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Hovedtal
Beløb i mDKK

2. kvt.
2003

2. kvt.
2002

Omsætning
Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)
Driftsresultat før af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver (EBITA)
Driftsresultat (EBIT)
Koncernens resultat efter skat
NKTs andel heraf
Egenkapital
Nettorentebærende poster

1.468
101
52
36
23
23
2.787
157

1.530
86
5
(16)
(33)
(22)
3.557
(30)

1.-2. kvt.
2003
2.802
167
67
34
15
21
2.787
157

1.-2. kvt.
2002
2.881
152
(8)
(50)
(74)
(54)
3.557
(30)

Hele
2002
5.889
168
(790)
(923)
(856)
(696)
2.898
407

På side 11 findes oversigt over koncernselskabernes nettoomsætning, driftsresultat før afskrivninger (EBITDA), driftsresultat (EBIT) og
Capital employed.

OV E R B
L
I
K
2. KVARTAL 2003
Koncernen
De positive tendenser, der afspejlede sig i NKT koncernens
driftsresultat for 1. kvartal 2003, er fortsat i 2. kvartal, hvor
koncernen nåede et driftsresultat før afskrivninger på 101
mDKK. Det er 17% højere end samme periode sidste år.
NKTs andel af koncernens resultat efter skat og minoriteter
blev i 2. kvartal 2003 23 mDKK mod (22) mDKK sidste år.
NKT koncernens nettorentebærende aktiver beløber sig ved
halvåret til 157 mDKK.
For koncernen som helhed er der således tale om en stabiliseret udvikling i overensstemmelse med de overordnede
mål, der blev fastlagt for 2003 i den prioriterede NKT Vision
i august 2002.

Selskaber
For alle koncernens selskaber gælder det, at de hen over
halvåret har udviklet sig i overensstemmelse med de planer,
der er lagt for 2003.
NKT Cables har haft stigende salgsvolumen indenfor sit primære forretningsområde (energikabler). Korrigeret for udviklingen i metalvarepriser og valutaforhold er der tale om en
stigning i omsætningen på 3% i forhold til 2. kvartal 2002.
NKT Cables realiserede et driftsresultat før afskrivninger på
49 mDKK, hvilket svarer til en EBITDA-margin på 7,1%.
For Nilfisk-Advance er det skabte momentum i forretningens
udvikling blevet fastholdt primært via øget salgsvolumen, forbedring af driftsresultatet og vækst i den amerikanske del af
forretningen. Korrigeret for udviklingen i valutakurser er den
samlede omsætning steget 3% i forhold til 2. kvartal 2002,
hvilket er drevet af en fremgang på det amerikanske marked
på 10%. Driftsresultatet før afskrivninger og amortiseringer

for 2. kvartal blev 72 mDKK. Det svarer til en EBITDA-margin på 10,5%.
Selskaberne i NKT Photonics Group realiserede i overensstemmelse med planerne et driftsunderskud før afskrivninger
på 17 mDKK i 2. kvartal. Det er uændret i forhold til samme
periode sidste år.
NKT Flexibles fik en udvikling på linie med sine planer. På baggrund af en omsætning på 67 mDKK realiserede NKT Flexibles
et break-even resultat på EBITDA-niveau i 2. kvartal 2003.
For life-science selskaberne SMB og Cantions vedkommende
blev der i 2. kvartal 2003 realiseret et resultat før afskrivninger på (5) mDKK. Der har for begge selskaber været gennemført aktiviteter med henblik på at etablere selskaberne i nye
ejerkonstellationer. For Cantions vedkommende er vi imidlertid kommet til det resultat, at dette ikke lader sig gøre indenfor en overskuelig tidshorisont, hvorfor NKT pr. ultimo juli
2003 har afviklet sit engagement i selskabet. Med hensyn til
SMB, der er længere fremme i sin forretningsmæssige udvikling, arbejdes der fortsat på at etablere selskabet under en
ny ejerkreds.
Priorparken realiserede som planlagt et resultat før afskrivninger på 5 mDKK i 2. kvartal 2003.

