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Positiv start på 2007

NKT koncernens selskaber kom godt fra star t i 2007 såvel omsætnings- som indtjeningsmæssigt. Udviklingen har været meget tilfredsstillende og forventningerne til 2007
opjusteres.
Koncernomsætningen i 1. kvartal blev 3.130 mDKK (+30% i

sion af koncernens selskaber, idet vi i Kina indgik aftale om

forhold til året før) og driftsresultatet (EBIT) blev 191 mDKK

akkvisition af en førende producent og udbyder af rengø-

(+54% i forhold til året før). Overskudsgraden er fortsat sti-

ringsmaskiner, mens vi i Tyskland, England og Danmark gen-

gende, og der er realiseret en EBITDA-margin på 8,2% mod

nemførte akkvisitioner af mindre selskaber, der understøtter

7,3% i samme periode sidste år. Resultatet før skat udgør 160

den forretningsmæssige platform i henholdsvis NKT Cables

mDKK mod 110 mDKK sidste år, hvilket er en stigning på 45%.

gruppen og Nilfisk-Advance gruppen (se omtalen i selskabsafsnittet, der begynder på side 4).

Koncernens samlede organiske vækst udgør 14%. Fremgangen skyldes en fortsat høj organisk vækst i både NKT

Forventninger til 2007 opjusteres

Cables (21%), Nilfisk-Advance (8%) og NKT Flexibles (54%).

Omsætningsforventningerne til helåret opjusteres fra i ni-

NKT Photonics Group følger de lagte planer. Der er hermed

veauet 12,7 mia. DKK til i niveauet 13,2 mia. DKK, og for-

tale om en meget tilfredsstillende udvikling.

ventningerne til koncernresultatet før skat opjusteres til i niveauet 850-900 mDKK mod tidligere forventet i niveauet

Efter kvartalets udgang gennemførte vi - i april og maj må-

800-850 mDKK.

ned - en række tiltag med relation til den strategiske ekspanhovedtal
		
Beløb i mDKK

1. kvt.
2007

1. kvt. 		
2006
2006

Omsætning

3.130

2.412

10.815

Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)

256

176

1.022

Driftsresultat (EBIT)

191

124

818

Koncernens resultat før skat
Koncernens egenkapital
Nettorentebærende poster

NKT kvar talsr appor t 1 › 2007

160

110

769

2.907

2.775

2.806

(1.987)

(1.176)

(1.023)

Beretning



Koncernberetning
1. kvartal 2007

Omsætning

imod en kapitalstruktur, der svarer til en gearing til i niveauet

I 1. kvartal 2007 blev koncernens omsætning 3.130 mDKK. I

2,5 gange EBITDA.

forhold til 1. kvartal sidste år, hvor omsætningen var 2.412
mDKK, er der tale om en fremgang på 30%. Justeret for va-

Cash flow

lutakurser, metalprisudvikling og akkvisitioner er der tale om

Som nævnt ovenfor er den nettorentebærende gæld for-

en organisk vækst på 14%.

øget med 964 mDKK i 1. kvartal. Heraf vedrører 953 mDKK
akkvisitionerne af Kablo Elektro (Tjekkiet) og U.S. Products

Driftsresultater

(USA), som begge er endeligt gennemført primo 1. kvartal.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal blev
256 mDKK imod 176 mDKK året før. Det er en fremgang

Endvidere er cash flow i 1. kvartal traditionelt sæsonpåvirket,

på 80 mDKK - svarende til 45%.

hvortil kommer opbygning af arbejdskapital i forbindelse
med den realiserede høje vækst. På trods heraf er cash

NKT koncernen realiserede et driftsresultat (EBIT) på 191

flow fra driftsaktiviteten positivt i 1. kvartal.

mDKK for 1. kvartal 2007 imod 124 mDKK i 1. kvartal sidste
år. Der er således tale om en overskudsgrad på 6,1% imod

Koncernledelse

5,1% i sidste års første kvartal.

På NKTs ordinære generalforsamling den 11. april 2007 blev
bestyrelsen genvalgt (se side 11, hvor bestyrelsens medlem-

Finansielle forhold

mer er opført under ledelsespåtegningen) og den konstitu-

De finansielle poster for 1. kvartal udgør (31) mDKK mod (14)

erede sig efterfølgende med advokat Christian Kjær som

mDKK i samme periode sidste år. Det afspejler at gearingen i

formand og borgmester Jan Trøjborg som næstformand.

overensstemmelse med de strategiske målsætninger er øget.

