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DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2007/08

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni - 31. august
2007.

Resumé

• Den samlede omsætning blev på 95,6 mio.kr. mod 120,7 mio.kr i 1. kvartal 2006/07.

• Omsætningen af CtP-pladefremkaldere faldt til 53,0 mio.kr. fra 63,2 mio.kr. i 2006/07, en
reduktion på 16%. Ordreindgangen i kvartalet har været på et væsentligt højere niveau
end omsætningen.

• Resultat af primær drift før særlige poster udgjorde et underskud på 0,8 mio.kr. svarende
til et fald på 5,8 mio.kr. i forhold til 1. kvartal 2006/07. 1. kvartal 2007/08 er ikke påvirket af
særlige poster, mens 1. kvartal 2006/07 her var positivt påvirket af en indtægt på 12,1
mio.kr.

• Periodens resultat blev et underskud på 1,1 mio.kr. mod et overskud på 10,4 mio.kr. i 1.
kvartal 2006/07.

• Glunz & Jensen har besluttet at søge at afhænde bygningskomplekset i Ringsted. Den
offentlige vurdering af de berørte ejendomme udgør 81 mio.kr., mens den regnskabs-
mæssige værdi ved udgangen af 1. kvartal 2007/08 udgør 39 mio.kr. Såfremt bygninger-
ne sælges til en pris, der modsvarer vurderingen, skabes således en større indtægt af
engangskarakter, og samtidig reduceres den rentebærende gæld væsentligt.

• Forventningerne til indeværende regnskabsår fastholdes – en omsætning på godt 400
mio.kr. og EBITA på 0-5 mio.kr. – herudover kommer en eventuel avance ved salg af
bygningskompleks.

Ringsted, den 27. september 2007

Peter Falkenham René Barington
Bestyrelsesformand Adm. direktør
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HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN
2007/08 2006/07 2006/07

Mio.kr. 1. kvartal 1. kvartal Året

Resultatopgørelse
Nettoomsætning 95,6 120,7 449,8
Bruttoresultat 20,2 29,8 94,9
Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) (0,8) 5,0 (3,2)
Særlige poster - 12,1 5,1
Resultat af primær drift (EBIT) (0,8) 17,1 1,9
Finansielle poster, netto (0,7) (1,8) (0,4)
Periodens resultat (1,1) 10,4 2,8

Balance
Aktiver
Goodwill 40,8 41,7 41,1
Øvrige langfristede aktiver 105,6 108,0 107,8
Kortfristede aktiver 168,1 170,0 158,8

Aktiver i alt 314,5 319,7 307,7

Passiver
Egenkapital 157,7 171,5 158,9
Langfristede forpligtelser 10,7 12,5 11,0
Kortfristede forpligtelser 146,1 135,7 137,8

Passiver i alt 314,5 319,7 307,7

Pengestrømme
Pengestrømme fra driftsaktivitet (12,9) (1,5) (10,8)
Pengestrømme fra investeringsaktivitet1) (2,1) 20,7 10,9
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 15,8 (18,9) (7,0)

Ændring i likviditet 0,8 0,3 (6,9)
1) heraf nettoinvestering i materielle aktiver (1,1) 22,5 18,8

Nøgletal
Overskudsgrad (EBITA) (0,8) 4,1 (0,7)
Afkastningsgrad (0,1) 1,6 (0,7)
Egenkapitalens forrentning efter skat (1,3) 6,3 1,2
Egenkapitalandel 50,1 53,7 51,6

Andre oplysninger
Nettorentebærende gæld 82,8 45,4 68,1
Rentedækningsgrad (EBITA) (0,4) 6,1 (0,6)
Resultat pr. aktie (EPS) (0,5) 5,0 1,3
Resultat pr. aktie, udvandet (EPS-D) (0,5) 4,8 1,3
Cash flow pr. aktie (CFPS) (6,2) (0,7) (5,1)
Indre værdi pr. aktie (BVPS) 75,3 82,0 75,9
Børskurs pr. aktie 54 82 59
Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) 2.093 2.093 2.093
Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 0,0
Gennemsnitligt antal medarbejdere 352 382 362

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 2006/07.
I hoved- og nøgletal og ledelsens beretning omtales ”Resultat af primær drift før særlige poster” som EBITA.
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LEDELSESBERETNING

KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN I 1. KVARTAL 2007/08

Omsætning og aktiviteter

Omsætningen udgjorde i 1. kvartal 95,6 mio.kr. mod 120,7 mio.kr. i 1. kvartal 2006/07,
svarende til et fald på 21%.