Forventninger til 2003
Med baggrund i de realiserede resultater i første halvår 2003
foretager vi en mindre opjustering af vores forventning til
helåret. Forventningerne, der blev offentliggjort sammen med
regnskabet for 1. kvartal, justeres således til et resultat efter
skat og minoriteter, der ligger indenfor rammerne af 40 - 70
mDKK (mod 30 - 60 mDKK i kvartalsrapport 1/2003). Der
forventes uændret et positivt cash flow, som - ekskl. afløb af
restruktureringshensættelser - overstiger den løbende dividendeudbetaling på 100 mDKK.
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KONCERNBERETNING

1. halvår 2003
For 1. halvår 2003 blev koncernens omsætning 2.802 mDKK,
hvilket er 79 mDKK lavere end sidste års omsætning i den
tilsvarende periode. Målt i faste metalpriser og valutakurser
udgør væksten imidlertid ca. 100 mDKK svarende til en
fremgang på over 4%.
Driftsresultatet (EBIT) blev 34 mDKK fordelt med (2) mDKK
i 1. kvartal (2002: (34) mDKK) og 36 mDKK i 2. kvartal
(2002: (16) mDKK).
Resultatet efter skat og minoritetsinteresser for første halvår
blev 21 mDKK imod et tilsvarende resultat året før på (54)
mDKK. Justeret for ejendomsavancer på 65 mDKK i 1. halvår
2002 er der tale om en resultatfremgang på 140 mDKK.

2. kvartal 2003
Omsætning
I 2. kvartal blev koncernens omsætning 1.468 mDKK. I forhold til 2. kvartal sidste år er der tale om en tilbagegang på
4%, men når vi justerer for valutakurs- og metalprisudviklingen er der tale om en fremgang på ca. 3%. Denne omsætningsfremgang relaterer sig til såvel NKT Cables, NilfiskAdvance som NKT Flexibles.

Driftsresultater
Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) blev 101 mDKK.
Dette er 15 mDKK bedre end for samme periode året før,
og vedrører især Nilfisk-Advance.

Afskrivninger og amortiseringer er realiseret med 65 mDKK.
Dette er 37 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 36 mDKK for 2.
kvartal, hvilket er en driftsforbedring på 52 mDKK i forhold
til samme periode sidste år.

Finansielle forhold
De finansielle poster for 2. kvartal udgør (5) mDKK mod (9)
mDKK i samme periode året før.
I 2. kvartal har der - i overensstemmelse med forventningerne - været et likviditetstræk på 164 mDKK, hvoraf udbetalt
udbytte udgør 100 mDKK. NKT koncernens nettorentebærende aktiver er ultimo 2. kvartal 157 mDKK.
Den 1. november 2002 offentliggjorde NKT Holding at aktiviteterne i NST A/S var solgt til American Superconductor
Corporation (AMSC) for 546.000 stk. aktier i AMSC. Som en
del af handlen var det aftalt, at aktierne ikke måtte afhændes
før den 1. november 2004. Aktierne er derfor bogført til 10
mDKK under finansielle anlægsaktiver. Markedsværdien af aktierne udgjorde ultimo juni 2003 22 mDKK. Aktiekursen i
AMSC er steget betydeligt i juli og august måned 2003 og
markedsværdien opgjort den 25. august 2003 var 45 mDKK.
En evt. værdiregulering af aktiebeholdningen i AMSC vil finde
sted i.f.m. udarbejdelsen af årsregnskabet for 2003, idet en evt.
opskrivning - hvilket ikke er indeholdt i forventningerne til
årets resultat - vil blive indtægtsført under finansielle poster.

Koncernstruktur pr. 1. august 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
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Andre selskaber

- NKT Flexibles, 51%
- Priorparken
- SMB

Resultat efter skat og minoriteter
Resultatet efter skat og minoritetsinteresser for 2. kvartal
blev 23 mod et resultat året før på (22) mDKK.

