkerød

3460 Birkerød

Tel. 4348 2000

Tel. 4348 2800

Tel. 4348 3950

Fax 4396 1820

Fax 4348 2801

Fax 4348 3951

nkt.holding@nkt.dk

contact@crystal-fibre.com

research@nkt-research.dk

www.nkt.dk

www.crystal-fibre.com

www.nkt-research.dk

Nilfisk-Advance A/S

KOHERAS A/S

Nanon A/S

Sognevej 25

Blokken 84

Priorparken 878

2605 Brøndby

3460 Birkerød

2605 Brøndby

Tel. 4323 8100

Tel. 4348 3900

Tel. 4348 2790

Fax 4343 7700

Fax 4348 3901

Fax 4348 2791

mail@nilfisk-advance.dk

enquiry@koheras.com

www.nanon.dk

www.nilfisk-advance.com

www.koheras.com

NKT Cables Group GmbH

LIOS Technology GmbH

NKT Flexibles I/S

Schanzenstrasse 6-20

Schanzenstrasse 6-20

Priorparken 510

D-51063 Køln

D-51063 Køln

2605 Brøndby

Tel. +49 221 676 3522

Tel. +49 221 676 3200

Tel. 4348 3000

Fax +49 221 676 3871

Fax +49 221 676 2069

Fax 4348 3010

infoservice@nktcables.com

info@lios-tech.com

info@nktflexibles.com

www.nktcables.com

www.lios-tech.com

www.nktflexibles.com

