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NKTs kvartalsrapport 2/2006 er den 24. august 2006 offent-

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

liggjort på dansk og engelsk via Københavns Fondsbørs som

nisk til alle, der har tilmeldt sig denne service.

vores meddelelse # 16/2006.
En trykt udgave af rapporten sendes pr. post til de af NKT

2

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.
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OVERBLIK: 2. KVARTAL 2006
Overblik

Udviklingen i 2. kvartal blev tilfredsstillende, idet den over-

ter vi offentliggjorde vores forventning om at nå et koncern-

steg de tidligere offentliggjorte forventninger.

resultat før skat for 2006 i niveauet 640 mDKK. Vi opjusterede samtidig forventningerne vedrørende omsætnings-

NKT koncernen omsatte i 2. kvartal for 2.837 mDKK (+8% i

niveauet til 10 mia. DKK som følge af NKT Cables’ realiserede

organisk vækst i forhold til året før) og driftsresultatet (EBIT)

vækst i 1. kvartal og de højere metalpriser.

blev 324 mDKK (+159% i forhold til året før).
Med den realiserede udvikling i 2. kvartal 2006 har vi grundlag
Alle koncernens hovedforretninger har bidraget til den posi-

for at foretage følgende forventningsjusteringer:

tive udvikling.
Koncernomsætningen opjusteres til i niveauet 10,7 mia. DKK,

For ventninger til 2006

og koncernresultatet før skat opjusteres til i niveauet 725

Forventningerne til 2006 blev opjusteret i april 2006 som

mDKK.

følge af salg af to Nilfisk-Advance ejendomme i USA, hvoref-

Hovedtal
2. kvt.

2. kvt.

1.-2. kvt.

1.-2. kvt.

Beløb i mDKK

2006

2005

2006

2005

2005

Omsætning

2.837

2.292

5.249

4.158

8.750

Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)

373

174

549

299

713

Driftsresultat (EBIT)

324

125

448

199

485

Koncernens resultat før skat
Koncernens egenkapital
Nettorentebærende poster

312

126

422

185

463

2.597

2.762

2.597

2.762

2.735

(1.221)

(559)

(1.221)

(559)

(764)
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Koncernberetning
1.1. - 30.6.2006

Koncernberetning

Vi henviser i forbindelse med vores rapportering til fonds-

Driftsresultater

børsmeddelelser, som er offentliggjort i 2006. Disse kan læses

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) for 2. kvartal blev

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

373 mDKK imod 174 mDKK året før. Det er en fremgang på

Investor/Fondsbørsmeddelelser. På side 16 findes en oversigt

199 mDKK, hvoraf 127 mDKK vedrører poster af engangska-

over de meddelelser, der til dato er offentliggjort i 2006.

rakter (ejendomsavancer og restruktureringshensættelser i år
og sidste år). Driften har således bidraget med en resultatfor-

1. HALVÅR 2006

bedring på 72 mDKK svarende til en fremgang på 38%.

Omsætningen i første halvår udgjorde 5.249 mDKK svarende

NKT koncernen realiserede et driftsresultat (EBIT) på 324

til en nominel stigning i forhold til samme periode sidste år på

mDKK for 2. kvartal 2006 imod 125 mDKK i 2. kvartal sidste

26%. Omsætningsudviklingen er påvirket af metalprisudviklin-

år. Justeret for poster af engangskarakter er der tale om en

gen og justeret herfor udgør den organiske vækst 14%.

overskudsgrad på 7,6% imod 6,2% i samme periode sidste år.

Driftsresultat (EBIT), der blev 448 mDKK, er påvirket af poster

Finansielle forhold

af éngangskarakter (avance ved salg af ejendomme m.v.) med

De finansielle poster for 2. kvartal udgør (12) mDKK. I de fi-

109 mDKK. Justeret herfor udgør driftsresultatet 339 mDKK

nansielle poster indgår i år en avance på 5 mDKK ved salg af

svarende til en sammenlignelig fremgang på 54% i forhold til

den resterende beholdning af aktierne i Inverness Medical

samme periode sidste år.

