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DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2009/10 

 
Resume 
 
• Glunz & Jensen er fortsat påvirket af de ændrede økonomiske konjunkturer. Den negative 

markedsudvikling i 2. halvår 2008/09 er fortsat i 1. kvartal 2009/10, men det forventes, at 
der i den kommende periode vil ske en vis bedring i afsætningsmulighederne. Den sam-
lede omsætning blev på 62,7 mio.kr. mod 88,7 mio.kr. i 1. kvartal 2008/09. 

 
• Omsætningen af CtP-pladefremkaldere faldt til 32,4 mio.kr. fra 47,2 mio.kr. i 2008/09, en 

reduktion på 32 %.  
 
• Omsætningen af ”Andet Prepress-udstyr” faldt til 11,4 mio.kr. mod 16,5 mio.kr. i 1. kvartal 

2008/09, en reduktion på 31 %, som primært skyldes en opbremsning i sommerperioden i 
salget af iCtP-produkter. Igangsatte tiltag skal sikre at væksten indenfor disse produkter 
fortsætter. 

 
• Resultat af primær drift før særlige poster udgjorde 1,7 mio.kr. mod 1,4 mio.kr. i forhold til 

1. kvartal 2008/09 på trods af faldet i omsætningen. Stigningen skyldes, at der i 2. halvår 
2008/09 er gennemført væsentlige besparelsestiltag, som har givet effekt i 1. kvartal 
2009/10. 

 
• Periodens resultat blev et overskud på 0,7 mio.kr. mod et overskud på 2,1 mio.kr. i 1. 

kvartal 2008/09. De finansielle poster udviser et fald på 2,1 mio.kr. i forhold til sidste år, 
primært på grund af kursudviklingen på USD, hvilket forklarer faldet i periodens resultat. 

 
• Cash flow fra driftsaktivitet udviser en stigning på 5,9 mio.kr. mod et fald i samme periode 

sidste år på 3,0 mio.kr., og i kvartalet er den rentebærende gæld reduceret med yderlige-
re 3,7 mio.kr.  

 
• Forventningerne til indeværende regnskabsår fastholdes. EBITA for 2009/10 forventes 

således fortsat at blive væsentligt bedre end resultatet for 2008/09. Hertil kan komme en 
eventuel avance ved salg af bygninger i Ringsted og/eller Virginia. 

 
 
 
Ulrik Gammelgaard Per Birk-Sørensen 
Bestyrelsesformand Konstitueret adm. direktør 
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HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 
 2009/10 2008/09 2008/09 
Mio.kr. 1. kvartal 1. kvartal Året 
        
Resultatopgørelse    
Nettoomsætning 62,7 88,7 326,1 
Bruttoresultat 13,7 20,2 68,9 
Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) 1,7 1,4 (19,3) 
Nedskrivning af goodwill - - (25,7) 
Resultat af primær drift (EBIT) 1,7 1,4 (45,1) 
Finansielle poster, netto (0,8) 1,3 (0,7) 
Resultat før skat (EBT) 0,9 2,7 (44,4) 
Periodens resultat 0,7 2,1 (44,8) 
        
Balance    
Aktiver    
Goodwill - 25,7 - 
Øvrige langfristede aktiver 101,0 103,9 101,8 
Kortfristede aktiver 102,0 147,3 116,7 
   

 
Aktiver i alt 203,0 276,9 218,5 
        
Passiver    
Egenkapital 103,9 148,7 103,5 
Langfristede forpligtelser 8,8 9,3 9,0 
Kortfristede forpligtelser 90,3 118,9 106,0 
   

 
Passiver i alt 203,0 276,9 218,5 
        
Pengestrømme    
Pengestrømme fra driftsaktivitet 5,9 (3,0) 33,5 
Pengestrømme fra investeringsaktivitet1) (2,2) (1,0) (10,1) 
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (0,8) 1,4 (20,9) 
   

 
Ændring i likviditet 2,9 (2,6) (2,5) 
   

 
1) heraf nettoinvestering i materielle aktiver 2,1 (0,2) (5,4) 
        