Fondsbørsmeddelelser 2003
Dato

Nr.

Emne

02.01.03
06.01.03

#2
#3

20.02.03
04.03.03
12.03.03
03.04.03
20.05.03
02.06.03
04.07.03

#4
#5
#7
#10
#12
#13
#15

31.07.03
14.08.03

#16
#17

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
Kvartalsrapport 1/2003
NKT Cables/Forte Power Systems
NKT Cables GmbH - kontrolbesøg af
konkurrencemyndighederne
Aktiviteterne i Cantion indstilles
Nilfisk-Advance etablerer fire nye
salgsselskaber

Forventninger til 2003
Forventningerne til hele 2003 opjusteres til et resultat efter
skat og minoriteter, der ligger indenfor rammerne af 40 - 70
mDKK (mod 30 - 60 mDKK i kvartalsrapport 1/2003). Der
forventes uændret et positivt cash flow, som - ekskl. afløb af
restruktureringshensættelser - overstiger den løbende dividendeudbetaling på 100 mDKK.

Selskabsportefølje
Ultimo juli 2003 har vi offentliggjort, at NKT Holdings engagement i det senest etablerede udviklingsselskab i gruppen af
life-science selskaber, Cantion, er blevet indstillet.

NKT aktien
Den 30. juni 2003 var kursen på NKT aktien 90. Dette er
22% over kursen ved årsskiftet og 18% over kursen ultimo
1. kvartal. Den daglige omsætning har siden årsskiftet gennemsnitlig ligget på 2,3 mDKK. Der er i 2. kvartal udbetalt 4
DKK i dividende pr. aktie.

Meddelelserne 1, 6, 8, 9, 11 og 14 omhandler indberetning af
aktiebesiddelser.

Børskalender
NKT Holding ejer fortsat 2% egne aktier.
Der er i 2. kvartal gennemført handel med NKT aktier i den
persongruppe, der er omfattet af NKTs insiderregler. Handlen har fundet sted og er offentliggjort i overensstemmelse
med de retningslinier, som gælder for sådanne transaktioner.

18.11.03
03.03.04
01.04.04
17.05.04
25.08.04
23.11.04

Kvartalsrapport 3/2003
Årsregnskab 2003
Generalforsamling
Kvartalsrapport 1/2004
Kvartalsrapport 2/2004
Kvartalsrapport 3/2004

Kursudvikling 1.1.2003 - 30.6.2003
100
0
NKTs aktiekurs
KFX index, rebased
80

60

0 1.1.2003

30.6.2003
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VORES

SELSKABER
samme periode sidste år. Fremgangen relaterer sig til en
moderat højere afsætning på vores traditionelle hjemmemarkeder samt stigende salg på de nære eksportmarkeder.

Lavspænding
På side 11 under overskriften "Segmentoplysninger" findes
hovedtal for de enkelte koncernselskaber/forretningsområder, hvor taloplysningerne er anført således:

Omsætningen af lavspændingsprodukter er realiseret marginalt under samme periode sidste år, hvilket alene kan henføres til det tyske marked. På de øvrige markeder har NKT
Cables samlet set opnået en mindre fremgang.

Nichesegmenter
• 2. kvartal 2003 / 2. kvartal 2002
• 1.-2. kvartal 2003 / 1.-2. kvartal 2002
• Hele 2002

Omsætningen af telekabler udviste ligesom de foregående
kvartaler en omsætning på niveau med samme periode sidste år.

Kommentarerne herunder relaterer sig til udviklingen i 2.
kvartal 2003.

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 efterspørgslen typisk er projektorienteret. Afsætningen kan derfor variere væsentligt fra
periode til periode.