Innovations.

Koncernresultatet før skat blev 422 mDKK inklusive ovennævnte ejendomsavancer. Den justerede indtjening før skat

NKT koncernen 2006

blev således 313 mDKK. For andet halvår forventes et tilsvaNKT Holding

rende indtjeningsniveau svarende til et helårsresultat før skat i
niveauet 725 mDKK.

2. KVARTAL 2006
Omsætning

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
› Nanon

I 2. kvartal 2006 blev koncernens omsætning 2.837 mDKK. I
forhold til 1. kvartal sidste år er der tale om en fremgang på
24%. Justeret for valutakurser og metalprisudvikling er der tale
om en organisk vækst på 8%.
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NKT Flexibles (51%)
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Rentebærende poster

Kursudvikling

I 2. kvartal er der realiseret et cash flow på (45) mDKK efter
NKT koncernens nettorentebærende poster udgør ultimo 2.

Koncernberetning

NKTs aktiekurs

at der er udbetalt 294 mDKK i udbytte til NKTs aktionærer.

OMXC20 index, rebased

500

kvartal (1.221) mDKK. Det svarer til de forventninger som vi
offentliggjorde efter første kvartal.

Selskabspor tefølje
Der er ikke sket ændringer i NKT Holdings portefølje af direkte ejede selskaber i 2. kvartal 2006.

400

300

200
30.12.2005

30.6.2006

NKT aktien
Den 30. juni 2006 var kursen på NKT aktien 366. Det er 26%

Af de resterende aktier er anvendt 27.325 stk. til afvikling af

over kursen primo året. Hertil kommer at der i 2. kvartal er

udnyttede tegningsretter og købsoptioner. Herefter ejer NKT

udbetalt 12 DKK. per aktie svarende til 4% af aktiekursen

77.675 stk. egne aktier svarende til 0,3%.

primo året. Værditilvæksten udgør således 30%.
NKTs aktiekapital omfatter herefter 23.500.000 stk. aktier á
Den daglige omsætning har siden årsskiftet i gennemsnit ligget

20 DKK - svarende til en aktiekapital på nominelt

på 27 mDKK i forhold til 18 mDKK i samme periode året før.

470.000.000 DKK.

NKT koncernens markedsværdi ultimo juni 2006 var 8,5
mia. DKK eksklusive beholdning af egne aktier. Justeret for
nettorentebærende poster og minoritetsinteresser giver det
en markedsværdi på gældfri basis (Enterprise Value) på 9,8
mia. DKK.
Aktionærer, der med udgangen af juni 2006 ejede over 5% af
NKTs aktiekapital, omfattede alene ATP.
I fortsættelse af generalforsamlingens beslutning i april 2006
er 1.000.000 stk. af NKTs egne aktier - svarende til 4,08% blevet annulleret (fondsbørsmeddelelse nr. 10 og 14, 2006).
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Nilfisk-Advance Group

Selskabsberetning

Nilfisk-Advance er én af verdensmarkedets førende udby-

9,8%. Udviklingen i overskudsgraden er tilfredsstillende og un-

dere af professionelle rengøringsmaskiner med et produkt-

derstøtter forventningen om for helåret at realisere en

program, der omfatter både støvsugere og maskiner til

EBITDA-margin justeret for poster af engangskarakter på 10%.

vask, fejning og polering samt et omfattende sortiment af
højtryksrensere.

Driftsresultatet (EBIT) udgør i 2. kvartal 236 mDKK svarende
til en EBIT-margin justeret for poster af engangskarakter på

Omsætning

8,8% mod en sammenlignelig margin på 7,6% i samme pe-

I 2. kvartal realiserede Nilfisk-Advance en omsætning på

riode sidste år.

1.438 mDKK. Det er en stigning på 3,1% i forhold til 2. kvartal
året før. Omsætningen i 2. kvartal er upåvirket af valutakurs-

Nettorentebærende gæld

ændringer i forhold til samme periode sidste år.

I 2. kvartal er den nettorentebærende gæld reduceret med
116 mDKK til 1.182 mDKK. Arbejdskapitalen er i løbet af 2.