Nøgletal    
Overskudsgrad (EBITA) 2,7 1,6 5,9 
Afkastningsgrad 0,8 0,5 (8,0) 
Egenkapitalens forrentning efter skat 0,7 1,4 (35,7) 
Egenkapitalandel 51,2 53,7 47,4 
        
Andre oplysninger    
Nettorentebærende gæld 35,9 66,4 39,6 
Rentedækningsgrad (EBITA) 3,1 0,9 (4,7) 
Resultat pr. aktie (EPS) 0,3 1,0 (21,4) 
Resultat pr. aktie, udvandet (EPS-D) 0,3 1,0 (21,4) 
Cash flow pr. aktie (CFPS) 2,8 (1,4) 16,0 
Indre værdi pr. aktie (BVPS) 49,7 70,8 49,4 
Børskurs pr. aktie 18 41 20 
Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) 2.093 2.100 2.094 
Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 0,0 
Gennemsnitligt antal medarbejdere 272 338 325 
    
Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens 
”Anbefalinger og Nøgletal 2005”. Der henvises til definitioner under anvendt regnskabspraksis i Glunz & Jensens årsrapport for 2007/08. 
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LEDELSESBERETNING 

KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN I 1. KVARTAL 2009/10 
 
Omsætning og aktiviteter 
 
Glunz & Jensen er fortsat påvirket af de ændrede økonomiske konjunkturer. Den negative 
markedsudvikling i 2. halvår 2008/09 er fortsat i 1. kvartal 2009/10, men det forventes, at der i 
den kommende periode vil ske en vis bedring i afsætningsmulighederne.  
 
Omsætningen udgjorde i 1. kvartal 62,7 mio.kr. mod 88,7 mio.kr. i 1. kvartal 2008/09, 
svarende til et fald på 30 %.  
 
Omsætningen af CtP-pladefremkaldere faldt til 32,4 mio.kr. fra 47,2 mio.kr. i 1. kvartal 
2008/09, en reduktion på 32 %. 
 
Omsætningen af ”Andet Prepress-udstyr” udgjorde 11,4 mio.kr. mod 16,5 mio.kr. i 1. kvartal 
2008/09, et fald på 31 %. Faldet i omsætningen dækker over en forskellig udvikling i 
omsætning inden for de underliggende produktområder: Plateline, punch & bend og iCtP.  
 

• Inden for Plateline-udstyr er omsætningen som ventet faldet. Dette er i tråd med 
udviklingen igennem de senere år. 

 
• Omsætningen inden for punch & bend-området har været stabil i forhold til samme 

kvartal sidste år.  
 
• Omsætningen af iCtP-produkter har hen over sommerperioden vist en midlertidig op-

bremsning i salget. Igangsatte tiltag skal sikre at væksten indenfor disse produkter 
fortsætter.   

 
For konventionelle fremkaldere er omsætningen faldet til 1,8 mio.kr. mod 2,8 mio.kr. i 1. 
kvartal 2008/09, et fald på 36 %. Konventionelle fremkaldere er under udfasning, da 
omsætningen har nået et niveau, hvor det ikke længere er rentabelt at fortsætte produktionen. 
 
Salget af reservedele m.m. var 17,1 mio.kr. mod 22,2 mio.kr. i 1. kvartal 2008/09. Faldet 
skyldes et lavere salg af tilbehør som følge af den reducerede omsætning af CtP-fremkaldere, 
hvorimod omsætningen af egentlige reservedele har været stabilt. 
 
Resultat og egenkapitaludvikling 
 
Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) udgjorde et overskud på 1,7 mio.kr. i 1. 
kvartal 2009/10 imod et overskud på 1,4 mio.kr. i 1. kvartal 2008/09. I 1. kvartal 2008/09 ind-
gik en indtægt af engangskarakter vedrørende en afgørelse i en tvist i forbindelse med købet 
af Glunz & Jensen K&F Inc. på 1,6 mio.kr. 
 