Begivenheder efter kvar talets afslutning
Resultat før skat

Beslutninger, der blev truffet på NKTs generalforsamling den

Resultatet for første kvartal udgør 160 mDKK mod 110

11. april, findes i fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2007.

mDKK i 1. kvartal sidste år.
NKT KONCERNEN 2007

Kapitalstruktur
NKT Holding

Den nettorentebærende gæld er i overensstemmelse med
de strategiske målsætninger for koncernens kapitalstruktur
forøget fra 1.023 mDKK til 1.987 mDKK i løbet af 1. kvartal.
Det er i overensstemmelse med de forventninger vi tidligere
har offentliggjort.

NKT Cables Group

Nilfisk-Advance Group

NKT Photonics Group

› Nordeuropa

› Europa

› Crystal Fibre

› Centraleuropa

› Nordamerika

› KOHERAS

› Østeuropa

› Oceanien

› LIOS Technology

› Kina

› Asien

› NKT Research & Innovation

Ultimo 1. kvartal udgør den nettorentebærende gæld 1,8
gange de forgangne 12 måneders realiseret driftsresultat før

NKT Flexibles (51%)

afskrivninger (EBITDA). Det er fortsat målsætningen at sigte
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I april 2007 er der udbetalt udbytte med 10 DKK pr. aktie

NKT koncernens markedsværdi ultimo marts 2007 var 10,5

- svarende til i alt 236 mDKK.

mia. DKK, eksklusive beholdning af egne aktier. Justeret for
nettorentebærende poster og minoritetsinteresser giver det

Michael Hedegaard Lyng tiltrådte den 1. april som finans- og

en markedsværdi på gældfri basis (Enterprise Value) på 12,5

økonomidirektør i NKT Holding A/S.

mia. DKK.

I april og maj måned gennemførtes akkvisition af CCC

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

GmbH i Berlin, Tyskland, der nu er en del af NKT Cables

NKTs aktiekapital, omfattede alene ATP. NKT ejer 77.675 stk.

gruppen. I regi af Nilfisk-Advance er der gennemført akkvi-

egne aktier svarende til 0,3%.

sitioner omfattende Søndergaard Maskinfabrik i Kolding,
Danmark, Doug Tolson i Burton on Trent, England, og Viper

NKTs aktiekapital omfatter 23.637.555 stk. aktier á 20 DKK.

gruppen i Kina. Sidstnævnte omfatter Dongguan Viper

Aktiekapitalen er således på nominelt 472.751.100 DKK, idet

Cleaning Equipment Company Limited, Viper Cleaning

der i marts og april måned er gennemført kapitalforhøjelser

Equipment (Shanghai) Limited og Viper (Hong Kong)

som følge af, at en række medarbejdere har udnyttet teg-

Company Limited og den selvstændige amerikanske virk-

ningsretter udstedt i 2003 og 2004.

somhed Viper Industrial Products (se omtalerne under
Der er i januar 2007 udstedt tegningsretter til ledelse og

NKT Cables og Nilfisk-Advance).

medarbejdere i NKT Holding. Tegningsretterne, der er tildelt
KURSUDVIKLING
600

i alt 23 personer i NKT Holding A/S, er opdelt med 42.100
styk til koncerndirektionen (2 personer), 20.800 styk til le-

NKTs aktiekurs
OMX C20 rebased

dende medarbejdere (5 personer) og 11.050 styk til øvrige
OMX C20 rebased
medarbejdere (16 personer). Tegningsretterne kan udnyttes
NKT
i 2010, 2011 eller 2012. Der udstedes ikke tegningsretter
eller aktieoptioner til bestyrelsen i NKT Holding A/S.

500

Strategi
Som vi omtalte i årsrapporten for 2006 er de fastsatte mål i
400
2.1.2007

30.4.2007

NKTs ”Upgrade to Next Level” strategi gældende for perioden 2004-2008 under revurdering som følge af den positive
udvikling, der har været i koncernselskaberne i årene 2004-

NKT aktien

2006.

Ultimo marts 2007 var kursen på NKT aktien 449. Det er
11% under kursen primo året.

De reviderede målsætninger vil blive offentliggjort sammen
med kvartalsrapport 2/2007 i august i år.

Den daglige omsætning har siden årsskiftet i gennemsnit ligget
på 53 mDKK i forhold til 30 mDKK i samme periode året før.

