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Solid fremgang i 2. kvartal 2007
Også i årets 2. kvar tal blev der tale om omsætnings- og indtjeningsmæssig fremgang, og
der er hermed tale om en meget positiv udvikling i hele 1. halvår 2007. I forhold til forventningerne til koncernresultatet før skat, der efter 1. kvar tal 2007 blev opjusteret
med 50 mDKK til i niveauet 850-900 mDKK, er der nu grundlag for en præcisering af
for ventningerne til niveauet 900 mDKK.

Koncernomsætningen i 2. kvartal blev 3.612 mDKK (+27% i

og det 51% ejede NKT Flexibles har haft et stærkt 2. kvartal

forhold til året før) og driftsresultatet (EBIT) blev 331 mDKK

med en organisk vækst på 32%.

(+53% i forhold til året før). Overskudsgraden er fortsat stigende, og der er i 2. kvartal 2007 realiseret en EBITDA-mar-

Forventninger til 2007

gin på 11,0% mod 9,3% i samme periode sidste år. Resultatet

Forventningerne til 2007 blev opjusteret i forbindelse med 1.

før skat udgør 308 mDKK mod 204 mDKK sidste år, hvilket

kvartalsrapport som følge af den positive udvikling i alle kon-

er en stigning på 51%. Ovenstående sammenligningstal for

cernens forretningsområder. Omsætningen blev opjusteret fra

2. kvartal 2006 er korrigeret for poster af engangskarakter

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

(primært avance ved salg af ejendomme) med 108 mDKK.

cernresultatet før skat blev opjusteret til i niveauet 850-900
mDKK mod tidligere forventet i niveauet 800-850 mDKK.

Koncernens samlede organiske vækst har udviklet sig meget
tilfredsstillende og udgør i 2. kvartal 14%. Fremgangen skyl-

Med den realiserede udvikling i 2. kvartal 2007 har vi grund-

des en fortsat høj organisk vækst i både NKT Cables (20%)

lag for at foretage følgende forventningsjusteringer: Koncern-

og Nilfisk-Advance (8%). Herudover har NKT Photonics

omsætningen opjusteres til i niveauet 13,3 mia. DKK og kon-

Group haft et godt kvartal med en organisk vækst på 41%

cernresultatet før skat præciseres til i niveauet 900 mDKK.

hovedtal
		

2. kvt.

2. kvt.*

1.-2. kvt.

1.-2. kvt.*

Beløb i mDKK

2007

2006

2007

2006

2006*

Omsætning

3.612

2.837

6.742

5.249

10.815

Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)

397

373

653

549

1.022

Driftsresultat (EBIT)

331

324

522

448

818

Koncernens resultat før skat

308

312

468

422

769

Koncernens egenkapital			

2.872

2.597

2.806

Nettorentebærende poster			

(2.319)

(1.221)

(1.023)

* Driftsresultat og resultat før skat er positivt påvirket af poster af engangskarakter med 108 mDKK i Nilfisk-Advance.
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Koncernberetning
1. halvår 2007

1. HALVÅR 2007

år. Korrigeret for engangsposter er der således tale om en
overskudsgrad på 9,2% imod 7,6% i sidste års 2. kvartal.

Omsætningen i 1. halvår udgjorde 6.742 mDKK i forhold til
5.249 mDKK i samme periode 2006 og der er således tale

Finansielle forhold

om en nominel stigning på 1.493 mDKK svarende til 28%.

De finansielle poster for 2. kvartal udgør (23) mDKK mod

Omsætningsudviklingen i 1. halvår er præget af metalprisud-

(12) mDKK i samme periode sidste år. Det afspejler pri-

viklingen (+7%), valutakurser (-1%) samt akkvisitioner (+13%).

mært, at den finansielle gearing i overensstemmelse med de

Justeret herfor udgør den samlede organiske vækst 12%.

strategiske målsætninger er øget gennem en forøgelse af
den rentebærende gæld som følge af akkvisitioner.

Driftsresultatet (EBIT) blev 522 mDKK for 1. halvår 2007 i
forhold til 448 mDKK i samme periode 2006, der dog var

Resultat før skat

positivt påvirket af poster af engangskarakter med 108

Resultatet før skat for 2. kvartal udgør 308 mDKK mod 204

mDKK. Justeret herfor er der tale om en resultatfremgang

mDKK i 2. kvartal sidste år (312 mDKK før korrektion af en-

på 182 mDKK (54%) i forhold til samme periode sidste år.

gangsposter).

Koncernresultatet før skat blev 468 mDKK for 1. halvår

Skat af periodens resultat er for 1. halvår 2007 negativt på-

2007 i forhold til 314 mDKK i samme periode 2006 når der

virket med i niveauet 15 mDKK, der kan relateres til ændring

korrigeres for ovennævnte poster af engangskarakter.

i den danske skattelovgivning, hvor selskabsskatten med virkning fra 1. januar 2007 er nedsat fra 28% til 25%. Ændringen

2. KVARTAL 2007

medfører en reduktion af koncernens skatteaktiv relateret til
Danmark, som dog delvis opvejes af en reduktion i skat af

Omsætning

årets resultat. For 2007 forventes ændringen at medføre en

I 2. kvartal 2007 blev koncernens omsætning 3.612 mDKK. I

samlet negativ påvirkning i niveauet 10 mDKK.

forhold til 2. kvartal sidste år, hvor omsætningen var 2.837
mDKK, er der tale om en nominel fremgang på 27%. Justeret

Kapitalstruktur

for valutakurser, metalprisudvikling og akkvisitioner er der

Den nettorentebærende gæld er i 2. kvartal forøget med

tale om en organisk vækst på 14%.