Den organiske vækst for 1. halvår 2006 udgør 6,5%, hvilket er

kvartal reduceret med 33 mDKK, og der er igangsat en række

identisk med væksten i samme periode sidste år. Det svarer til

initiativer med henblik på at reducere niveauet for arbejdska-

den vækstrate, som Nilfisk-Advance har realiseret kontinuert

pital. Det øjeblikkelige niveau svarer til 22% af omsætningen

siden 2003.

og det er ambitionen i første omgang at reducere niveauet til
20% inden udgangen af 2007. Endvidere er kvartalet påvirket

Fremgangen i 2. kvartal er opnået i Europa og Asien. På det

af provenu fra salg af ejendomme i niveauet 220 mDKK og

amerikanske marked, hvor Nilfisk-Advance primært service-

betaling af udbytte til NKT Holding A/S med 127 mDKK.

rer det professionelle marked og i mindre grad det industrielle marked, er der realiseret en uændret omsætning i forhold

Udvikling i 2. kvar tal 2006

til samme periode sidste år.

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

I sammenligning med sidste år er omsætningsudviklingen i

processen er tilendebragt i løbet af 2006. Ved udgangen af 2.

indeværende års 2. kvartal præget negativt som følge af færre

kvartal er fabrikkerne i Bowling Green (USA), Åmål (Sverige)

arbejdsdage på grund af forårets helligdage.

og Parma (Italien) lukket og produktionen er overført til andre af koncernens fabrikker. Det medfører lavere effektivitet i

Driftsudvikling

de modtagende fabrikker i en overgangsperiode. Denne ven-

Driftsresultatet før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) i

tes at være overstået sidst på året.

2. kvartal blev 269 mDKK. Justeret for poster af éngangskarak-
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ter svarer det til en margin på 11,1%. I samme periode sidste

I 2. kvartal har vi med tilfredshed kunnet konstatere, at dæk-

år realiserede Nilfisk-Advance en sammenlignelig margin på

ningsgraden er stigende. Dette skyldes, at de igangværende
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restruktureringstiltag kombineret med gennemførte prisstig-

berne. Det igangsatte SAP-projekt i Europa indgår som en

ninger - til trods for den ugunstige udvikling indenfor råvare-,

integreret del heraf.
Selskabsberetning

transport- og energipriser - er resulteret i en stigende dækningsgrad.

For ventninger til 2006
Nilfisk-Advance forventer uændret en omsætning i niveauet

I 2006 har vi oplevet en aftagende vækst inden for rengø-

5,4 mia. DKK i 2006, og overskudsgraden (EBIT) forventes

ringsmaskiner til det professionelle marked i USA. Med hen-

realiseret i niveauet 7,4%. Det er i niveauet 25 mDKK under

blik på at vende denne udvikling har vi i 2. kvartal taget skridt

tidligere forventninger. Hertil kommer de i første halvår reali-

til at styrke salgsledelsen i USA.

serede ejendomsavancer m.v. på 109 mDKK.

Som tidligere offentliggjort arbejdes der på at afhænde en

De lidt lavere resultatforventninger er en direkte følge af den

række ejendomme i og uden for Danmark. I april 2006 er der

lavere effektivitet på de fabrikker, der i indeværende år skal

afhændet to større ejendomme i USA, hvorved alle store

integrere Nilfisk-Advance og ALTO produktioner.

ejendomme er solgt, mens der fortsat arbejdes på at sælge et
antal mindre ejendomme.

Forventningerne til den organiske vækst for helåret er fastholdt uændret i niveauet 5%.