NKT kvar talsr appor t 1 › 2007
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Koncernselskaber
Ved udgangen af 1. kvar tal 2007 beskæftigede NKT koncernen 3.016 medarbejdere i
NKT Cables Group, 3.893 i Nilfisk-Advance, 460 i NKT Flexibles og 102 medarbejdere
i NKT Photonics Group. NKT er repræsenteret med 1.600 medarbejdere i Danmark
og 5.900 i det øvrige Europa, Nordamerika, Asien og Oceanien.
NKT Cables Group

tale om en omsætningsstigning på 62%. Når der korrigeres
for metalprisudvikling, valuta og akkvisitioner svarer det til, at

NKT Cables er blandt de toneangivende udbydere af energikab-

der er realiseret en fremgang i niveauet 21%.

ler i Europa - hovedsagelig til det central-, nord- og østeuropæiske marked. I Kina har NKT Cables egne produktionsfaciliteter,

Omsætningen i 1. kvartal er samlet set påvirket positivt med

hvorfra det kinesiske marked serviceres med udvalgte produkter.

i niveauet 120 mDKK fra de fortsat stigende metalpriser.
Den gennemsnitlige pris for kobber i 1. kvartal er 10% hø-

Resultatforventning 2007

jere end i samme periode sidste år.

Vi har en forventning om, at NKT Cables i 2007 når en omsætning i niveauet 7,3 mia. DKK og indtjeningsmæssigt når en

Den organiske vækst er drevet af hovedproduktområdet

overskudsgrad (EBIT) i niveauet 6,1%. Det svarer til et forven-

energikabler. Dette område repræsenterede 78% af om-

tet driftsresultat i niveauet 450 mDKK mod tidligere forventet i

sætningen i 1. kvartal og realiserede en organisk vækst på

niveauet 435 mDKK.

25%, der blev opnået inden for både lav-, mellem- og højspændingskabler. Inden for kørerilletråd til jernbaneelektrifi-

Omsætningsforventningerne er 0,5 mia. DKK højere end tid-

cering og OPGW, der tilsammen udgjorde 13% af omsæt-

ligere offentliggjort og afspejler en fortsat forventning om en

ningen, er realiseret en organisk vækst på 14%, og øvrige

organisk vækst i niveauet 15% for helåret 2007. Omsæt-

produktområder, der udgjorde 10% af omsætningen, vok-

ningsforventningerne er baseret på en gennemsnitlig kob-

sede organisk 7%.

berpris for 2007, der er 5% lavere end året før.
Der er realiseret en omsætning i 1. kvartal på 280 mDKK i
Udviklingen i 1. kvartal, der var meget tilfredsstillende, under-

Kablo Elektro, som blev overtaget med virkning fra 1. januar

støtter denne forventning.

2007. Udviklingen i Kablo Elektro følger de lagte planer.

Omsætning

Udviklingen afspejler, at aktivitetsniveauet i elsektoren med

NKT Cables Group realiserede i 1. kvartal en omsætning på

vedligeholdelse og udbygning af elnettet fortsat er på et højt

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

niveau, og indenfor bygge- og anlægssektoren er det en
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kombination af nybyggeri og renoveringsaktiviteter, der på-

Arbejdskapitalen udvikler sig tilfredsstillende og følger nøje

virker afsætningen af lavspændingsprodukter positivt.

omsætningsudviklingen. Den ligger uændret på niveauet 17%.

Væksten er opnået på alle hovedmarkeder i Europa.

Forretningsmæssige tiltag
Den betydelige efterspørgsel efter høj- og mellemspæn-

Driftsudvikling

dingskabler, som gjorde sig gældende i 2006, er fortsat ind i

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) er i 1. kvartal reali-

2007. Prisniveauet er mindre presset end for få år siden for-

seret med 106 mDKK svarende til en margin på 6,4%. I sam-

anlediget af den kapacitetsbegrænsning, der p.t. generelt

me periode sidste år realiseredes et resultat på 62 mDKK

præger kabelsektoren.

svarende til 6,0%.
Også byggesektorens efterspørgsel efter lavspændingskabler
Indtjeningsudviklingen er tilfredsstillende, og EBITDA- margi-

er fortsat på et højt niveau i første kvartal - ikke mindst tak-

nen på rullende 12-månedsbasis fastholdt et niveau på 6,9%.

ket være det forhold, at en mild vinter prægede hele Europa.

Ved vurderingen heraf skal der tages højde for et højere me-

I modsætning til situationen indenfor høj- og mellemspæn-

talprisniveau i år i forhold til samme periode sidste år. Endvi-

dingskabler er afsætningen af lavspændingskabler følsom

dere har indtjeningen i Kablo Elektro været negativt påvirket

overfor de forskelligheder i bygge- og anlægstraditioner, der

af de meget volatile metalpriser i 1. kvartal på grund af den

er karakteristiske for de enkelte markeder. Den østlige del af

hidtidige praksis med ikke at anvende sikringstransaktioner.

Europa har i øjeblikket det højeste aktivitetsniveau, hvilket

Baseret på udviklingen efter kvartalets afslutning vurderes

forudses at være tilfældet også i de kommende år. Også i

dette fremadrettet at blive udjævnet. Der arbejdes på at im-

Tyskland er aktivitetsniveauet højt, mens det forudses at vise

plementere NKT-koncernens sikringsprocedurer. Den under-

en faldende tendens i den nordlige del af Europa i anden

liggende driftsindtjening i Kablo Elektro følger de lagte planer.

halvdel af året.