332 mDKK og den samlede nettorentebærende gæld er
således i 1. halvår forøget med 1.296 mDKK. Dette er i

Driftsresultater

overensstemmelse med de forventninger vi tidligere har of-

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) for 2. kvartal blev

fentliggjort. Ultimo 2007 forventes den nettorentebærende

397 mDKK imod 373 mDKK året før. Korrigeret for førom-

gæld at være ca. 1,8 x de forgangne 12 måneders realiseret

talte engangsposter er der tale om en fremgang på 132 mDKK

driftsresultat før afskrivninger (EBITDA).

- svarende til 50%. Af resultatfremgangen kan 96 mDKK
henføres til NKT Cables, mens Nilfisk-Advance og NKT

Cash flow

Flexibles tegner sig for hhv. 13 mDKK og 19 mDKK.

Som nævnt ovenfor er den nettorentebærende gæld forøget
med 332 mDKK i 2. kvartal 2007. Heraf vedrører 236 mDKK

NKT koncernen realiserede et driftsresultat (EBIT) på 331

udbetalt udbytte til NKTs aktionærer, mens 103 mDKK kan

mDKK for 2. kvartal 2007 imod 324 mDKK i 2. kvartal sidste

henføres til akkvisitioner.
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Endvidere er cash flow i 2. kvartal traditionelt sæsonpåvirket,

NKT aktien

hvortil kommer opbygning af arbejdskapital i forbindelse

Ultimo juni 2007 var kursen på NKT aktien 549. Det er 9%

med den realiserede høje vækst. På trods heraf er cash flow

over kursen primo året (503).

fra driftsaktiviteten positivt i 2. kvartal 2007 med 140 mDKK
i forhold til 79 mDKK i samme periode 2006.

Hertil kommer, at der i 2. kvartal er udbetalt 10 DKK pr. aktie
svarende til 2% af koncernens markedsværdi ultimo 2006 og

NKT KONCERNEN 2007

40% af NKTs andel af koncernens resultat efter skat for 2006.
Den reelle værditilvækst i 1. halvår 2007 udgør således 11%.

NKT Holding

Den daglige omsætning har siden årsskiftet i gennemsnit ligget
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

på 78 mDKK i forhold til 27 mDKK i samme periode året før.
NKT koncernens markedsværdi ultimo juni 2007 var 13 mia.
DKK, eksklusive beholdning af egne aktier. Justeret for nettorentebærende poster og minoritetsinteresser giver det en mar-

NKT Flexibles (51%)

kedsværdi på gældfri basis (Enterprise Value) på 15,4 mia. DKK.
KURSUDVIKLING

Begivenheder
Som nævnt i kvartalsrapport 1/2007 gennemførte vi - i april
og maj måned - akkvisition af Viper gruppen, der er en
førende producent og udbyder af rengøringsmaskiner, samt

550

som alle understøtter den forretningsmæssige platform i

500

I fondsbørsmeddelelse nr. 17 af 7. august 2007 har vi oplyst,

OMX C20 rebase
NKT

600

et antal mindre akkvisitioner i Tyskland, England og Danmark,
NKTs to store forretningsenheder.

NKTs aktiekurs
OMX C20 rebased

650

450
400

2.1.2007

1.5.2007

31.7.2007

at de udestående myndighedsgodkendelser omkring købet
af Viper gruppen er faldet på plads, og at gruppen pr.
1. august 2007 indgår som en selvstændig forretningsenhed

Aktionærer, der ved udgangen af juni ejede over 5% af NKTs

i Nilfisk-Advance organisationen.

aktiekapital, omfattede alene ATP. NKT ejer - uændret 77.675 stk. egne aktier svarende til 0,3%.

Efter udløbet af 2. kvartal har NKT Cables indgået joint
venture aftale med den kinesiske virksomhed Daqo om

NKTs aktiekapital omfatter 23.637.555 stk. aktier á 20 DKK.

etablering af en produktionsenhed, der skal fremstille køre-

Aktiekapitalen er således på nominelt 472.751.100 DKK,

ledningsmateriel til elektriske jernbaner. Aftalen med Daqo

hvilket er en stigning på 1.524.000 DKK (76.200 stk.) i for-

er foranlediget af en betydelig ordre afgivet af MOR (Mini-

hold til udgangen af 1. kvartal 2007 grundet at der i april

stry of Railway i Kina).

måned er gennemført kapitalforhøjelse som følge af, at en
række medarbejdere har udnyttet tegningsretter, jf. fonds-

Se også omtalerne i selskabsafsnittet, der starter på side 4.

børsmeddelelse nr. 8 af 19. april 2007.