På trods af omsætningsfaldet på 26,0 mio. kr. i forhold til 1. kvartal 2008/09 er det således 
lykkedes at opnå en stigning i EBITA på 1,9 mio.kr., når der ses bort fra engangsindtægten i 
2008/09.  
  
Denne forbedring skyldes effekten af tiltag gennemført i 2. halvår 2008/09, som blev foretaget 
med henblik på at reducere koncernens omkostningsniveau generelt.  
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De finansielle poster udgjorde i 1. kvartal 2009/10 minus 0,8 mio. kr. mod en indtægt på 1,3 
mio. kr. i 1. kvartal 2008/09. Forskellen på 2,1 mio. kr. kan primært tilskrives kursudviklingen 
på USD.  
 
Glunz & Jensen koncernen opnåede i 1. kvartal 2009/10 et overskud på 0,7 mio.kr. mod et 
overskud på 2,1 mio.kr. i samme periode sidste år. 
 
Ultimo 1. kvartal 2009/10 udgjorde egenkapitalen 103,9 mio.kr., hvilket er 0,4 mio.kr. mere 
end ved kvartalets begyndelse.   
 
Koncernens aktiviteter har i lighed med tidligere år ikke været afhængige af sæson- eller 
konjunkturudsving i delårsperioden.  
 
 
Aktiver og passiver 
 
Balancen for Glunz & Jensen koncernen udgjorde 203,0 mio.kr. ultimo 1. kvartal 2009/10 
mod 218,5 mio.kr. ved periodens begyndelse. Denne reduktion på 15,5 mio.kr. skyldes 
primært fald i lagre og tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser som følge af 
omsætningsfaldet. 
 

BEGIVENHEDER EFTER PERIODENS UDLØB 
 
Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter periodens udløb. 
 

FORVENTNINGER TIL REGNSKABSÅRET 2009/10 
 
Omsætning og indtjening i 1. kvartal 2009/10 var som forventet. Der er derfor ikke anledning 
til at ændre de forventninger til regnskabsåret 2009/10, som den 27. august 2009 blev 
angivet i forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen for 2008/09. 
 
EBITA for 2009/10 forventes således fortsat at blive væsentligt bedre end resultatet for 
2008/09 på minus 19,3 mio. kr. Herudover kommer en eventuel avance ved salg af bygninger 
i Ringsted og/eller Virginia. 
 
 
Udtalelser om fremtidige forhold 
Udsagn om fremtidige forhold, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat, er usikre og forbundet med risici. Mange fakto-
rer vil være uden for Glunz & Jensens kontrol og kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de beskrevne for-
ventninger. Sådanne faktorer omfatter blandt andet væsentlige ændringer i markedsforhold herunder udvikling i teknologi, kunde-
portefølje, valutakurser eller virksomhedskøb eller -frasalg. 
 

- - - o o O o o - - - 
 
Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 forventes offentliggjort den 28. januar 
2010.
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LEDELSENS PÅTEGNING 
 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden  
1. juni - 31. august 2009 for Glunz & Jensen A/S. 
 
Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overens-
stemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsrapporter” som godkendt af EU og yderligere 
danske oplysningskrav til delårsrapportering for børsnoterede selskaber. 
 
Delårsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver, passi-
ver, finansielle stilling pr. 31. august 2009 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pen-
gestrømme for perioden 1. juni - 31. august 2009. 
 
Herudover giver ledelsesberetningen efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for ud-
viklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens 
finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfak-
torer, som koncernen står overfor.   
 
Ringsted, den 24. september 2009 
 
Direktion 
 
Per Birk-Sørensen 
Konstitueret adm. direktør 
 
Bestyrelse 
 
Ulrik Gammelgaard Henning Skovlund Peter Falkenham 
Formand Næstformand 
 
William Schulin-Zeuthen Preben Drasbek Sørensen Klaus Øhrgaard 
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KONCERNRESULTATOPGØRELSE 
 
Note 

 
Mio.kr. 