Som følge af den negative udvikling i Nilfisk-Advances australske selskab i 2005, blev der i første kvartal 2006 gennemført
en ændring af selskabets ledelse. I 2. kvartal har selskabet stabiliseret sin afsætning, og indtjeningen nærmer sig ligevægt.
Efter kvartalets afslutning har vi offentliggjort en udvidelse af
koncerndirektionen i Nilfisk-Advance med Dan Stig Jensen
som ansvarlig for supply chain. Dette har sammenhæng med
den udvikling som selskabet har været igennem de seneste år,
hvor en række initiativer inden for produktionsselskaberne
(sammenlægning, rationalisering, outsourcing og produktudvikling) og salgsselskaberne (territory management) har bidraget
til at positionere Nilfisk-Advance blandt de førende selskaber
i industrien størrelsesmæssigt og indtjeningsmæssigt. Ledelsesændringen vil fremadrettet bidrage med en styrket indsats på
at forbedre logistikken mellem produktions- og salgsselska-
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NKT Cables Group

NKT Cables er blandt de toneangivende udbydere af ener-

periode sidste år realiseredes et resultat på 62 mDKK sva-

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

rende til 7,1%.

Selskabsberetning

østeuropæiske marked. I Kina har NKT Cables egne produktionsfaciliteter, hvorfra det kinesiske marked serviceres

Driftsresultatet (EBIT) udgør i 2. kvartal 87 mDKK, svarende

med udvalgte produkter.

til en EBIT-margin på 6,3%. Driftsresultatet for 2. kvartal 2005
udgjorde 47 mDKK, svarende til en EBIT-margin på 5,4%.

Omsætning
NKT Cables Group realiserede i 2. kvartal en omsætning på

Indtjeningsudviklingen er meget tilfredsstillende, idet det har

1.373 mDKK. I sammenligning med 2. kvartal sidste år er der

været muligt at fastholde en EBITDA-margin på 7,2% på trods

tale om en omsætningsstigning på 58%. Når der korrigeres

af den kraftige omsætningsstigning, der hidrører fra metalpris-

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

stigninger. Dette har direkte sammenhæng med den fortsat

ret en fremgang i niveauet 17%. Det er højere end forventet

høje organiske vækst og dermed det høje aktivitetsniveau,

og meget tilfredsstillende.

som har medført en høj kapacitetsudnyttelse.

Væksten er opnået inden for alle produktområder, dvs. med

Nettorentebærende gæld

vækst inden for såvel lavspændings-, mellemspændings- samt

Ultimo 2. kvartal er den nettorentebærende gæld forøget

højspændingskabler. Udviklingen afspejler et fortsat højt aktivi-

med 48 mDKK til 503 mDKK. Det relaterer sig til udbetalt

tetsniveau i el-sektoren med vedligeholdelse og udbygning af

udbytte til NKT Holding A/S på 56 mDKK. Arbejdskapitalen

elnettet. Indenfor byggeindustrien påvirker såvel nybyggeri som

udvikler sig tilfredsstillende og følger nøje omsætningsudviklin-

renoveringsaktiviteter afsætningen af lavspændingsprodukter.

gen på et uændret niveau på 17%.

Væksten er opnået på alle hovedmarkeder i Europa, ligesom

Udvikling i 2. kvar tal 2006

der forsat realiseres fremgang på det kinesiske marked.

I Kina er der etableret et joint venture med en lokal partner
om produktion og salg på det kinesiske marked af muffer og

Omsætningen i 2. kvartal er væsentligt påvirket af de fortsat

kabeltilbehør til mellemspændingskabler.

stigende metalpriser. Den gennemsnitlige pris for kobber i 2.
kvartal er dobbelt så høj som i samme periode sidste år og

I joint venture med den amerikanske kabelproducent

58% højere end ved årets begyndelse.

Southwire har NKT Cables de seneste 2 år arbejdet på at
udvikle og installere et superledende kabel i Ohio (USA).

Driftsudvikling

Efter kvartalets afslutning er kablet med succes blevet sat i

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) er i 2. kvartal reali-

drift i elnettet.

seret med 99 mDKK svarende til en margin på 7,2%. I samme
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I slutningen af 2005 opnåede NKT Cables en række højspændingsordrer på det spanske marked til et toneangivende elselSelskabsberetning

skab. I forlængelse heraf er det besluttet at etablere et datterselskab i Spanien med henblik på at sikre et højt serviceniveau
over for nuværende og fremtidige kunder.
Med samme udgangspunkt gennemfører vi en række investeringer i produktionsudstyr og produktudvikling på selskabets
fabrikker i Danmark, Tyskland, Polen, Tjekkiet og Kina. Disse
investeringer skal tilsikre høj leveringssikkerhed af kvalitetsprodukter til vores kunder.