Driftsresultatet (EBIT) udgør i 1. kvartal 77 mDKK, svarende

I fortsættelse af et højt aktivitetsniveau i Kina i 2006 inden-

til en EBIT-margin på 4,6%. Driftsresultatet i samme periode

for køreledninger til elektriske jernbaner blev starten på

sidste år udgjorde 51 mDKK med en EBIT-margin på 4,9%.

2007 svagere. Med et stigende udbud af jernbaneprojekter
forventer NKT Cables imidlertid - via sin unikke kobber/

Nettorentebærende gæld

magnesium teknologi - at kunne fastholde positionen som

Ultimo 1. kvartal er den nettorentebærende gæld forøget

førende udbyder af køreledninger i Kina.

med 999 mDKK til 1.452 mDKK. Heraf vedrører 881 mDKK
købet af Kablo Elektro.

Afsætningen af tilbehør til højspændingskabler er fulgt med
den positive udvikling indenfor høj- og mellemspændings-

NKT kvar talsr appor t 1 › 2007
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kabler, og NKT Cables har nydt godt af det forhold, at antal-

Resultatforventning 2007

let af udbydere af kabeltilbehørsprodukter er reduceret.

Det er vores forventning, at Nilfisk-Advance i 2007 vil nå en
omsætning i niveauet 5,8 mia. DKK, svarende til en underlig-

Hos NKT Cables bliver der i perioden april - juli 2007 idrift-

gende organisk vækst i niveauet 6-7%, hvilket skal ses i for-

sat nye produktionsanlæg i Danmark, Polen og Tyskland, som

hold til de oprindelige forventninger på 5%. Indtjeningsmæs-

gør virksomheden i stand til at imødekomme den markant

sigt opjusteres vores forventninger til overskudsgraden

øgede efterspørgsel indenfor henholdsvis mellem- og lav-

(EBIT) fra i niveauet 8,2% til i niveauet 8,5%. Det svarer til et

spændingskabler samt kørerilletråd.

forventet driftsresultat i niveauet 500 mDKK mod tidligere
forventet i niveauet 475 mDKK.

Pr. 2. januar 2007 overtog NKT Cables driften af virksomheden
Kablo Elektro i Tjekkiet (ref. fondsbørsmeddelelserne 17 og

Omsætning

23 i 2006). I første kvartal er integrationen heraf påbegyndt.

I 1. kvartal realiserede Nilfisk-Advance en omsætning på
1.432 mDKK. Det er en stigning på 5,8% i forhold til 1. kvar-

Forhandlinger med virksomheden CCC GmbH i Berlin

tal året før. Omsætningen i 1. kvartal er negativt påvirket af

førte i april måned til en aftale om, at NKT Cables overtager

valutakursændringer i niveauet 36 mDKK i sammenligning

virksomheden. CCC, der har specialiseret sig som total-

med samme periode sidste år. Justeret herfor, samt omsæt-

entreprenør og rådgiver indenfor højspændingskabelsyste-

ningen i det tilkøbte U.S. Products, er der realiseret en til-

mer, blev stiftet i 2000. Virksomheden beskæftiger i størrel-

fredsstillende organisk vækst på 7,9%.

sesordenen 80 ingeniører og har datterselskaber i Holland,
Italien, Asien og Mellemøsten. Det er planen fortsat at drive

Den organiske vækst for perioden svarer til den vækstrate,

CCC som en uafhængig udbyder af højspændingsløsninger.

som Nilfisk-Advance har realiseret kontinuert siden 2003.
Opdelt på regioner er den organiske vækst drevet af Europa
med 8,9% og USA med 7,5%. Asien har realiseret en om-

Nilfisk-Advance Group

sætningsudvikling på niveau med 1. kvartal sidste år.

Nilfisk-Advance er én af verdensmarkedets førende udbydere af

Den tilkøbte virksomhed U.S. Products indgår med virkning

professionelle rengøringsmaskiner med et produktprogram, der

fra 1. januar 2007 og følger de lagte planer.

omfatter både støvsugere og maskiner til vask, fejning og polering af gulve og udendørs arealer samt et omfattende sortiment

Driftsudvikling

af højtryksrensere.

Driftsresultatet før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA)
i 1. kvartal blev 146 mDKK svarende til en margin på 10,2%.
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I samme periode sidste år realiserede Nilfisk-Advance en

net “Exterra”. Sidstnævnte udbygger og styrker Nilfisk-

margin på 8,6%.

Advances industrielle produktprogram.