Omsætningen af CtP-pladefremkaldere faldt til 53,0 mio.kr. fra 63,2 mio.kr. i 1. kvartal
2006/07, en reduktion på 16%. Faldet er sket på tværs af alle segmenter, men er størst i
medium-segmentet. Ordreindgangen har i løbet af kvartalet været på et væsentligt højere
niveau end omsætningen, og omsætningsfaldet inden for denne produktgruppe forventes
derfor at blive noget reduceret i de kommende kvartaler. Den stærke ordreindgang har også
medført, at Glunz & Jensens leveringstider er længere end normalt, idet selskabets egen og
især underleverandørernes kapacitet ikke i tilstrækkelig grad har kunnet modsvare behovet.
Overførsel af produktion af den sidste danskproducerede CtP-fremkalder-platform til Slovakiet
er igangsat og forventes afsluttet ved årsskiftet.

Omsætningen af ”Andet Prepress-udstyr” udgjorde 12,7 mio.kr. mod 22,1 mio.kr. i 1. kvartal
2006/07, et fald på 43%. Denne udvikling dækker over en faldende omsætning inden for alle
de underliggende produktområder: Plateline, punch & bend og iCtP.

Den lave omsætning inden for punch & bend-området kan tilskrives en lav ordreindgang i de
sidste måneder af 2006/07. I 1. kvartal 2007/08 har ordreindgangen i kvartalet væsentligt
oversteget omsætningen. Afprøvning og kundemodtagelse af de nye produkter (en særlig lås
til fastgørelse af trykplader på trykpressen og et fuldautomatisk pladeindføringssystem) fra
Glunz & Jensen K&F er forløbet tilfredsstillende og forventes at bidrage til en positiv udvikling
af området.

Omsætningen af iCtP har på grund af ustabilitet i forbrugsmaterialet været lavere end forven-
tet. I kvartalet er indgået en ny leveringsaftale med en pladeleverandør og en ny samarbejds-
aftale om ink-udvikling og -produktion. Sidstnævnte har medført, at der i august 2007 er intro-
duceret ny og forbedret ink. Der er indledt et udviklingsarbejde på et mindre iCtP-system, der
skal komplementere det eksisterende. Prototypen blev vist første gang på GraphExpo-
udstillingen i september 2007 med god respons. PlateWriter 2000, som systemet hedder, for-
ventes frigivet til salg sidst i 2007.

For konventionelle fremkaldere er omsætningen faldet til 5,3 mio.kr. mod 7,7 mio.kr i 1. kvartal
2006/07, et fald på 31%. Udviklingen er i tråd med tendensen igennem de seneste år.

Salget af reservedele m.m. har været 24,6 mio.kr. imod 27,7 mio.kr. i 1. kvartal 2006/07.
Faldet skyldes et lavere salg af tilbehør som følge af den reducerede afsætning af CtP-
fremkaldere.

Resultat og egenkapitaludvikling

Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) udgjorde et underskud på 0,8 mio.kr. i 1.
kvartal 2007/08 imod et overskud på 5,0 mio.kr. i 1. kvartal 2006/07.

Reduktionen kan primært tilskrives den lavere omsætning og en lavere bruttomargin som
følge af det lavere aktivitetsniveau. De samlede salgs-, udviklings- og administrations-
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omkostninger bidrager positivt, da de i kvartalet er nedbragt med godt 15% i forhold til
samme periode sidste år.

Særlige poster, der i 1. kvartal 2006/07 udgjorde en indtægt på 12,1 mio.kr., bestod
fortrinsvis af avance ved salget af produktionsbygningen i England. I 1. kvartal 2007/08 er
regnskabet ikke påvirket af særlige poster, da projektet med afvikling af fabrikken i England
er afsluttet.

Glunz & Jensen koncernen opnåede i 1. kvartal 2007/08 et underskud på 1,1 mio.kr. mod et
overskud på 10,4 mio.kr. i samme periode sidste år.