På det ordinære bestyrelsesmøde den 23. august 2007 blev

73% af NKTs aktier er navnenoteret og udgøres af ca.

målsætninger og rammer for den strategiske udvikling af

14.400 aktionærer.

NKT koncernens selskaber i den kommende 5 års periode
godkendt. En beskrivelse heraf er offentliggjort som vores

På www.nkt.dk under menupunktet ”Investor” findes flere

fondsbørsmeddelelse nr. 19 under overskriften ”Strategi

oplysninger om NKT aktien sammen med andre oplysninger,

2008-2012 - Building Power”.

som er relevante for vores investorer.
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Koncernselskaber
Ved udgangen af 2. kvar tal 2007 beskæftigede NKT koncernen 3.140 medarbejdere i
NKT Cables Group, 4.006 i Nilfisk-Advance, 483 i NKT Flexibles og 114 medarbejdere
i NKT Photonics Group. NKT er repræsenteret med 1.644 medarbejdere i Danmark
og 6.099 i det øvrige Europa, Nordamerika, Asien og Oceanien.
NKT CABLES GROUP

Udviklingen i 2. kvartal, der var meget tilfredsstillende, understøtter denne forventning.

NKT Cables er blandt de toneangivende udbydere af energikabler i Europa - hovedsagelig til det central-, nord- og østeuropæi-

Omsætning

ske marked. I Kina har NKT Cables egne produktionsfaciliteter,

NKT Cables Group realiserede i 2. kvartal en omsætning på

hvorfra det kinesiske marked serviceres med udvalgte produkter.

2.048 mDKK. I sammenligning med 2. kvartal sidste år er der
tale om en omsætningsstigning på 49%. Når der korrigeres

I 2. kvartal 2007 fortsatte NKT Cables sin positive udvikling

for metalprisudvikling, valuta og akkvisitioner, svarer det til, at

som følge af de gode markedsvilkår, der karakteriserer alle

der er realiseret en organisk vækst i niveauet 20%.

markeder, hvor NKT Cables er aktør.
Omsætningen for 1. halvår 2007 udgør 3.722 mDKK, hvilket

Resultatforventning 2007

er en nominel fremgang på 55% fra 2.406 mDKK i 1. halvår

Vi har en forventning om, at NKT Cables i 2007 når en om-

2006. Korrigeret for metalprisudvikling, valuta og akkvisitio-

sætning i niveauet 7,4 mia. DKK og indtjeningsmæssigt når en

ner svarer det til en organisk vækst i niveauet 20%.

overskudsgrad (EBIT) i niveauet 6,5% mod tidligere forventet hhv. 7,3 mia. DKK og 6,1%. Det svarer til en forventet

Omsætningen i 2. kvartal er samlet set påvirket negativt

fremgang i driftsresultatet på 30 mDKK til i niveauet 480

med i niveauet 10 mDKK fra metalprisudviklingen. Den gen-

mDKK mod tidligere forventet i niveauet 450 mDKK.

nemsnitlige pris for kobber i 2. kvartal er på niveau med
samme periode sidste år, hvorimod den gennemsnitlige pris

Omsætningsforventningerne er 100 mDKK højere end of-

for aluminium i 2. kvartal 2007 har ligget en anelse under

fentliggjort i 1. kvartalsrapport og afspejler en fortsat forvent-

samme periode sidste år.

ning om en organisk vækst i niveauet 15% for helåret 2007.
Den organiske vækst er drevet af hovedproduktområdet
Omsætningsforventningerne er baseret på en gennemsnitlig

energikabler, der for 1. halvår 2007 repræsenterede 79% af

kobberpris for 2007, der er på niveau med året før.

omsætningen og realiserede en organisk vækst på 24%, der
blev opnået inden for både lav-, mellem- og højspændings-
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kabler. Inden for kørerilletråd til jernbaneelektrificering og

Indtjeningen i Kablo Elektro har i 2. kvartal 2007 været posi-

OPGW, der tilsammen for 1. halvår 2007 udgjorde 12% af

tivt påvirket af metalpriser på grund af den hidtidige praksis

omsætningen, er realiseret en organisk vækst på 15%. Mar-

med ikke at anvende sikringstransaktioner. Den negative ef-

kedet for kørerilletråd har i 2. kvartal 2007 realiseret en me-

fekt (niveauet 20 mDKK), der påvirkede 1. kvartal 2007, er

get positiv udvikling. Øvrige produktområder, der udgjorde

således i al væsentlighed udjævnet.

9% af omsætningen, voksede organisk 4%.
Driftsresultatet (EBIT) udgør i 2. kvartal 163 mDKK, svarende
Der er realiseret en omsætning i 2. kvartal på 323 mDKK i

til en EBIT-margin på 8,0%. Driftsresultatet i samme periode

Kablo Elektro (1. halvår 603 mDKK), som blev overtaget med

sidste år udgjorde 87 mDKK med en EBIT-margin på 6,3%.

virkning fra 1. januar 2007. Udviklingen i Kablo Elektro følger
de lagte planer.