 2009/10 
1. kvartal 

2008/09 
1. kvartal 

2008/09 
Året 

      
      
3 Nettoomsætning  62,7 88,7 326,1 
 Produktionsomkostninger  (49,0) (68,5) (257,3) 
 

     
 Bruttoresultat  13,7 20,2 68,8 
 Andre driftsindtægter  0,0 1,6 2,1 
 Salgs- og distributionsomkostninger  (5,4) (8,5) (36,2) 
 Udviklingsomkostninger  (1,9) (6,4) (25,2) 
 Administrationsomkostninger  (4,7) (5,5) (28,8) 
 Andre driftsomkostninger  - - - 
 

     
 Resultat af primær drift før særlige poster  1,7 1,4 (19,3) 
 Nedskrivning af goodwill  - - (25,7) 
 

     
 Resultat af primær drift   1,7 1,4 (45,0) 
 Finansielle indtægter  0,1 2,5 5,2 
 Finansielle omkostninger  (0,9) (1,2) (4,5) 
 

     
 Resultat før skat  0,9 2,7 (44,3) 
 

 
     Skat af periodens resultat  (0,2) (0,6) (0,4) 

 
     

 Periodens resultat  0,7 2,1 (44,7) 
 

     
      
 Resultat pr. aktie     
 Resultat pr. aktie (EPS)  0,3 1,0 (21,4) 
 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D)  0,3 1,0 (21,4) 
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KONCERNBALANCE 
 
 
Note 

 
Mio.kr. 

 31. august 
2009 

31. august 
2008 

31. maj 
2009 

      
 AKTIVER     

 Langfristede aktiver 
    

 Immaterielle aktiver 
    

 Goodwill  - 25,7 - 
 Øvrige immaterielle aktiver  11,2 16,8 13,0 
 

     
   11,2 42,5 13,0 
 

     

 Materielle aktiver 
    

 Grunde og bygninger  67,2 67,6 67,1 
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar   10,9 7,4 10,0 
 

     
   78,1 75,0 77,1 
 

     

 Andre langfristede aktiver 
    

 Udskudt skat  11,7 12,1 11,7 
 

     
   11,7 12,1 11,7 
 

     
 Langfristede aktiver i alt  101,0 129,6 101,8 
 

     

 Kortfristede aktiver 
    

 Varebeholdninger  46,7 70,5 53,2 
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  36,2 64,4 46,6 
 Øvrige tilgodehavender  6,9 8,0 7,6 
 Likvide beholdninger  12,2 4,4 9,3 
 Aktiver bestemt for salg  - - - 
 

     
 Kortfristede aktiver i alt  102,0 147,3 116,7 
 

     
 AKTIVER I ALT  203,0 276,9 218,5 
 

     
      
 PASSIVER     

 Egenkapital i alt 
  

103,9 
 

148,7 
 

103,5
   

     

 Langfristede forpligtelser 
    

 Kreditinstitutter  8,2 8,5 8,5 
 Andre langfristede forpligtelser  0,6 0,8 0,5 
 

     
 Langfristede forpligtelser i alt  8,8 9,3 9,0 
 

     

 Kortfristede forpligtelser 
    

 Kreditinstitutter  39,8 62,3 40,5 
 Leverandørgæld  18,4 31,8 26,9 
 Andre kortfristede forpligtelser  32,1 24,8 38,6 
 

     
 Kortfristede forpligtelser i alt  90,3 118,9 106,0 
 

     
 Forpligtelser i alt  99,1 128,2 115,0 
 

     
 PASSIVER I ALT  203,0 276,9 218,5 
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EGENKAPITALOPGØRELSE 
 
 

 
 
 
 
Note 

 
 
 
 
Mio.kr. 