For ventninger til 2006
NKT Cables forventer en omsætning i niveauet 5,2 mia. DKK
i 2006, hvilket er 700 mDKK mere end de forventninger, vi
offentliggjorde for NKT Cables efter 1. kvartal. Opjusteringen
har sammenhæng med den realiserede vækst i 2. kvartal og
de højere metalpriser. Forventningerne til den organiske
vækst for helåret er hævet fra 12% til 16%.
For helåret forventes en overskudsgrad (EBIT) i niveauet
5,4%, Det er en opjustering i forhold til de hidtidige forventninger, der lå i niveauet 4,7%.
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NKT Photonics Group

Selskabsberetning

NKT Photonics Group repræsenterer vores satsning på

Vytran, den amerikanske virksomhed, hvori Crystal Fibre i

at etablere et nyt forretningsområde, der har fundament i

marts 2006 erhvervede en minoritetspost, har vundet sin før-

de særlige optiske kompetencer, som findes i gruppens

ste militærkontrakt. Denne kontrakt omfatter delopgaver, der

selskaber. Fokus er rettet imod udvikling, fremstilling og

er placeret hos Crystal Fibre.

markedsføring af avancerede lyskilder (lysledere) og laserkomponenter.

KOHERAS har i 2. kvartal 2006 yderligere intensiveret udviklingen af hvidlyskilden til mikroskopianvendelser. Dette sker i

Omsætning

et nært samarbejde med Leica Microsystems.

NKT Photonics gruppen realiserede i 2. kvartal en omsætning
på 24 mDKK imod en omsætning på 29 mDKK i 2. kvartal

Ordreindgangen på den traditionelle hvidlyskilde har i 2. kvar-

2005. Faldet i omsætning skyldes primært, at specielt LIOS

tal udvist en pæn vækst.

Technology og KOHERAS i 2005 i 2. kvartal havde ekstraordinært høje omsætningsniveauer. For begge disse virksomhe-

Inden for de ultra præcise lasere er en prototype med 10

der ventes et stigende omsætningsniveau i 2006 hen mod

sensorlasere leveret til et feltforsøg inden for olieefterforsk-

slutningen af året.

ning. Forudsat feltforsøget falder heldigt ud kan det medføre
en række følgeordrer inden for dette område.

Driftsudvikling
Resultat før afskrivninger (EBITDA) blev et underskud på 7

LIOS Technology har fortsat den stabile udvikling, om end

mDKK imod et underskud i 2. kvartal 2005 på 4 mDKK. Den

omsætningen har været noget lavere end sidste år, hvor LIOS

negative udvikling skyldes både det ovenfor omtalte omsæt-

Technology i 2. og 3. kvartal var begunstiget af nogle meget

ningsfald samt at udviklings- og salgsindsatsen i KOHERAS og

store tunnel-projekter.

Nanon - som vi tidligere har omtalt det - er intensiveret, uden
at dette endnu er blevet modsvaret af øget salg.

Den første installation af et nyudviklet 10 km langtrækkende
8-kanal system til kabelovervågning er gennemført med suc-

Udviklingen i NKT Photonics’ gruppen

ces i Kina.

Crystal Fibre har en fortsat god ordreindgang. I samarbejde
med en globalt markedsledende industrivirksomhed er der

2. kvartal har udvist en fortsat positiv udvikling i salg af syste-

igangsat et større udviklingsprojekt, som sigter imod at an-

mer til overvågning af højspændingskabler.

vende hulkerne-fibre i en applikation, der har et betydeligt
potentiale.