EBITDA-marginen på rullende 12 måneders basis fortsatte i

Første kvartal viste en markant afsætning af højtryksrensere

kvartalet sin stigning. Den udgør nu 10,1%.

til forbrugersegmentet som følge af et forbedret produktprogram og nye salgskanaler.

Driftsresultatet (EBIT) udgør 114 mDKK, svarende til en
EBIT-margin på 8,0% mod 5,9% i samme periode sidste år.

Flytninger og sammenlægninger indenfor Nilfisk-Advances
produktionsenheder i Europa, USA og Kina er resulteret i et

Resultatudviklingen er meget positiv og afspejler effekten af

forbedret produktionsflow og dermed øget leveringsevne.

de mange strukturelle forbedringstiltag, der er gennemført
de senere år, samt effekten af den fortsat høje organiske

Den 1. februar tiltrådte Morten Johansen som nyt medlem

vækst drevet af intensiv fokus på produktudvikling.

af direktionen med ansvar for Nilfisk-Advance gruppens
samlede finans- og økonomifunktion.

Nettorentebærende gæld
I 1. kvartal er den nettorentebærende gæld forøget med 7

I april måned kunne Nifisk-Advance offentliggøre overtagel-

mDKK til 1.055 mDKK. Heri indgår en negativ indvirkning fra

sen af de aktiviteter i Søndergaard Maskincenter A/S i

købet af U.S. Products på 72 mDKK.

Kolding, som omfatter salg og service af rengøringsmaskiner. I England har Nilfisk-Advance indgået aftale om at

Arbejdskapitalen er reduceret i løbet af 1. kvartal. Det øje-

overtage aktiemajoriteten i den engelske virksomhed,

blikkelige niveau svarer til 22,1% af omsætningen, hvilket skal

Doug Tolson Engineering Limited. Doug Tolson er en min-

ses i forhold til 22,6% primo året. Det er i første omgang

dre produktions-, salgs- og serviceorganisation indenfor

ambitionen at reducere til 20% inden udgangen af 2007.

højtryksrenserprodukter, som specielt henvender sig til bilindustrien. Med overtagelsen af de to virksomheder er der

Forretningsmæssige tiltag

tale om en betydelig styrkelse af Nilfisk-Advances kundefo-

Den løbende introduktion af nye rengøringsmaskiner resul-

kus på de to markeder.

terede i 1. kvartal 2007 i markedsføring af tre nye produkter.
Under Nilfisk-ALTO mærket kom en kompakt fejemaskine

I maj måned blev det offentliggjort, at der var indgået aftale

på markedet. Herudover lancerede Nilfisk-Advance en ny

om køb af Viper Gruppen i Kina - en førende kinesisk pro-

kompakt professional koldtvandshøjtryksrenser under nav-

ducent og udbyder af professionelle rengøringsmaskiner, der

net “Poseidon 4” og en stor industrifejemaskine under nav-

omfatter tre asiatiske selskaber med domicil i henholdsvis

NKT kvar talsr appor t 1 › 2007

Beretning



Dongguan i den sydlige del af Kina (hovedsæde), Shanghai

bedre ejer til Nanon end NKT. Sammenligningstal for 2006

og Hong Kong. Transaktionen omfatter tillige en selvstændig

er tilpasset.

amerikansk virksomhed. Købet af Viper er betinget af, at salget af de asiatiske selskaber godkendes af de kinesiske myn-

Resultatforventning 2007

digheder. Det er forventningen, at handlen vil kunne falde

Det er vores forventning, at selskaberne i NKT Photonics

endeligt på plads i løbet af de kommende måneder. Med

Group vil nå en omsætningsfremgang på 20% i forhold til

overtagelsen af Viper vil Nilfisk-Advance forøge sin medar-

2006. Det svarer til en omsætning i niveauet 115 mDKK

bejderstab med 600 og sin helårsomsætning med i størrel-

(95 mDKK i 2006). Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA)

sesordenen 140 mDKK. Viper servicerer det kommercielle

forudses at blive et underskud i niveauet 15-20 mDKK

marked med produkter i mellemprisklassen. Når akkvisitio-

(-18 mDKK i 2006).

nen er en realitet vil Nilfisk-Advance få en markedsledende
position på det hastigt voksende kinesiske marked, ligesom

Omsætning

mulighederne for en accelereret adgang til nye markeder

NKT Photonics gruppen realiserede i 1. kvartal en omsæt-

bliver understøttet.

ning på 20 mDKK imod en omsætning på 23 mDKK i 1.
kvartal 2006.