 
 
 

Aktie-
 kapital 

 
Reserve 

for
valutakurs
regulering 

 
 
 

Overført
resultat 

 
 
 

Foreslået
udbytte 

 
 
 
 

I alt 
       
       
 Egenkapital 1. juni 2008 46,5 (2,3) 102,9 - 147,1        
 Egenkapitalbevægelser i 1. kvartal 2008/09      
 Valutakursregulering, udenlandske  

Virksomheder 
 

- 
 

(0,5) 
 

- 
 

- 
 

(0,5)        
 Nettogevinster indregnet direkte på  

Egenkapitalen 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 Periodens resultat - - 2,1 - 2,1        
 Totalindkomst i alt - (0,5) 2,1 - 2,1        
 Egenkapitalbevægelser i alt i 1 kvartal 

2008/09 
 

- 
 

(0,5) 
 

2,1 
 

- 
 

1,6        
 Egenkapital 31. august 2008 46,5 (2,8) 105,0 - 148,7        
       
       
 Egenkapital 1. juni 2009 46,5 (0,8) 57,8 - 103,5        
 Egenkapitalbevægelser i 1. kvartal 2009/10      
 Valutakursregulering, udenlandske  

Virksomheder 
 

- 
 

(0,3) 
 

- 
 

- 
 

(0,3)        
 Nettogevinster indregnet direkte på  

Egenkapitalen 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 Periodens resultat - - 0,7 - 0,7        
 Totalindkomst i alt - (0,3) 0,7 - 0,4        
 Egenkapitalbevægelser i alt i 1 kvartal 

2009/10 
 

- 
 

(0,3) 
 

0,7 
 

- 
 

0,4        
 Egenkapital 31. august 2009 46,5 (1,1) 58,5 - 103,9        
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PENGESTRØMSOPGØRELSE 
 
      
 
Note 

 
Mio.kr. 

  2009/10 
 1. kvartal 

 2008/09 
 1. kvartal 

 2008/09 
 Året 

      
 Drift     
 Resultat af primær drift før særlige poster  1,7 1,4 (19,3) 
      
 Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.  0,7 3,8 22,6       
 Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital  2,4 5,2 3,3       
      
 Ændring i driftskapital  4,5 (8,5) 30,9 
      
 Finansielle ind- og udbetalinger  (0,8) 1,3 1,0 
 Betalt selskabsskat  (0,2) (1,0) (1,7)       
 Pengestrømme fra driftsaktivitet   5,9 (3,0) 33,5       
4 Køb af immaterielle og materielle aktiver  (2,3) (1,1) (11,1)  
4 Salg af materielle aktiver  0,1 0,1 1,0       
 Pengestrømme fra investeringsaktivitet  (2,2) (1,0) (10,1)       
      
 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet  (0,8) 1,4 (20,7)       
      
 Periodens pengestrøm i alt  2,9 (2,6) 2,5 
      
 Likvide beholdninger primo  9,3 6,6 6,6 
 Kursregulering af likvider  (0,0) 0,4 0,2 
  

    
 Likvide beholdninger ultimo  12,2 4,4 9,3 
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NOTER 
 
1. Anvendt regnskabspraksis 
 

 
Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsrapporter” som god-
kendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. 
 
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten 2008/09. Årsrapporten for 2008/09 inde-
holder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 

 
2. Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger 
 

 
Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, 
som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkost-
ninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. 
 
De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den 
væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af den sam-
mendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 31. maj 2009.  

 
3. Segmentoplysninger 
 

 
Glunz & Jensen koncernen består af et segment, det grafiske forretningsområde. En opdeling af koncer-
nens resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse i segmenter svarer således til koncerntallene. 

 
 Produkter 

 
Mio.kr. 

  
2009/10 
1. kvartal 

 
2008/09 
1. kvartal 

 
2008/09 

Året 
      
 Koncern     
 CtP-fremkaldere  32,4 47,2 172,8 
 Andet prepress-udstyr  11,4 16,5 68,4 
 Konventionelle fremkaldere (under udfasning)  1,8 2,8 7,6 
 Reservedele m.m.  17,1 22,2 77,3 
       I alt  62,7 88,7 326,1 
      
 
4. Køb og salg af materielle aktiver 
 

 
I 1. kvartal 2009/10 anskaffede koncernen aktiver for i alt 2,1 mio.kr. (1. kvartal 2008/09: 0,3 mio.kr.). An-
skaffelserne i 1. kvartal 2009/10 vedrører primært ERP-udstyr. 
  