Nanon har også i 2. kvartal haft et aktivitetsniveau indenfor
behandling af komponenter til automobilindustrien, som var

8

Den første 150 W fiberlaser komponent er blevet leveret, og

lavere end normalt, men aktiviteten har i perioden bevæget

dette produkt supplerer nu 20 W fiberlaser komponenten.

sig tilbage imod det normale niveau.
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Interessen for Nanons Cohancement™ teknologier er stigende, og specielt indenfor behandling af silikone er flere udSelskabsberetning

viklingsprojekter nu ved at overgå til egentlig produktion.
Nanon oplever en voksende portefølje af kunder der tester
Cohancement™-teknikken, og virksomheden forventer en
stigende efterspørgsel på denne teknologi i 2. halvår.

For ventninger til 2006
NKT Photonics Group forventer at realisere en omsætningsfremgang i niveauet 10%. Driftsresultatet før afskrivninger
(EBITDA) forventes at blive i niveauet (15)-(20) mDKK. Det
er en nedgang i forhold til de tidligere udmeldte forventninger om et resultat på (10) mDKK.

9
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NKT Flexibles
(ejerandel 51%)

NKT Flexibles I/S leverer fleksible offshore rørledninger,

olieudvindingsprojekter hos de store olieselskaber er det vo-

der er designet til anvendelse i forbindelse med udvinding af

res forventning, at dette vil fortsætte de kommende år.

Selskabsberetning

olie og gas fra felter på havets bund. Det er Acergy (tidligere Stolt Offshore), der ejer de resterende 49% af aktieka-

På denne baggrund fokuseres der løbende på - via investerin-

pitalen i virksomheden.

ger og forbedrede processer - at øge fabrikkens kapacitet og
leveringsevne. Endvidere er der fokus på teknologi- og pro-

NKT Flexibles har haft en fortsat positiv udvikling i 2. kvartal

duktudvikling med henblik på at skabe endnu bedre og mere

2006. Den realiserede omsætning udgjorde 225 mDKK imod

konkurrencedygtige produkter.

126 mDKK året før, og driftsresultatet (EBITDA) udgjorde 39
mDKK - svarende til en overskudsgrad på 17% - mod 8

Eksempler herpå er en patenteret fremstillingsteknologi, som

mDKK i 2. kvartal 2005.

ved hjælp af infrarød bestråling kan krydsbinde PEX-materialer (særlige plastbaserede materialer). Denne teknologi er væ-

NKT Flexibles realiserede en ordreindgang i 2. kvartal 2006

sentlig mere effektiv end traditionelle fremgangsmåder, og den

på 366 mDKK, og ordrebeholdningen udgjorde 1.166 mDKK

giver i en række situationer øget konkurrencekraft, fordi det

ultimo kvartalet.

bliver muligt at erstatte de dyrere PVDF materialer med PEX
materialer.

Aktivitetsniveauet i offshore olie- og gassektoren er fortsat
højt, hvilket vi bl.a. konkluderer som følge af en fortsat høj til-

Endvidere fortsætter kvalificeringen af dybtvandsrør til instal-

budsaktivitet.

lation på op til 2 km havdybder. I begyndelsen af 2007 forventes kvalifikation og typegodkendelse af 6 og 8 tommers rør

Resultatet i NKT Flexibles indregnes i NKT koncernens drifts-

gennemført.

resultat (EBITDA) med 51% af nettoresultatet efter afskrivninger og finansielle poster. For 2. kvartal er der indregnet 16

For ventninger til 2006

mDKK imod (1) mDKK i samme periode sidste år.

Forventningerne til NKT Flexibles omfatter en omsætningsfremgang fra i niveauet 500 mDKK i 2005 til i niveauet 900

Udvikling i 2. kvar tal 2006

mDKK i 2006. Driftsresultat (EBITDA) forventes i 2006 at

På grund af det stigende aktivitetsniveau fortsættes udbygnin-

overstige 13% af omsætningen. NKTs andel af resultatet efter

gen af organisationen. Ultimo 2. kvartal udgjorde antallet af

afskrivninger og renteudgifter opjusteres fra i niveauet 25

ansatte 347 imod 308 ved årets begyndelse og 275 på

mDKK til i niveauet 40 mDKK.