NKT Photonics Group

Driftsudvikling
Resultat før afskrivninger (EBITDA) blev et underskud på 9

NKT Photonics Group repræsenterer NKTs satsning på at etab-

mDKK imod et underskud i 1. kvartal 2006 på 5 mDKK. Det

lere et nyt forretningsområde, der har fundament i de særlige

øgede underskud skyldes det forhold, at udviklingsindsatsen i

optiske kompetencer, som findes i gruppens selskaber. Fokus er

især KOHERAS, men også Crystal Fibre, som nævnt i vores

rettet imod udvikling, fremstilling og markedsføring af avance-

seneste rapporteringer, er intensiveret uden at dette endnu

rede lyskilder (lysledere) og laserkomponenter.

er modsvaret af øget salg.

Selskabet Nanon, der i hele 2006 er rapporteret som et sel-

Forretningsmæssige tiltag

skab under NKT Photonics gruppen, vil med virkning fra 1.

I Crystal Fibre er udviklingsindsatsen fortsat rettet mod at

januar 2007 udgå af denne gruppe. Baggrunden herfor er, at

udvikle og kvalificere virksomhedens sub-assemblies til hø-

Nanons forretningsgrundlag fremadrettet ikke har naturligt

jere effektniveauer - i første omgang 350 W. Som en del af

tilhørsforhold til NKT Photonics gruppen, og der er igangsat

denne indsats udvikles også krystalfiberbaserede del-kom-

en proces med henblik på at afklare, om der kan findes en

ponenter til disse sub-assemblies . Det første sub-assemblyprodukt til disse højere effekter ventes lanceret medio 2007.
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KOHERAS har i 1. kvartal 2007 haft fortsat fokus på samar-

man nåede en omsætning på 884 mDKK. Driftsresultatet

bejdet med Leica om udviklingen af en hvidlyskilde til mikro-

(EBITDA) forudses at blive væsentligt bedre end i 2006,

skopianvendelser. Der opleves nu også efterspørgsel fra tele-

hvor det var 138 mDKK.

com-sektoren efter hvidlyskilder til brug for karakterisering
af optiske komponenter (dvs. måling af komponentens spe-

NKTs resultatandel af nettoresultatet i NKT Flexibles for-

cifikationer).

ventes at blive i niveauet 90 mDKK, hvilket er en opjustering
i forhold til de oprindelige forventninger, der lå i niveauet 70

Inden for de ultra-præcise lasere, hvor der er leveret lasere

mDKK.

dels til feltforsøg inden for olieefterforskning dels til karakterisering af vindprofiler i kommende vindmølleparker, afven-

Omsætning

tes erfaringerne fra disse første installationer.

NKT Flexibles har i 1. kvartal 2007 realiseret en omsætning
på 258 mDKK imod 168 mDKK året før.

LIOS Technology fortsætter en stabil udvikling. Ordreindgangen har i 1. kvartal været meget tilfredsstillende - ikke mindst

Driftsresultatet (EBITDA) udgjorde 40 mDKK - svarende til

inden for systemer til overvågning af højspændingskabler.

en overskudsgrad på 16% - i sammenligning med 20 mDKK
i 1. kvartal 2006, hvilket gav en overskudsgrad på 12%.

For NKT Photonics som helhed forventes i de kommende
kvartaler en stigende omsætning og en modsvarende reduk-

NKT Flexibles realiserede en ordreindgang i 1. kvartal 2007

tion af underskuddet.

på 135 mDKK, og ordrebeholdningen udgjorde 1.182
mDKK ultimo kvartalet.

NKT Flexibles (51%)

Resultatet i NKT Flexibles indregnes i NKT koncernens
driftsresultat (EBITDA) med 51% af nettoresultatet efter af-

NKT Flexibles I/S leverer fleksible offshore rørledninger, der er

skrivninger og finansielle poster. For 1. kvartal er der indreg-

designet til anvendelse i forbindelse med udvinding af olie og

net 16 mDKK imod 6 mDKK i samme periode sidste år.

gas fra felter på havets bund. 49% af aktiekapitalen ejes af
offshore entreprenøren Acergy.

Forretningsmæssige tiltag
Foranlediget af det historisk høje aktivitetsniveau indenfor

Resultatfor ventning 2007

offshore olie- og gasindustrien har NKT Flexibles i 1. kvartal

Det er vores forventning, at NKT Flexibles i 2007 vil få en

2007 fortsat udbygningen af sin organisation. Ved udgangen

omsætningsfremgang i sammenligning med året før, hvor

af 1. kvartal 2007 beskæftigede NKT Flexibles 460 medar-
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Beretning