Ultimo 1. kvartal 2007/08 udgjorde egenkapitalen 157,7 mio.kr. hvilket er 1,2 mio.kr. mindre
end ved periodens 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 314,5 mio.kr. ultimo 1. kvartal 2007/08
mod 307,7 mio.kr. ved periodens begyndelse. Den væsentligste årsag til stigningen er en
øget produktionsaktivitet som følge af den stærke ordreindgang i 1. kvartal. For at
imødekomme efterspørgslen vil kapitalbindingen i lagre midlertidigt være højere end normalt.
Ved udgangen af 1. kvartal udgjorde lagerbeholdningen således 96,0 mio.kr. imod 76,1
mio.kr. ved periodens begyndelse. Det øgede lager finansieres ved øget gældsætning. Den
nettorentebærende gæld udgjorde således 82,8 mio.kr. ved udgangen af 1. kvartal imod
68,1 mio.kr. ved periodens begyndelse.

BEGIVENHEDER EFTER PERIODENS UDLØB

Glunz & Jensen har besluttet at søge at afhænde bygningskomplekset i Ringsted, der består
af i alt 12.589 etagemeter og 49.431 kvadratmeter grund. Den offentlige vurdering af de berør-
te ejendomme udgør 81 mio.kr., mens den regnskabsmæssige værdi ved udgangen af 1.
kvartal 2007/08 udgjorde 39 mio.kr. Såfremt bygningerne sælges til en pris, der modsvarer
vurderingen, opnås således en større indtægt af engangskarakter, og samtidig reduceres den
rentebærende gæld væsentligt.

Som følge af udflytningen af aktiviteter til Slovakiet er arealbehovet i Danmark reduceret. Sel-
skabet forventer derfor at kunne tilfredsstille sit pladsbehov ved at leje sig ind i en del af Ring-
sted-ejendommen, der nu sættes til salg.

FORVENTNINGER TIL REGNSKABSÅRET 2007/08

Omsætning og indtjeningen i 1. kvartal var lidt lavere end forventet. Med udgangspunkt i den
stærke ordreindgang forventes omsætning og indtjening at kunne øges i den resterende del
af året. Der er derfor ikke anledning til at ændre de forventninger til regnskabsåret 2007/08,
der blev angivet i forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen for 2006/07
den 30. august 2007.

I regnskabsåret 2007/08 forventes omsætningen at blive på godt 400 mio.kr. Det forventede
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fald i omsætningen i forhold til 2006/07 skyldes en forventet lavere efterspørgsel efter CtP-
fremkaldere og plateline-udstyr. EBITA forventes at udgøre 0-5 mio.kr., hvori fortsat indgår et
underskud som følge af investering i de to nye produktområder iCtP og punch & bend.

Årets resultat i 2007/08 forventes ikke påvirket af særlige poster (2006/07: 5,1 mio.kr.).

Herudover kommer en eventuel avance ved salg af bygningskomplekset i Ringsted.

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 2007 forventes offentliggjort den 31. januar
2008.

LEDELSENS PÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1.
juni - 31. august 2007 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 2007 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pen-
gestrømme for perioden 1. juni - 31. august 2007.

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 27. september 2007

Direktion

René Barington
Adm. direktør

Bestyrelse

Peter Falkenham Per Møller Steen Andreasen
Formand Næstformand

Ulrik Gammelgaard William Schulin-Zeuthen Klaus Øhrgaard
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KONCERNRESULTATOPGØRELSE

Note Mio.kr.
2007/08
1. kvartal

2006/07
1. kvartal

2006/07
Året

3 Nettoomsætning 95,6 120,7 449,8
Produktionsomkostninger (75,4) (90,9) (354,9)
Bruttoresultat 20,2 29,8 94,9
Andre driftsindtægter 0,1 0,1 0,5
Salgs- og distributionsomkostninger (7,1) (8,6) (34,4)
Udviklingsomkostninger (8,4) (7,6) (36,9)
Administrationsomkostninger (5,6) (8,7) (27,3)
Andre driftsomkostninger (0,0) (0,0) (0,0)
Resultat af primær drift før særlige poster (0,8) 5,0 (3,2)
Særlige poster - 12,1 5,1
Resultat af primær drift (0,8) 17,1 1,9
Finansielle indtægter 0,5 0,6 6,4
Finansielle omkostninger (1,2) (2,4) (6,8)
Resultat før skat (1,5) 15,3 1,5
Skat af periodens resultat 0,4 (4,9) 1,3
Periodens resultat (1,1) 10,4 2,8