NKT CABLES GROUP
Omsætning
NKT Cables realiserede i 2. kvartal en omsætning på 688
mDKK. I sammenligning med 2. kvartal sidste år er der tale om
et omsætningsfald på 6% svarende til 43 mDKK. Korrigeret for
metalprisudvikling (ca. 32 mDKK), valuta (ca. 22 mDKK) og
ophørte aktiviteter (9 mDKK) er der imidlertid realiseret en
fremgang på ca. 3% svarende til 20 mDKK. Dette er identisk
med udviklingen i 1. kvartal.
Omsætningen fordeler sig således på de enkelte forretningssegmenter:

1. kvartal
2003
Høj- og mellemspænding
Lavspænding
Telekabler
OPGW, kørerilletråd, emaljetråd
Øvrige aktiviteter

27%
37%
9%
19%
8%

2. kvartal
2003

Hele
2002

33%
38%
9%
15%
5%

29%
36%
9%
19%
7%

Driftsudvikling
Bruttodækningsgraden i 2. kvartal er realiseret under samme
periode sidste år, hvilket afspejler et fortsat konkurrencebetonet marked.
De kontante kapacitetsomkostninger er realiseret 12% under
samme periode sidste år, hvilket har direkte sammenhæng
med de gennemførte restruktureringstiltag samt lavere valutakurser. Gennemførelsen af de igangværende restruktureringstiltag forløber som planlagt og forventes at være fuldt
gennemført ved udgangen af 3. kvartal i indeværende år.
Antallet af ansatte udgjorde 2.436 ultimo andet kvartal. Det
er ca. 10% lavere end ved årets begyndelse.
Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) er i 2. kvartal
realiseret i niveauet 7,1% af omsætningen svarende til 49
mDKK, hvilket er på niveau med samme periode sidste år.
Driftsresultatet (EBIT) for 2. kvartal udgør 33 mDKK mod 8
mDKK sidste år.

Nettorentebærende gæld
Variationer kvartalerne imellem skyldes primært sæsonforskydninger.

I 2. kvartal er den nettorentebærende gæld som forventet
forøget med 57 mDKK. Dette har direkte sammenhæng med
sæsonudsving samt afløb af restruktureringshensættelser.

Høj- og mellemspænding

Forventninger til 2003

Omsætningen i høj- og mellemspændingsområdet målt i
faste metalpriser har fortsat tendensen fra 1. kvartal og således fastholdes en væsentlig volumenfremgang i forhold til

For NKT Cables Group omfatter vores forventninger fortsat
en omsætning i niveauet 2.7 mia. DKK og en EBITDA-margin
i niveauet 6%.
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For 1. halvår som helhed har Nilfisk-Advance realiseret en
omsætningsvækst på 4,9%, når der korrigeres for valutaudviklingen.Væksten kommer fra alle regioner.

Driftsudvikling
Driftsresultatet før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA)
er i 2. kvartal realiseret med 72 mDKK. Det svarer til en
margin på 10,5%.

NILFISK-ADVANCE
Omsætning
I 2. kvartal nåede Nilfisk-Advance en omsætning på 687
mDKK. I forhold til 2. kvartal sidste år er der tale om et fald
på 4%. Korrigeret for valutaudviklingen er der imidlertid tale
om en omsætningsfremgang på 3%. Fremgangen er opnået
på det amerikanske marked (+10%) og i Asia/Pacific (+7%). I
Europa har omsætningen i 2. kvartal været på niveau med
samme periode sidste år.
Omsætningen på de enkelte geografier fordeler sig således:

Europa
USA
Asia/Pacific

1. kvartal
2003

2. kvartal
2003

Hele
2002

65%
27%
8%

61%
31%
8%

59%
31%
10%

Fremgangen på det amerikanske marked er et direkte resultat af nye produktlanceringer samt et mere effektivt forretningssystem, der tilsikrer høj leveringssikkerhed. Det er vurderingen, at vanskelighederne på det amerikanske marked de
senere år er overvundet.