bejdere imod 335 ultimo 1. kvartal sidste år og 413 ultimo
2006.
Produktudviklingsaktiviteterne, der har fokus på udvikling og
field tests af offshorerør til anvendelse på store vanddybder
(ned til 2.000m) er succesfuldt afsluttet for så vidt angår 6”
og 8” rør (dynamiske risers). Herefter er der igangsat udviklingsarbejde med sigte på 10” dybtvandsrør.
I 1. kvartal 2007 har NKT Flexibles’ fabrik i Kalundborg stort
set færdiggjort sit hidtil mest komplekse og udfordrende
rørprojekt - Moho Bilondo - der omfatter mere end 20 km
dynamiske risers og statiske flowlines med høj isoleringsgrad.
Projektet skal leveres i sommeren 2007. Sideløbende hermed har den massive ordrebog holdt fabrikken kørende på
fuld kapacitet i første kvartal, hvilket også vil være tilfældet
frem til medio 2008.
Allerede fra starten af året rådede NKT Flexibles over en
ordrebeholdning der rakte ind i 2008. Ordreindgangen i første kvartal 2007 er resulteret i en ordre backlog for 2008 på
ca. 50% af den kapacitet, som fabrikken råder over.
Aktivitetsniveauet i offshore sektoren ligger fortsat på et
meget højt niveau, hvilket for NKT Flexibles’ vedkommende
afspejles i en fortsat massiv aktivitet på tilbudsfronten. Dette
understøtter NKT Flexibles’ forventninger om en fortsat positiv udvikling også ind i 2008.

10
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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 31. marts 2007 for NKT
Holding A/S.
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 2007 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme i perioden
1. januar - 31. marts 2007.
Brøndby, den 24. maj 2007

Direktion
		

Thomas Hofman-Bang

Søren Isaksen

/Michael Hedegaard Lyng

		

Adm. direktør

Koncerndirektør

Finans- og økonomidirektør

		Christian Kjær

Jan Trøjborg

Krister Ahlström

		

Formand

Næstformand

		

Jan Wraae Folting 	Gunnar Karsten Jørgensen

		

Jens Maaløe

Bestyrelse

NKT kvar talsr appor t 1 › 2007

Arne Dan Kjærulff

Jørgen Bjergskov Nielsen		 Jens Due Olsen

Le d e l s e s p å t e g n i n g
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Hovedtal for koncernen

Hovedtal for koncernen
Urevideret
Beløb i mDKK

1. kvt.
2007

1. kvt.
2006

Hele
2006

3.130
256
(43)
(22)
191
(31)
160
120
119

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

10.815
1.022
(139)
(65)
818
(49)
769
603
582

2.887
20
2.907
7.990
(1.987)
4.894
7.052

2.711
64
2.775
6.457
(1.176)
3.951
6.093

2.787
19
2.806
7.350
(1.023)
3.829
6.016

50
(89)
(953)

(216)
(67)
(10)

265
(29)
(14)

36%
23.561
78
5,1
123
449

43%
24.500
1.105
3,6
116
389

38%
23.500
78
24,9
12,0
119
503

Resultatopgørelse
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

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)

12

Rentebærende likvider og tilgodehavender med fradrag af rentebærende gæld
Egenkapital og rentebærende poster, netto

Regnskab
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Balance og udvikling i egenkapital

Balance og udvikling i egenkapitalen
1. kvt.
2007

1. kvt.
2006

Hele
2006

Immaterielle aktiver
Materielle aktiver
Finansielle aktiver og udskudt skat

1.165
1.057
547

1.013
841
412

820
809
556

Langfristede aktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender
Andre investeringer
Likvide beholdninger
Kortfristede aktiver i alt

2.769
2.222
2.587
37
375
5.221

2.266
1.788
2.135
105
163
4.191

2.185
1.894
2.205
49
1.017
5.165

Aktiver i alt

7.990

6.457

7.350

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

2.887
20

2.711
64

2.787
19

Koncernens egenkapital i alt

2.907
31
289
26
1.713

2.775
11
285
29
981

2.806
7
288
22
1.477

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

2.059
661
2.363
3.024

1.306
474
1.902
2.376

1.794
624
2.126
2.750

Passiver i alt

7.990

6.457

7.350

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

2.806
120

2.735
85

2.735
603

Koncernens egenkapital ultimo

2.907

Urevideret
Beløb i mDKK

Balance

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

Udvikling i koncernens egenkapital

NKT kvar talsr appor t 1 › 2007

(26)

19

(94)

7
-

(64)
-

(6)
(82)
13
(69)
(294)

2.775

2.806

Regnskab
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Pengestrømme og rentebærende poster

Pengestrømme og rentebærende poster
Urevideret
Beløb i mDKK

1. kvt.
2007

1. kvt.
2006

Hele
2006

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

256
(31)

176
(14)

1.022
(49)

(175)
50

(378)
(216)

(708)
265

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

(953)
(89)
13
(979)