Nettorentebærende gæld
Ultimo 2. kvartal er den nettorentebærende gæld forøget

Udviklingen afspejler at aktivitetsniveauet i elsektoren med

med 235 mDKK til 1.687 mDKK. Heraf vedrører 125 mDKK

vedligeholdelse og udbygning af elnettet fortsat er på et højt

udbetalt udbytte til NKT Holding A/S ligesom kvartalet også

niveau, og indenfor bygge- og anlægssektoren er det en

likviditetsmæssigt er påvirket af købet af CCC GmbH i Berlin.

kombination af nybyggeri og renoveringsaktiviteter, der påvirker afsætningen af lavspændingsprodukter positivt.

Arbejdskapitalen udvikler sig tilfredsstillende og følger nøje
omsætningsudviklingen. Den ligger i overkanten af 17%, som

Væksten er opnået på alle hovedmarkeder i Europa.

forventet efter købet af Kablo Elektro.

Driftsudvikling

Forretningsmæssig udvikling

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

Efterspørgslen efter høj- og mellemspændingskabelsystemer

liseret med 195 mDKK svarende til en margin på 9,5%. I

samt kabeltilbehør er stadig på et højt niveau, og NKT

samme periode sidste år realiseredes et resultat på 99

Cables’ visibilitet er fortsat god.

mDKK svarende til 7,2%. For 1. halvår 2007 udgør EBITDA
301 mDKK (margin 8,1%), hvilket er en stigning på 87% i

De fortsat gode vilkår i den vesteuropæiske bygge- og an-

forhold til EBITDA for 1. halvår 2006, der udgjorde 161

lægssektor har ligeledes drevet en solid efterspørgsel efter

mDKK (margin 6,7%).

1 kV og lavspændingskabler.

Indtjeningsudviklingen er meget tilfredsstillende, idet det har

I forhold til de seneste mange års nedadgående trend har

været muligt at forbedre EBITDA-marginen på rullende 12-

kombinationen af en øget efterspørgsel og kabeludbydernes

månedsbasis fra 6,9% ved udgangen af 1. kvartal 2007 til 7,7%.

NKT kvar talsr appor t 2 › 2007
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kapacitetsbegrænsninger medført, at kabelprodukter nu kan

NILFISK-ADVANCE GROUP

prissættes på et forbedret niveau.
Nilfisk-Advance er én af verdensmarkedets førende udbydere af
Samordningen af aktiviteterne i den tjekkiske kabelvirksom-

professionelle rengøringsmaskiner med et produktprogram, der

hed Kablo Elektro, der blev en del af NKT Cables primo

omfatter både støvsugere og maskiner til vask, fejning og pole-

året, forløber efter planerne.

ring af gulve og udendørs arealer samt et omfattende sortiment
af højtryksrensere.

Overtagelsen af virksomheden CCC GmbH i Berlin, der
blev omtalt i kvartalsrapport 1/ 2007, er effektueret med

Også i Nilfisk-Advance fortsatte den gode udvikling fra 1.

virkning fra 1. maj 2007.

kvartal, som skal ses i lyset af en kontinuerlig introduktion af
nye forbedrede produkter samt det fokus, som Nilfisk-Ad-

Udviklingen i jernbaneaktiviteterne i Kina blev i 2. kvartal

vance har sat på udbygning af sine salgskanaler på eksiste-

2007 som forventet og NKT Cables har i juni måned 2007

rende markeder, og skabe adgang til nye via akkvisitioner el-

vundet et antal ordrer, som vil bidrage til opretholdelse af

ler etablering af egne salgsselskaber.

aktivitetsniveauet i 2008 og 2009.

Resultatforventning 2007
En kontrakt med Ministry of Railway (MOR) i juli 2007 på

Det er vores forventning, at Nilfisk-Advance i 2007 vil nå en

levering af elektrisk køreledningsmateriel til et samlet beløb

omsætning i niveauet 5,8 mia. DKK, svarende til en underlig-

på 330 mDKK blev startskuddet for etablering af en ny fa-

gende organisk vækst i niveauet 7%, hvilket skal ses i forhold

brik i Kina. Fabrikken skal drives som et 50/50 joint venture

til de tidligere vækstforventninger på i niveauet 6-7%. Indtje-

med den kinesiske virksomhed Daqo, og virksomheden har

ningsmæssigt fastholdes vores forventninger til overskuds-

som formål at blive den foretrukne systemleverandør til

graden (EBIT) på i niveauet 8,5% svarende til et forventet

elektrificering af jernbaner i Kina. Produktionen fra den nye

driftsresultat i niveauet 500 mDKK.

fabrik skal imødekomme den høje efterspørgsel efter køreledninger til jernbanedrift, som forventes indenfor de kom-

Omsætning

mende 10 år. Joint venture aftalen med Daqo vil gøre det

I 2. kvartal realiserede Nilfisk-Advance en omsætning på

muligt for NKT Cables at fastholde og yderligere udbygge

1.530 mDKK. Det er en organisk vækst på 8,1% i forhold til

sin markedsledende position som udbyder af køreledninger

2. kvartal 2006. Omsætningen i 2. kvartal er negativt påvirket

til de kinesiske jernbaner.

af valutakursændringer i niveauet 36 mDKK i sammenligning
med samme periode sidste år. Når man tager dette samt akkvisitioner i betragtning, realiserede Nilfisk-Advance en nominel vækst på 6,4%.
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Den organiske vækst for perioden følger de seneste års kon-

Resultatudviklingen er positiv og afspejler effekten af de

tinuerlige vækst og svarer til forventningerne til året. Opdelt

mange strukturelle forbedringstiltag, der er gennemført de

på regioner er den organiske vækst drevet af Europa med

senere år, samt effekten af den fortsat høje organiske vækst

6,9% og USA med 10,6%. Asien har som forventet genskabt

drevet af intensiv fokus på produktudvikling.

en positiv udvikling med en organisk vækst på 12,1%.