Resultat pr. aktie
Resultat pr. aktie (EPS) (0,5) 5,0 1,3
Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) (0,5) 4,8 1,3
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KONCERNBALANCE

Note Mio.kr.
31. august

2007
31. august

2006
31. maj
2007

AKTIVER

Langfristede aktiver

Immaterielle aktiver

Goodwill 40,8 41,7 41,1
Øvrige immaterielle aktiver 20,1 22,3 21,6

60,9 64,0 62,7

Materielle aktiver

Grunde og bygninger 66,6 67,2 67,4
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 8,3 11,7 9,2

74,9 78,9 76,6

Andre langfristede aktiver

Udskudt skat 10,6 6,8 9,6
10,6 6,8 9,6

Langfristede aktiver i alt 146,4 149,7 148,9

Kortfristede aktiver

Varebeholdninger 96,0 74,0 76,1
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 52,3 72,6 71,5
Øvrige tilgodehavender 14,6 11,9 6,8 

 Likvide beholdninger 5,2 11,5 4,4
Kortfristede aktiver i alt 168,1 170,0 158,8
AKTIVER I ALT 314,5 319,7 307,7

PASSIVER

5 Egenkapital i alt 157,7 171,5 158,9

Langfristede forpligtelser

Kreditinstitutter 9,6 11,1 10,0
Andre langfristede forpligtelser 1,1 1,4 1,0
Langfristede forpligtelser i alt 10,7 12,5 11,0

Kortfristede forpligtelser

Kreditinstitutter 78,4 45,8 62,5
Leverandørgæld 37,6 39,6 40,1
Andre kortfristede forpligtelser 30,1 50,3 35,2
Kortfristede forpligtelser i alt 146,1 135,7 137,8
Forpligtelser i alt 156,8 148,2 148,8
PASSIVER I ALT 314,5 319,7 307,7
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PENGESTRØMSOPGØRELSE

Note Mio.kr.
2007/08
1. kvartal

2006/07
1. kvartal

2006/07
Året

Drift
Resultat af primær drift før særlige poster (0,8) 5,0 (3,2)

Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v. 5,3 2,0 21,3
Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital 4,5 7,0 18,1

Ændring i driftskapital (14,6) (6,0) (6,0)

Særlige poster betalt i perioden - (2,4) (24,6)
Finansielle ind- og udbetalinger (0,7) (0,6) (0,3)
Betalt selskabsskat (2,1) 0,5 2,0
Pengestrømme fra driftsaktivitet (12,9) (1,5) (10,8)

4 Køb af immaterielle og materielle aktiver (2,1) (2,5) (13,4) 
4 Salg af materielle aktiver - 23,2 24,3

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (2,1) 20,7 10,9

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 15,8 (18,9) (7,0)

Periodens pengestrøm i alt 0,8 0,3 (6,9)

Likvide beholdninger primo 4,4 11,2 11,2
Kursregulering af likvider (0,0) 0,0 0,1
Likvide beholdninger ultimo 5,2 11,5 4,4
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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 2006/07. Årsrapporten for 2006/07 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 2007.

3. Segmentoplysninger
Glunz & Jensen koncernen består af et primært segment, det grafiske forretningsområde. En opdeling af
koncernens resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse i primære segmenter svarer således til
koncerntallene.

Primært segment – produkter

Mio.kr.
2007/08
1. kvartal

2006/07
1. kvartal

2006/07
Året

Koncern
CtP-fremkaldere 53,0 63,2 251,4
Andet prepress-udstyr 12,7 22,1 72,2
Konventionelle fremkaldere 5,3 7,7 24,7
Reservedele m.m. 24,6 27,7 101,5
I alt 95,6 120,7 449,8

4. Køb og salg af materielle aktiver
I 1. kvartal 2007/08 anskaffede koncernen aktiver for i alt 1,1 mio.kr. (1. kvartal 2006/7: 0,7 mio.kr.) An-
skaffelserne i 1. kvartal 2007/08 vedrører primært vedligeholdelse af produktionsbygninger i Slovakiet og
Danmark.