Driftsresultatet før goodwill amortiseringer (EBITA) for 2.
kvartal udgør 59 mDKK. Det svarer til en EBITA-margin på
8,6%, hvilket er lidt bedre end i 1. kvartal. De amerikanske
aktiviteter realiserede en EBITA-margin på 7,0%, hvilket er et
niveauskift i opadgående retning på 2,5%-point i forhold til
de foregående kvartaler. De europæiske og asiatiske aktiviteter realiserede en EBITA-margin på 8,9%, hvilket er på niveau
med 1. kvartal.
Driftsresultatet (EBIT) udgør i 2. kvartal 45 mDKK, hvilket er en
fremgang på 15 mDKK i forhold til samme periode sidste år.

Nettorentebærende gæld
Den nettorentebærende gæld er i 2. kvartal reduceret med
18 mDKK.

Forventninger til 2003
For Nilfisk-Advances vedkommende forudser vi fortsat, at
omsætningen vil ligge i niveauet 2,7 mia. DKK, mens vi opjusterer forventningerne til EBITDA-marginen fra > 9 % til >
9,5% og EBITA-marginen fra > 7% til > 7,5% for 2003 som
helhed.

I overensstemmelse med Nilfisk-Advances vision om at opnå
en Nr. 1 position og blive førende udbyder af professionelle
rengøringsmaskiner til det globale marked arbejder NilfiskAdvance løbende på at positionere sig på vækstmarkeder.
Dette er resulteret i at man har taget skridt til etablering af
egne salgsdatterselskaber i Grækenland, Polen, Rusland og
Tjekkiet, hvor man hidtil har været repræsenteret via forhandlere.
Aktivitetsniveauet i Asia/Pacific regionen er steget betydeligt,
hvorfor det store område er blevet opdelt i to regioner
- Indokina-regionen, der styres fra datterselskabet i Thailand,
og South East Asia-regionen, der styres fra datterselskabet i
Singapore.
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SELSKABER
- FORTSAT
de temperatursystem til overvågning af induktionsovne og af
højspændingskabler.

NKT PHOTONICS GROUP
Selskaberne NKT Integration, Crystal Fibre, KOHERAS, LIOS
Technology og NKT Research & Innovation realiserede i 2.
kvartal en omsætning på 18 mDKK. Den fortsatte stagnation
på telecom markedet medfører et meget lavt aktivitetsniveau
i NKT Integration med deraf følgende lavere omsætning.
Virksomhederne Crystal Fibre, KOHERAS og LIOS
Technology har alle haft omsætningsfremgang i forhold til 2.
kvartal sidste år.

NKT Research & Innovation arbejder nu primært med udvikling af nye kompetencer og produkter, der inden for en relativ kort tidshorisont kan danne basis for nye produkter i de
øvrige selskaber i NKT Photonics Group. Med udnyttelse af
flere af de kernekompetencer, der allerede findes i NKT
Photonics Group, arbejdes der således på at udvikle højeffekt fiberlasere. Sådanne lasere ventes at vinde indpas
inden for industriproduktion til bl.a. materialebearbejdning,
svejsning, mærkning o.m.a. De første konkrete forespørgsler
på fremstilling og levering af højeffekt fiberlasere til udviklingsformål er modtaget.
Aktiviteterne i AdSphere, som leverer ydelser inden for
overfladebehandling baseret på sin patentbeskyttede
SoftPlasmaTM-teknologi, forløber positivt.

Driftsudvikling
Resultatet før afskrivninger (EBITDA) blev i 2. kvartal et
underskud på 17 mDKK. Det er i overensstemmelse med
forventningerne.

Forventninger til 2003
NKT Photonics Group forudses fortsat at ville realisere et
driftsunderskud (EBITDA) i niveauet 70 mDKK i 2003.

Forretningsmæssig udvikling
I NKT Integration har man som følge af det lave aktivitetsniveau i markedet reduceret antallet af medarbejdere yderligere. Således udgør antallet af medarbejdere fremadrettet 63.
Udviklingen af egne optiske komponenter til bl.a. WDM-systemer, der skal udgøre et supplerende forretningsområde til
foundry-aktiviteten, forløber efter planerne. Et nyt højindeks
kernemateriale er blevet introduceret som ny foundryydelse. Dette muliggør lavere produktionsomkostninger pr.
chip samt øget komponentintegration og funktionalitet.