Der er solgt aktiver i 1. kvartal 2008/09 for i alt 0,1 mio. kr. (1. kvartal 2008/09: 0,1 mio. kr.). Salget vedrø-
rer afhændelse af biler. 

 
5. Oplysninger om nærtstående parter og transaktioner med disse 
 

 
Koncernens nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter moderselskabets bestyrelse og direkti-
on samt ledende medarbejdere og disse personers relaterede familiemedlemmer. Nærtstående parter 
omfatter endvidere selskaber, hvori før nævnte personkreds har væsentlige interesser. 
 
Der har ikke været gennemført transaktioner med bestyrelse, direktion, ledende medarbejdere, væsentlige 
aktionærer eller andre nærtstående parter udover betaling af sædvanlige vederlag. 
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KVARTALSOVERSIGT 

 
 2008/09 2008/09 2008/09 2008/09 2009/10 
Mio.kr. 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 
            
Resultatopgørelse      
Nettoomsætning 88,7 96,9 72,3 68,2 62,7 
Bruttoresultat 20,2 26,8 12,2 9,7 13,7 
Resultat af primær drift (EBITA) 1,4 2,5 (13,4) (9,8) 1,7 
Nedskrivning af goodwill - - (25,7) - - 
Resultat af primær drift (EBIT) 1,4 2,5 (39,1) (9,9) 1,7 
Finansielle poster, netto 1,3 0,1 0,3 (2,4) (0,8) 
Resultat før skat (EBT) 2,7 2,6 (38,8) (10,9) 0,9 
Periodens resultat 2,1 3,0 (35,3) (14,6) 0,7 
            
Balance      
Aktiver      
Goodwill 25,7 25,7 - - - 
Øvrige langfristede aktiver 103,9 104,8 106,9 101,8 101,0 
Kortfristede aktiver 147,3 144,4 126,5 116,7 102,0 
     

 
Aktiver i alt 276,9 274,9 233,4 218,5 203,0 
            
Passiver      
Egenkapital 148,7 156,4 121,2 103,5 103,9 
Langfristede forpligtelser 9,3 10,5 10,4 9,0 8,8 
Kortfristede forpligtelser 118,9 108,0 101,8 106,0 90,3 
     

 
Passiver i alt 276,9 274,9 233,4 218,5 203,0 
            
Pengestrømme      
Pengestrømme fra driftsaktivitet (3,0) 19,9 13,3 3,3 5,9 
Pengestrømme fra investeringsaktivitet1) (1,0) (2,5) (3,4) (3,2) (2,2) 
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 1,4 (14,2) (4,5) (3,6) (0,8) 
     

 
Ændring i likviditet (2,6) 3,2 5,4 (8,5) 2,9 
     

 
1) heraf nettoinvestering i materielle aktiver (0,2) (1,1) (2,2) (1,9) 2,1 
            
Nøgletal      
Overskudsgrad (EBITA) 1,6 2,5 (18,5) (14,3) 2,7 
Afkastningsgrad 0,5 0,9 (5,4) (4,0) 0,8 
Egenkapitalens forrentning efter skat 1,4 4,0 (26,4) (11,5) 0,7 
Egenkapitalandel 53,7 56,9 51,9 47,4 51,2 
            
Andre oplysninger      
Nettorentebærende gæld 66,4 50,0 39,7 39,6 35,9 
Rentedækningsgrad (EBITA) 0,9 2,0 (23,4) (16,3) 3,1 
Resultat pr. aktie (EPS) 1,0 1,5 (16,9) (6,9) 0,3 
Resultat pr. aktie, udvandet (EPS-D) 1,0 1,5 (16,9) (6,9) 0,3 
Cash flow pr. aktie (CFPS) (1,4) 9,5 6,4 (3,2) 2,8 
Indre værdi pr. aktie (BVPS) 70,8 74,7 57,9 49,4 49,7 
Børskurs pr. aktie 41 26 20 20 18 
Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) 2.100 2.093 2.100 2.094 2.093 
Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Gennemsnitligt antal medarbejdere 338 330 310 325 272 
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