Nettorentebærende gæld
Omsætningen for 1. halvår 2007 udgør 2.962 mDKK, hvilket

I 2. kvartal er den nettorentebærende gæld forøget med 145

er en nominel fremgang på 6,1% fra 2.791 mDKK i 1. halvår

mDKK til 1.200 mDKK. Heri indgår en negativ påvirkning fra

2006. Korrigeret for valuta og akkvisitioner svarer det til en

betaling af udbytte til NKT Holding A/S med 159 mDKK.

organisk vækst i niveauet 8%.
Arbejdskapitalen er reduceret i løbet af 2. kvartal. Det øje-

Driftsudvikling

blikkelige niveau svarer til 21,7% af omsætningen, hvilket skal

Driftsresultatet før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA)

ses i forhold til 22,6% primo året og 22,1% primo 2. kvartal.

i 2. kvartal blev 174 mDKK svarende til en margin på 11,4%.

Det er stadig ambitionen at reducere til niveauet 20% ved

I samme periode sidste år realiserede Nilfisk-Advance en

udgangen af 2007.

margin på 11,1% når der korrigeres for poster af engangskarakter. For 1. halvår 2007 udgør EBITDA 320 mDKK (margin

Forretningsmæssig udvikling

10,8%), hvilket er en stigning på 15% i forhold til EBITDA for

Der er fortsat høj bevågenhed på udvikling af nye rengø-

1. halvår 2006, der udgjorde 278 mDKK (margin 10,0%).

ringsmaskiner og indenfor de kommende 6 måneder forventer Nilfisk-Advance at kunne introducere ikke mindre

2. kvartal 2006 var positivt påvirket af poster af engangska-

end 8 nye produkter.

rakter (avance ved salg af ejendomme m.v.) med 108 mDKK,
som der er korrigeret for ved sammenligningen med tal for

Aktiviteterne på Gerni-fabrikken i Randers er afviklet. Her-

2007.

med er endnu et effektiviseringstiltag tilendebragt, og medarbejderne har fundet nye jobs i eller udenfor Nilfisk-

EBITDA-marginen på rullende 12-månedsbasis fortsatte i

Advance organisationen.

kvartalet marginalt sin stigning. Den udgør nu 10,2% mod
tidligere 10,1%.

I 2. kvartal har Nilfisk-Advance med overtagelse af aktiemajoriteten i den engelske virksomhed Doug Tolson Engineering

Driftsresultatet (EBIT) udgør 143 mDKK, svarende til en

Limited, der er en mindre produktions-, salgs- og serviceorga-

EBIT-margin på 9,3% (8,7% ÅTD)mod 8,8% (7,4% ÅTD) i

nisation indenfor højtryksrenserprodukter, og med overtagel-

samme periode sidste år.

NKT kvar talsr appor t 2 › 2007
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sen af de aktiviteter i Søndergaard Maskincenter A/S i Kolding,

rede komponenter, lyskilder og måleudstyr, der baserer sig på

som omfatter salg og service af rengøringsmaskiner, der spe-

optiske fibre.

cielt henvender sig til bilindustrien, styrket sit kundefokus i
henholdsvis England og Danmark.

I forhold til 2. kvartal 2006 er der realiseret en pæn og tilfredsstillende omsætningsfremgang, hvilket er et udtryk for

I maj måned blev der indgået aftale om køb af Viper grup-

en stigende markedsaccept af gruppens produkter.

pen i Kina - en førende kinesisk producent og udbyder af
professionelle rengøringsmaskiner, der omfatter tre asiatiske

Omsætningsfremgangen har betydet en forbedring af drifts-

selskaber og en selvstændig amerikansk virksomhed. Købet

resultatet, der dog fortsat er negativt, idet der fastholdes en

af Viper var betinget af, at transaktionen kunne godkendes

høj udviklingsintensitet rettet mod yderligere modning af

af de kinesiske myndigheder, hvilket nu er sket. Overtagel-

gruppens produkter.

sen af Viper er herefter effektueret med virkning fra 1.
august 2007.

Resultatforventning 2007
Det er vores forventning, at selskaberne i NKT Photonics

De tre akkvisitioner, som tillige er omtalt i kvartalsrapport 1,

Group vil nå en omsætningsfremgang på 20% i forhold til 2006.

2007, er et led i den strategiske udvikling af Nilfisk-Advances

Det svarer til en omsætning i niveauet 115 mDKK (95 mDKK i

markedsposition.

2006). Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) forudses at
blive et underskud i niveauet 15-20 mDKK (-18 mDKK i 2006).