Der er ikke solgt aktiver i 1. kvartal 2007/08. I 1. kvartal 2006/07 afhændende koncernen produktionsbyg-
ninger i England med en samlet regnskabsmæssig værdi på 8,7 mio.kr., hvilket medførte en gevinst ved
salget på 14,7 mio.kr. Beløbet er medtaget under særlige poster.
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5. Egenkapitalopgørelse

Mio.kr.
Aktie-
kapital

Reserve
for

valutakurs
regulering

Overført
resultat

Foreslået
udbytte I alt

Egenkapital 1. juni 2006 46,5 (2,6) 111,9 4,7 160,5
Egenkapitalbevægelser i 1. kvartal 2006/07
Valutakursregulering, udenlandske
Virksomheder - 0,6 - - 0,6
Nettogevinster indregnet direkte på
Egenkapitalen - 0,6 0,0 - 0,6
Periodens resultat - - 10,4 - 10,4
Totalindkomst i alt - 0,6 10,4 - 11,0
Egenkapitalbevægelser i alt i 1. kvartal
2006/07 - 0,6 10,4 0 11,0
Egenkapital 31. august 2006 46,5 (2,0) 122,3 4,7 171,5

Egenkapital 1. juni 2007 46,5 (2,9) 115,3 - 158,9
Egenkapitalbevægelser i 1. kvartal 2007/08
Valutakursregulering, udenlandske
Virksomheder - (0,1) - - (0,1)
Nettogevinster indregnet direkte på
Egenkapitalen - (0,1) 0,0 - (0,1)
Periodens resultat - - (1,1) - (1,1)
Totalindkomst i alt - (0,1) (1,1) - (1,2)
Egenkapitalbevægelser i alt i 1 kvartal
2007/08 - (0,1) (1,1) - (1,2)
Egenkapital 31. august 2007 46,5 (3,0) 114,2 - 157,7

6. 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

2006/07 2006/07 2006/07 2006/07 2007/08
Mio.kr. 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal

Resultatopgørelse
Nettoomsætning 120,7 123,4 90,3 115,4 95,6
Bruttoresultat 29,8 27,0 14,4 23,7 20,2
Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) 5,0 (1,3) (8,0) 1,1 (0,8)
Særlige poster 12,1 (6,9) 0,0 (0,1) -
Resultat af primær drift (EBIT) 17,1 (8,2) (8,0) 1,0 (0,8)
Finansielle poster, netto (1,8) 1,5 0,1 (0,2) (0,7)
Resultat før skat (EBT) 15,3 (6,7) (7,9) 0,8 (1,5)
Periodens resultat 10,4 (4,6) (5,6) 2,6 (1,1)

Balance
Aktiver
Goodwill 41,7 41,7 41,7 41,1 40,8
Øvrige langfristede aktiver 108,0 108,8 110,0 107,8 105,6
Kortfristede aktiver 170,0 175,6 162,8 158,8 168,1

Aktiver i alt 319,7 326,1 314,5 307,7 314,5

Passiver
Egenkapital 171,5 162,6 157,0 158,9 157,7
Langfristede forpligtelser 12,5 12,5 11,7 11,0 10,7
Kortfristede forpligtelser 135,7 151,0 145,8 137,8 146,1

Passiver i alt 319,7 326,1 314,5 307,7 314,5

Pengestrømme
Pengestrømme fra driftsaktivitet (1,5) (30,8) 8,5 13,0 (12,9)
Pengestrømme fra investeringsaktivitet1) 20,7 (4,4) (2,7) (2,7) (2,1)
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (18,9) 27,1 (5,0) (10,2) 15,8

Ændring i likviditet 0,3 (8,1) 0,8 0,1 0,8
1) heraf nettoinvestering i materielle aktiver 22,5 (2,4) (1,5) 0,2 (1,1)

Nøgletal
Overskudsgrad (EBITA) 4,1 (1,1) (8,9) 0,9 (0,8)
Afkastningsgrad 1,6 (0,4) (1,7) (0,7) (0,1)
Egenkapitalens forrentning efter skat 6,3 3,5 0,1 1,2 (1,3)
Egenkapitalandel 53,7 49,9 49,9 51,6 50,1

Andre oplysninger
Nettorentebærende gæld 45,4 84,5 78,8 68,1 82,8
Rentedækningsgrad (EBITA) 6,1 (1,1) (5,6) 1,4 (0,4)
Resultat pr. aktie (EPS) 5,0 (2,2) (2,7) 1,2 (0,5)
Resultat pr. aktie, udvandet (EPS-D) 4,8 (2,1) (2,6) 1,2 (0,5)