NKT FLEXIBLES (ejerandel 51%)
Omsætning

Crystal Fibre udvikler sig fortsat positivt. Der tegner sig et
billede af, at krystalfiberteknologien har en kommerciel fremtid i forbindelse med højeffekt lasere til industrielle anvendelser m.m.

I 2. kvartal realiserede NKT Flexibles en omsætning på 67
mDKK i forhold til 54 mDKK i 2. kvartal sidste år. For halvåret udgør den realiserede omsætning 143 mDKK. Det svarer
til en fremgang på 34% i forhold til 1. halvår 2002.

KOHERAS udviser også en fortsat teknologisk og markedsmæssig fremgang. Salget til forskningsmarkedet ligger på et
stabilt niveau. Det vil være afgørende for KOHERAS at én
eller flere af virksomhedens industrielle kunder får kommercielt gennembrud, med de udviklingsprodukter, hvori KOHERAS’ lasersystemer indgår.

Fremgangen er udtryk for et stigende aktivitetsniveau og et
ændret produktmiks i retning af en større andel flow lines
(lange rør) i forhold til risers og jumpers (korte rør).
Hermed bliver der tale om en bedre udnyttelse af produktionskapaciteten på fabrikken i Kalundborg.

LIOS Technologys omsætning har i 2. kvartal været i overensstemmelse med forventningerne. Det tidligere omtalte kvalitetsproblem er løst, og der forventes derfor på helårsbasis
en mindre omsætningsvækst. LIOS Technology har sammen
med nye partnere startet markedsføringen af sit distribuere-

I 2. kvartal udgjorde ordreindgangen 58 mDKK og ordrebeholdningen er ultimo 2. kvartal 152 mDKK. Det er 11% over
ordrebeholdningen ved årets start.
Aktiviteterne omkring design af rør og anvendelse af materialetyper, som fremadrettet vil styrke produkternes konkurrencekraft, har fortsat ligget på et højt niveau.
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Driftsudvikling
NKT Flexibles realiserede i 2. kvartal et break-even driftsresultat før afskrivninger (EBITDA). Dette repræsenterer en
mindre fremgang i forhold til samme kvartal sidste år og er i
overensstemmelse med de lagte planer efter tilpasningen af
selskabets strategi og organisation i 2. halvår 2002.

Nettorentebærende gæld
Ved udgangen af 2. kvartal udgør den nettorentebærende
gæld 169 mDKK, hvoraf NKT Holding har ydet et lån på 141
mDKK.

Forventninger
Det forventes fortsat, at NKT Flexibles realiserer en omsætning i niveauet 300 mDKK og et break-even resultat før
afskrivninger (EBITDA).

ØVRIGE SELSKABER
Life-Science selskaber
I Scandinavian Micro Biodevices (SMB) er aktivitetsniveauet
stigende, og virksomhedens forretningsmæssige udvikling forløber i overensstemmelse med forventningerne. I maj måned
etablerede SMB sig i egne faciliteter i Farum. Der arbejdes
fortsat på at skabe en investorkreds omkring virksomheden,
hvor NKT Holding ikke er hovedaktionær.
I konsekvens af at NKT vurderede alle relevante muligheder
udtømt for at etablere en ny ejerstruktur omkring Cantion
indenfor en rimelig tidshorisont, blev aktiviteterne i selskabet
indstillet med udgangen af juli 2003.
SMB og Cantion realiserede tilsammen et driftsunderskud
(EBITDA) på 5 mDKK i 2. kvartal.

Ejendomme
Ejendomsselskabet Priorparken følger de lagte planer og
realiserede i 2. kvartal et driftsresultat før afskrivninger
(EBITDA) på 5 mDKK. Der er i kvartalet ikke gennemført
nogen ejendomssalg.
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