Nilfisk-Advances eksponering overfor udviklingen i USD

Resultatforventningerne er uændret i forhold til tidligere.

vurderes som relativt begrænset og kan primært henføres til
omregningsrisikoen. Det er koncernens politik gennem

Omsætning

finansielle instrumenter at afdække nettopositioner i de

NKT Photonics gruppen realiserede i 2. kvartal en omsæt-

mere betydende valutaer, hvilket er tilfældet for USD, der er

ning på 31 mDKK imod en omsætning på 22 mDKK i 2.

afdækket i niveauet 12 måneder frem.

kvartal 2006 svarende til en organisk vækst på 41%. Også
målt i forhold til 1. kvartal 2007, der udviste en omsætning
på 20 mDKK, er der tale om en klar fremgang. Omsætningen

NKT PHOTONICS GROUP

for 1. halvår 2007 udgør 51 mDKK i forhold til 45 mDKK for
1. halvår 2006 (+13%).

NKT Photonics Group repræsenterer NKTs satsning på at etablere et nyt forretningsområde, der har fundament i de særlige

Driftsudvikling

optiske kompetencer, som findes i gruppens selskaber. Fokus er

Resultat før afskrivninger (EBITDA) blev et underskud på 2

rettet imod udvikling, fremstilling og markedsføring af avance-

mDKK imod et underskud i 2. kvartal 2006 på 6 mDKK. Ak-
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kumuleret for 1. halvår 2007 medfører det et underskud på 11

dette kvartal, dvs. udvise en stigende omsætning og en mod-

mDKK, hvilket er uændret i forhold til samme periode 2006.

svarende reduktion af underskuddet i forhold til de tilsvarende kvartaler 2006.

Forretningsmæssige tiltag
I Crystal Fibre er indsatsen fortsat rettet mod at udvikle og
kvalificere virksomhedens sub-assemblies til højere effekt-

NKT FLEXIBLES (51%)

niveauer - i første omgang 350 W. Fra juli 2007 er Crystal
Fibre begyndt at levere betaversion af 350 W sub-assem-

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

blies til udvalgte kunder. Samtidig arbejdes på udvikling af

designet til anvendelse i forbindelse med udvinding af olie og

sub-assemblies til endnu højere effektniveauer.

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

I KOHERAS er der fortsat stor fokus rettet mod udvikling af
hvidlyskilde-produktprogrammet. Denne produkttype er ny i

Resultatforventning 2007

markedet. Der opleves meget stor kundeinteresse for pro-

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

dukterne, også inden for mange andre anvendelsesområder

tydelig omsætningsfremgang i forhold til året før, hvor man nå-

end mikroskopianvendelser, hvor KOHERAS har et tæt sam-

ede en omsætning på 884 mDKK. Driftsresultatet (EBITDA)

arbejde med Leica Microsystems.

forudses ligeledes at blive væsentligt bedre end i 2006, hvor
det var 138 mDKK.

Inden for de ultra-præcise lasere, hvor der er leveret lasere
dels til feltforsøg inden for olieefterforskning dels til karakte-

NKTs resultatandel af nettoresultatet i NKT Flexibles for-

risering af vindprofiler i kommende vindmølleparker, afven-

ventes at blive i niveauet 90 mDKK. Resultatforventningerne

tes erfaringerne fra disse første installationer fortsat.

er uændret i forhold til tidligere.

LIOS Technology er inde i en meget positiv udvikling, både

Omsætning og driftsudvikling

med hensyn til omsætning, indtjening og ordreindtag. Virk-

NKT Flexibles har i 2. kvartal 2007 realiseret en omsætning

somheden har en sund og stabil basisforretning inden for le-

på 297 mDKK imod 225 mDKK året før (+32%). Akkumule-

vering af brandovervågningssystemer, og oplever nu betydelig

ret for året medfører det en omsætning på 555 mDKK

vækst inden for andre applikationsområder - ikke mindst in-

imod 392 i 2006 (+42%).

den for systemer til overvågning af højspændingskabler.
Driftsresultatet (EBITDA) udgjorde 77 mDKK - svarende til
For NKT Photonics Group som helhed forventes at resulta-

en overskudsgrad på 26% - i sammenligning med 39 mDKK

terne for de kommende kvartaler vil være på linie med

i 2. kvartal 2006, hvilket gav en overskudsgrad på 17%.

NKT kvar talsr appor t 2 › 2007
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NKT Flexibles realiserede en ordreindgang i 2. kvartal 2007

skridt sigter imod udbygningen af produktprogrammet med

på 339 mDKK, og ordrebeholdningen udgjorde 1.224

et 10” ID rør til anvendelse på vanddybder ned til 1.500 m.

mDKK ultimo kvartalet.
I juli måned fik NKT Flexibles sit største ”letter of intent”
Resultatet i NKT Flexibles indregnes i NKT koncernens

nogensinde beløbende sig til i størrelsesordenen 400 mDKK

driftsresultat (EBITDA) med 51% af nettoresultatet efter af-

- omfattende rørsystemer til Statoils udfordrende ”Gjøa-

skrivninger og finansielle poster. For 2. kvartal er der indreg-

projekt” samt ordre på et højtemperatur flexible riser sy-

net 35 mDKK imod 16 mDKK i samme periode sidste år.

stem til ”Visund Future-projektet”. Endelig omfattede det
pågældende ”letter of intent” tillige alt nødvendigt tilbehør til

Forretningsmæssig udvikling

operation af rørene. Her ud over fik NKT Flexibles optioner

Igennem de første seks måneder af 2007 har olie- og gas-

på to mindre Statoil projekter. Det er bl.a. NKT Flexibles’

markedet været præget af et højt efterspørgselsniveau og

særlige evne til at håndtere komplekse ekstruderings- og ar-

markedets aktører har fået tildelt adskillige store ordrer på

meringsløsninger, der har udløst den interessante ordre.

fleksible rørsystemer - herunder på leverancer til installation
fremme i 2009/2010.