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

(14)
(29)
(144)
78

Udloddet udbytte
Indbetalt ved udnyttelse af aktieoptioner
Afregnede aktieoptioner / udbytte egne aktier
Ændring i rentebærende poster, netto

7
(972)

(64)
(395)

(294)
(51)
(267)

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

(1.023)

(764)

(764)

Ultimo rentebærende poster, netto

(1.987)

14
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8

(17)
(1.176)

8
(1.023)
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Segmentoplysninger

Segmentoplysninger

Urevideret
Beløb i mDKK

1. kvt.
2007

1. kvt.
2006

Hele
2006

1.674
1.432
20
4

1.033
1.353
23
3

5.268
5.439
95
13

3.130

2.412

10.815

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

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

106
146
(9)
16
(3)

62
117
(5)
6
(4)

256

176

363
636
(18)
53
(12)
1.022

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

77
114
(12)
16
(4)

51
79
(8)
6
(4)

301
508
(31)
53
(13)

191

124

818

2.278
2.400
100
96
20

1.176
2.568
104
87
16

1.243
2.342
100
119
25

4.894

3.951

3.829

Investeret kapital ( Capital Employed )
NKT Cables Group
Nilfisk-Advance Group
NKT Photonics Group
NKT Flexibles, andel af indre værdi m.v.
Moderselskab og elimineringer m.v.
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Praktiske oplysninger
Fondsbørsmeddelelser 2007

Børskalender 2007

Vi har i 2007 offentliggjort følgende meddelelser via Køben-

24. maj		

Kvartalsrapport 1

havns Fondsbørs. De kan læses i deres fulde omfang på

23. august		

Kvartalsrapport 2

www.nkt.dk.

21. november

Kvartalsrapport 3

› 02.01.07 #1 NKT Holdings børskalender 2007

Præsentation af års- og kvartalsrapporter transmitteres

› 08.01.07 #2 NKT Holding udsteder tegningsretter

online - se www.nkt.dk.

› 05.03.07 #3 NKT årsrapport 2006
› 16.03.07 #4 Udnyttelse af tegningsretter - forhøjelse af
			

NKTs aktiekapital

Investorkontakt

› 19.03.07 #5 NKT Holding A/S - indkaldelse til ordinær
			

generalforsamling 2007

Professionelle investorer og aktieanalytikere

› 11.04.07 #6	Ordinær generalforsamling 2007 i NKT

Thomas Hofman-Bang, adm. direktør

			

thomas.hofman-bang@nkt.dk

Holding A/S

› 19.04.07 #7 Indberetning om ændringer i aktiebesiddelse
› 19.04.07 #8 Udnyttelse af tegningsretter - forhøjelse af

Michael Hedegaard Lyng, finans- og økonomidirektør

			

michael.lyng@nkt.dk

NKTs aktiekapital

› 08.05.07 #9 Nilfisk-Advance køber Viper Gruppen
Private investorer
Inger Jessen, kommunikationschef
inger.jessen@nkt.dk
Aktionærservice
VP Securities Services
Helgeshøj Allé 61 - P.O. Box 20
2630 Taastrup
Telefon: 4358 8866
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NKT Holding A/S
Vibeholms Allé 25
2605 Brøndby
Tel. 4348 2000
Fax 4396 1820
nkt.holding@nkt.dk
www.nkt.dk

Crystal Fibre A/S
Blokken 84
3460 Birkerød
Tel. 4348 2800
Fax 4348 2801
contact@crystal-fibre.com
www.crystal-fibre.com

NKT Research & Innovation A/S
Blokken 84
3460 Birkerød
Tel. 4348 3950
Fax 4348 3951
research@nkt-research.dk
www.nkt-research.dk

NKT Cables Group GmbH
Carlswerkstrasse 11-13, Bldg. 13B
D-51063 Køln
Tel. +49 221 676 3522
Fax +49 221 676 2033
infoservice@nktcables.com
www.nktcables.com

KOHERAS A/S
Blokken 84
3460 Birkerød
Tel. 4348 3900
Fax 4348 3901
enquiry@koheras.com
www.koheras.com

Nanon A/S
Priorparken 878
2605 Brøndby
Tel. 4348 2790
Fax 4348 2791
www.nanon.dk

Nilfisk-Advance A/S
Sognevej 25
2605 Brøndby
Tel. 4323 8100
Fax 4343 7700
mail.com@nilfisk-advance.com
www.nilfisk-advance.com

LIOS Technology GmbH
Schanzenstrasse 6-20
D-51063 Køln
Tel. +49 221 676 3200
Fax +49 221 676 2069
info@lios-tech.com
www.lios-tech.com

NKT Flexibles I/S
Priorparken 510
2605 Brøndby
Tel. 4348 3000
Fax 4348 3010
info@nktflexibles.com
www.nktflexibles.com