samme tidspunkt sidste år.
Fabrikken i Kalundborg udnyttes kapacitetsmæssigt fuldt ud,
og baseret på ordrebeholdningen og annoncerede fremtidige
10
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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2006 for
NKT Holding A/S.
Ledelsespåtegninger

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. 30. juni 2006 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme i perioden 1. januar - 30.
juni 2006.
Brøndby, den 24. august 2006

Direktion
Thomas Hofman-Bang

Søren Isaksen

Adm. direktør

Bestyrelse
Christian Kjær

Jan Wraae Folting

Jørgen Bjergskov Nielsen

Jens Maaløe

Gunnar Karsten Jørgensen

Jens Due Olsen

Arne Dan Kjærulff

Formand

Jan Trøjborg
Næstformand

Krister Ahlström
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Hovedtal for koncernen

Urevideret
Beløb i mDKK

2. kvt.
2006

2. kvt.
2005

1-2. kvt.
2006

1-2. kvt.
2005

Hele
2005

2.837
373
(32)
(17)
324
(12)
312
228
220

2.292
174
(35)
(14)
125
1
126
105
103

5.249
549
(67)
(34)
448
(26)
422
313
305

4.158
299
(73)
(27)
199
(14)
185
158
155

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

2.526
71
2.597
6.916
(1.221)
3.818
6.056

2.703
59
2.762
6.031
(559)
3.321
5.867

2.526
71
2.597
6.916
(1.221)
3.818
6.056

2.703
59
2.762
6.031
(559)
3.321
5.867

2.672
63
2.735
6.177
(764)
3.499
5.906

20
(15)
-

(137)
109
(10)
-

(168)
(43)
(13)
97

41
(105)
(19)
96

46%
24.500
4,2
8,0
110
229

38%
23.500
78
13,0
12,0
108
366

46%
24.500
6,3
8,0
110
229

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

79
176
-

Nøgletal
Egenkapitalandel
3)

Antal aktier à 20 DKK (1.000 stk.)
Beholdning af egne aktier (1.000 stk.) 3)
Resultat efter skat, DKK pr. udestående aktie (EPS)
Udloddet udbytte, DKK pr. aktie
Indre værdi, DKK pr. udestående aktie
Børskurs, DKK pr. aktie
1)

38%
23.500
78
9,4
12,0
108
366

Rentebærende likvider og tilgodehavender med fradrag af rentebærende gæld
Egenkapital og rentebærende poster, netto
3)
Antal aktier og beholdning af egne aktier pr. 30.06.2006 er opgjort efter annullering af 1 mio. stk. aktier jfr. generalforsamlingsbeslutning af 6. april 2006.
2)

12
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Balance og udvikling i egenkapitalen

Urevideret
Beløb i mDKK

30.06.2006

30.06.2005

31.12.2005

Balance
1.037
779
393

1.011
805
395

Varebeholdninger
Tilgodehavender
Værdipapirer
Likvide beholdninger
Kortfristede aktiver i alt

2.160
1.909
2.377
14
456
4.756

2.209
1.515
2.024
31
252
3.822

2.211
1.624
2.036
27
279
3.966

Aktiver i alt

6.916

6.031

6.177

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

2.526
71

2.703
59

2.672
63

Koncernens egenkapital i alt

2.597
12
289
28
980

2.762
9
283
16
727

2.735
7
284
24
982

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

1.309
774
2.236
3.010

1.035
269
1.965
2.234

1.297
218
1.927
2.145

Passiver i alt

6.916

6.031

6.177

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

2.735
313

2.750
158

2.750
361

Koncernens egenkapital ultimo

2.597

Langfristede aktiver i alt

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

Koncern regnskab

989
750
421

Immaterielle aktiver
Materielle aktiver
Finansielle aktiver og udskudt skat

Udvikling i koncernens egenkapital

(101)

107
(2)

176
1

(6)
(63)
13

(24)
(11)

(36)
(24)
(276)
(21)
(196)

(294)

(20)
(196)
2.762

2.735
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Pengestrømme og rentebærende poster
Urevideret
Beløb i mDKK