Fabrikken i Kalundborg arbejder fortsat på fuld kapacitet,
men uventede forsinkelser på råvareleverancer i begyndel-

Et voksende problem indenfor olie- og gasindustrien er

sen af året - forårsaget af, at offshoreindustriens forsynings-

manglen på erfarne medarbejderressourcer til udarbejdelse

kæde er presset hårdt - medførte uregelmæssigheder i pro-

af projektspecifikationer og udbudsmaterialer. Hertil kommer

duktionsflowet. En redisponering af fabrikkens aktiviteter har

det forhold, at offshore entreprenørernes kapacitet til at rea-

minimeret konsekvenserne af disse uregelmæssigheder.

lisere afgivne ordrer indenfor de forventede tidsrammer er
kritisk. Det medfører projektforsinkelser, som igen vil kunne

Udbygning af organisationen pågår løbende, og ved udgan-

påvirke den tidsmæssige balance imellem udbud og levering.

gen af 2. kvartal 2007 talte medarbejderstaben tæt på 500
- en stigning på mere end 100% over blot 2 år.

Udviklingen af NKT Flexibles’ rørprodukter til installation på
store vanddybder forløber positivt - bl.a. med en succesfuld

NKT Flexibles har medio 2007 iværksat bygning af et nyt

testing af et 6” ID rør (dynamic riser) til installation på vand-

domicil i Brøndby ved København, der skal stå klar til brug

dybder ned til 2 km, som typisk findes i Brasilien. Ligeledes

om et år. Det nye domicil disponeres så det kan absorbere

er et 8” ID rør, udviklet med henblik på vestafrikanske vand-

den markante aktivitetsforøgelse, som selskabet har oplevet

dybder ned til 1.700 m, blevet succesfuldt testet. Næste

igennem de seneste år.
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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2007 for
NKT Holding A/S.
Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i International Financial Reporting
Standards, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til kvartalsrapporter 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 2007 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme i perioden
1. januar - 30. juni 2007.
Brøndby, den 23. august 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
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Arne Dan Kjærulff

Jørgen Bjergskov Nielsen		 Jens Due Olsen
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Hovedtal for koncernen

Hovedtal for koncernen
Urevideret
Beløb i mDKK

1-2. kvt.1)

Hele 1)

2006

1-2. kvt.
2007

2006

2006

3.612
397
(42)
(24)
331
(23)
308
224
220

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

6.742
653
(85)
(46)
522
(54)
468
344
339

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

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

2.847
25
2.872
8.588
(2.319)
5.191
7.146

2.526
71
2.597
6.916
(1.221)
3.818
6.056

2.847
25
2.872
8.588
(2.319)
5.191
7.146

2.526
71
2.597
6.916
(1.221)
3.818
6.056

2.787
19
2.806
7.350
(1.023)
3.829
6.016

190
(174)
(1.056)

(137)
109
(10)

265
(29)
(14)

33%
23.638
78
14,4
10,0
121
549

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

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

2. kvt.
2007

2. kvt. 1)

Resultatopgørelse
Omsætning
Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)
Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver
Af- og nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver
Driftsresultat (EBIT) 2)
Finansielle poster, netto
Resultat før skat 2)
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 3)
Investeret kapital (Capital employed) 4)
Antal medarbejdere gennemsnit å.t.d.

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

140
(85)
(103)

79
176
-

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)
Udbetalt udbytte i regnskabsperioden, DKK pr. aktie
Indre værdi, DKK pr. udestående aktie
Børskurs, DKK pr. aktie
1)

For 2006 er driftsresultat m.v. positivt påvirket af poster
af engangskarakter med 108 mDKK i Nilfisk-Advance

2)

For 2006, EBIT før særlig post samt resultat før skat og
særlig post jfr. årsregnskabet for 2006

3)

Rentebærende likvider og tilgodehavender med fradrag
af rentebærende gæld

4)

Egenkapital og rentebærende poster, netto

12

Regnskab

33%
23.638
78
9,3
10,0
121
549

38%
23.500
78
9,4
12,0
108
366
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Balance og udvikling i egenkapital

Balance og udvikling i egenkapitalen

Urevideret
Beløb i mDKK

30.06.2007

30.06.2006

31.12.2006

Balance
Immaterielle aktiver
Materielle aktiver
Finansielle aktiver og udskudt skat

1.234
1.119
557

989
750
421

820
809
556

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

2.910
2.352
3.009
30
287
5.678

2.160
1.909
2.318
73
456
4.756

2.185
1.894
2.205
49
1.017
5.165

Aktiver i alt

8.588

6.916

7.350

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

2.847
25

2.526
71

2.787
19

Koncernens egenkapital i alt

2.872
33
290
53
1.721

2.597
12
289
28
980

2.806
7
288
22
1.477

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

2.097
889
2.730
3.619

1.309
774
2.236
3.010

1.794
624
2.126
2.750

Passiver i alt

8.588

6.916

7.350

Koncernens egenkapital pr. 1. januar
Resultat
Valutakursregulering vedr. udenlandske virksomheder
og værdiregulering af finansielle sikringsinstrumenter m.v.
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
Udbetalt udbytte

2.806
344

2.735
313

2.735
603

Koncernens egenkapital ultimo

2.872

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

Udvikling i koncernens egenkapital

NKT kvar talsr appor t 2 › 2007

(59)

(101)

(94)

1
1

(6)
(63)
13
(294)

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

15
(236)

2.597

2.806

Regnskab
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Pengestrømme og rentebærende poster

Pengestrømme og rentebærende poster
Urevideret
Beløb i mDKK

2. kvt.
2007

2. kvt.
2006

1-2. kvt.
2007

1-2. 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

397
(23)

373
(12)

653
(54)

549
(26)

1.022
(49)

(234)
140

(282)
79

(409)
190

(660)
(137)

(708)
265

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

(103)
(85)
(51)
(99)

176
(21)
234

(1.056)
(174)
(38)
(1.078)

(10)
109
(59)
(97)

(14)
(29)
(144)
78

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

(236)
8
1
(326)

(294)
14
(46)

(236)
15
1
(1.298)

(294)
(50)
(441)

(294)
(51)
(267)

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

(1.987)

(1.176)

(1.023)

(764)

(764)

Ultimo rentebærende poster, netto

(2.319)

14

Regnskab

(6)

1
(1.221)

2
(2.319)

(16)
(1.221)

8
(1.023)
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Segmentoplysninger

Segmentoplysninger

Urevideret
Beløb i mDKK

2. kvt.
2007

2. kvt.
2006

1-2. kvt.
2007

1-2. kvt.
2006

Hele
2006

2.048
1.530
31
3

1.373
1.438
22
4

3.722
2.962
51
7

2.406
2.791
45
7

5.268
5.439
95
13

3.612

2.837

6.742

5.249

10.815

Omsætning
NKT Cables Group
Nilfisk-Advance Group
NKT Photonics Group
Øvrige selskaber m.v.

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

195
174
(2)
35
(5)

99
269
(6)
16
(5)

301
320
(11)
51
(8)

161
386
(11)
22
(9)

363
636
(18)
53
(12)

397

373

653

549

163
143
(5)
35
(5)

87
236
(9)
16
(6)

240
257
(17)
51
(9)

138
315
(17)
22
(10)

301
508
(31)
53
(13)

331

324

522

448

818

2.480
2.457
101
123
30

1.179
2.407
98
98
36

1.243
2.342
100
119
25

5.191

3.818

3.829

1.022

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

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 Den

23. august			

Kvartalsrapport 2

Nordiske Børs, København. De kan læses i deres fulde om-

21. november

Kvartalsrapport 3

fang på www.nkt.dk.
Præsentation af års- og kvartalsrapporter transmitteres
› 02.01.07 #1

NKT Holdings børskalender 2007

› 08.01.07 #2

NKT Holding udsteder tegningsretter

› 05.03.07 #3

NKT årsrapport 2006

› 16.03.07 #4

Udnyttelse af tegningsretter - forhøjelse af

online - se www.nkt.dk.

Investorkontakt

					

NKTs aktiekapital

› 19.03.07 #5

NKT Holding A/S - indkaldelse til ordinær

Professionelle investorer og aktieanalytikere

					

generalforsamling 2007

Thomas Hofman-Bang, adm. direktør

› 11.04.07 #6	Ordinær generalforsamling 2007 i NKT

thomas.hofman-bang@nkt.dk

					

Holding A/S

› 19.04.07 #7

Indberetning om ændringer i aktiebesiddelse

Michael Hedegaard Lyng, finans- og økonomidirektør

› 19.04.07 #8

Udnyttelse af tegningsretter - forhøjelse af

michael.lyng@nkt.dk

					

NKTs aktiekapital

› 08.05.07 #9

Nilfisk-Advance køber Viper Gruppen

Private investorer

› 24.05.07 #10 NKT kvartalsrapport 1/2007

Inger Jessen, kommunikationschef

› 25.05.07 #11 NKT aktien - insider handler

inger.jessen@nkt.dk

› 29.05.07 #12 NKT aktien - insider handler
› 01.06.07 #13 Stemmerettigheder og kapital

Aktionærservice

					

VP Securities Services

pr. 1. juni 2007

› 08.06.07 #14 NKT aktien - insider handler

Helgeshøj Allé 61 - P.O. Box 20

› 11.06.07 #15 NKT aktien - insider handler

2630 Taastrup

› 18.06.07 #16 NKT aktien - insider handler

Telefon: 4358 8866

› 07.08.07 #17	Endelig godkendelse af Nilfisk-Advance’
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køb af Viper Gruppen
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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