2. kvt.
2005

1-2. kvt.
2006

1-2. kvt.
2005

Hele
2005

373
Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)
(12)
Finansielle poster, netto
Ændring i arbejdskapital, anvendt af hensættelser og fortjeneste
(282)
ved salg af langfristede aktiver tilbageført m.v.
79
Pengestrømme fra driftsaktivitet

174
1

549
(26)

299
(14)

713
(22)

(155)
20

(660)
(137)

(453)
(168)

(650)
41

176
(21)
234

(15)
(12)
(7)

(10)
109
(59)
(97)

(13)
97
(43)
(44)
(171)

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

(294)
14
(46)

(196)
(203)

(294)
(50)
(441)

(196)
(12)
(379)

(196)
(302)
(574)

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

(1.176)

(337)

(764)

(145)

(145)

(19)

(16)

(35)

(45)

Ultimo rentebærende poster, netto

(1.221)

(559)

(1.221)

(559)

(764)

Koncern regnskab

Køb af virksomheder
Salg af virksomhed
Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto
Øvrige investeringer m.v.
Driftsaktivitet og investeringer i alt
Udloddet udbytte
Afregnede aktieoptioner / køb og udbytte egne aktier
Ændring i rentebærende poster, netto

14
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Segmentoplysninger
Urevideret
Beløb i mDKK

2. kvt.
2006

2. kvt.
2005

1-2. kvt.
2006

1-2. kvt.
2005

Hele
2005

1.438
1.373
24
2

1.394
870
29
(1)

2.791
2.406
49
3

2.589
1.514
54
1

5.113
3.529
104
4

2 .837

2.292

5.249

4.158

8.750

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

Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)
269
99
(7)
16
(4)

119
62
(4)
(1)
(2)

386
161
(14)
22
(6)

220
85
(4)
(5)
3

469
242
(8)
10
-

373

174

549

299

713

315
138
(21)
22
(6)

159
53
(12)
(5)
4

334
175
(29)
10
(5)

448

199

485

2.407
1.179
106
98
28

2.280
761
74
60
146

2.414
906
97
82
-

3.818

3.321

3.499

Koncern regnskab

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

Driftsresultat (EBIT)
236
87
(11)
16
(4)

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

324

88
47
(8)
(1)
(1)
125

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)

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 aktiebesiddelse

inger.jessen@nkt.dk

Praktiske oplysninger

› 06.03.06 #4 Indberetning om ændringer i aktiebesiddelse
› 09.03.06 #5 NKTs årsrapport 2005

Aktionærservice

› 09.03.06 #6 Ændring til NKT Holdings børskalender 2006

VP Securities Services

› 13.03.06 #7 Oplysning vedrørende offentliggjorte

Helgeshøj Allé 61 - P.O. Box 20

fondsbørsmeddelelser i 2005
› 16.03.06 #8 Indkaldelse til generalforsamling 2006

2630 Taastrup
Telefon: 4358 8866

› 30.03.06 #9 Medarbejderrepræsentation i NKTs bestyrelse
› 06.04.06 #10 Ordinær generalforsamling 2006 i
NKT Holding A/S
› 12.04.06 #11 Salg af ejendomme i USA - opjustering af
koncernresultat 2006
› 21.04.06 #12 Insideres dispositioner med NKT Holding
A/S-aktier
› 11.05.06 #13 Q1 2006 - Tilfredsstillende 1. kvartal 2006
› 07.08.06 #14 NKT Holdings aktiekapital nedsættes

Denne kvartalsrapport er udgivet af :

› 23.08.06 #15 Ny produktionsdirektør og medlem af

NKT Holding A/S, Vibeholms Allé 25, 2605 Brøndby

direktionen i Nilfisk-Advance

Børskalender 2006
24. august

Kvartalsrapport 2

30. november

Kvartalsrapport 3

CVR nr. 62 72 52 14
Copyright: NKT, august 2006
Grafisk koncept: Bysted A/S
Tekst og grafisk produktion: NKT Holding A/S
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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.com

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

