Kvartalsrapport 4. kvartal 2016
til aksjonærer i Glamox AS
Hovedpunkter
-

Vekst i ordreinngangen på 5,1 % og i omsetningen på 0,9 % i kvartalet sammenlignet med i fjor.
Vekst i ordreinngang på 7,7 % og i omsetningen på 0,4 % for hele året.
Driftsresultatet i kvartalet endte på 58,7 mnok (9,0 %) mot 47,1 mnok (7,3 %) i fjor.
Resultat etter skatt for hele året på 191,1 mnok (214,4 mnok).
Sterk kontantstrøm fra driften både i kvartalet (144 mnok) og for året (308 mnok).
Resultatet er belastet med engangsposter i kvartalet på 14,5 mnok (15,7 mnok)
Forslag til ordinært utbytte på nok 1,44 per aksje.

Hovedtall Glamox-konsernet
4. kvartal
2015

Akkumulert 31.12
2016
2015

622,8
645,4
47,1
7,3 %
47,3
33,6
91,5
0,51

2 623,3
2 508,6
263,1
10,5 %
251,5
191,1
308,1
2,90

2 436,7
2 498,4
298,5
11,9 %
293,1
214,4
249,4
3,25

31.12.2016

31.12.2015

EIENDELER
Anleggsmidler
Omløpsmidler

366
1 080

291
1 036

SUM EIENDELER

1 446

1 327

600
306
540

519
276
532

1 446

1 327

Resultat
(Tall i MNOK)
Ordreinngang
Driftsinntekter
Driftsresultat
Driftsmargin
Resultat før skatt
Resultat etter skatt
Kontantstrøm fra driften 1)
Resultat pr aksje (i NOK)

2016
654,7
651,4
58,7
9,0 %
57,4
47,6
144,2
0,72

Balanse
(Tall i MNOK)

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

1) Ordinært resultat før skattekostnad, pluss ordinære avskrivninger og avskrivninger på goodwill, pluss/minus endring arbeidskapital,
minus investeringer i varige driftsmidler
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Ordreinngang og omsetning
Konsernets ordreinngang for kvartalet ble 654,7 mnok (622,8 mnok), en økning på 5,1 %.
Ordreinngangen i 2016 ble 2 623,3 mnok (2 436,7 mnok), en økning på 7,7 %. For sammenlignbar
virksomhet og valutanøytralt er økningen på 4,5 %.
Omsetningen for kvartalet ble 651,4 mnok (645,4 mnok), en økning på 0,9 %. Omsetningen i 2016 endte
på 2 508,6 mnok (2 498,4 mnok), en økning på 0,4 %. For sammenlignbar virksomhet og valutanøytralt
viser omsetningen en nedgang på 3,4 %.
Omsetningsutviklingen i 2016 og i kvartalet er påvirket av nedgangen i segmentene olje og gass og
kommersiell marine som begge opplever krevende markeder i perioden.

Professional Building Solutions (PBS)
PBS divisjonen leverer totale belysningsløsninger til yrkesbygg. De viktigste markedene for denne
divisjonen er Sentral – og Nord-Europa, samt USA for armbaserte bord- og lupelamper. Aktivitetsnivået
innenfor nybygging, rehabilitering og modernisering av yrkesbygg styrer utviklingen i de enkelte
markedene.
De fleste av hovedmarkedene for denne divisjonen har hatt vekst i 2016. Dette skyldes fortsatt primært
overgangen til LED. Veksten i markedet har vært størst i Norge, Sverige og Tyskland.
PBS divisjonen har hatt en god vekst i omsetningen i 2016 og tatt markedsandeler i flere av
hovedmarkedene. Veksten er god i Norden, samt Tyskland. Divisjonen har i 2016 investert ytterligere i
økte salgsressurser i utvalgte markeder og gjennomført stadig flere produktutviklingsprosjekter.
Ordreinngangen i PBS ble i 4. kvartal 489,4 mnok (416,2 mnok), en økning på 17,6 % i forhold til fjoråret.
Ordreinngangen i 2016 ble 1 793,7 mnok (1 598,0 mnok), en økning på 12,2 %.
Omsetningen i kvartalet ble 453,4 mnok (420,9 mnok), en økning på 7,7 %.
Omsetningen i 2016 endte på 1 700,4 mnok (1 584,6 mnok), en økning på 7,3 %.

Global Marine & Offshore (GMO)
GMO divisjonen leverer totale belysningsløsninger til de globale marine og offshore markedene.
Aktivitetsnivået innenfor nybygging, ombygging og rehabilitering av alle typer maritime fartøy og
offshoreinstallasjoner styrer markedsutviklingen for denne divisjonen.
Markedet har vært svakt for de to største segmentene for denne divisjonen gjennom hele 2016. Det har
vært en nedgang i bestillinger av nye handelsskip og lave investeringer innen olje og gass segmentet. I 2016
ble det kun bestilt 530 nye skip, som er 60 % færre enn i 2015. Dette er kompensert noe av at en del
spesialskip som LNG tankere, kjemikalietankere og RoRo-skip er bestilt med relativ stor verdi på
lyspakkene. Dette er også forsterket av en økende LED-andel i leveransene. Divisjonen har begynt å
levere til Johan Sverdrup - prosjektet, som det ble inngått en rammeavtale på i 2015. Det vil også være
leveranser til dette prosjektet i 2017.
Ordreinngangen i GMO ble i 4. kvartal 165,0 mnok (205,1 mnok), en nedgang på 19,6 % i forhold til
fjoråret. For hele året ble ordreinngangen på 822,2 mnok (830,2 mnok), en nedgang på 1,0 %.
Omsetningen i kvartalet ble 195,8 mnok (227,5 mnok), en nedgang på 13,9 %. Omsetningen i 2016 endte
på 807,4 mnok (928,0 mnok), en nedgang på 13,0 %.

Konsernresultat
Driftsresultatet i kvartalet ble 58,7 mnok (47,1 mnok). Dette ga en driftsmargin på 9,0 % (7,3 %).
Driftsresultatet for hele 2016 endte på 263,1 mnok (298,5 mnok) og en driftsmargin på 10,5 % (11,9 %).
Resultat før skatt i kvartalet ble 57,4 mnok mot 47,3 mnok i fjor.
Resultat før skatt for hele 2016 endte på 251,5 mnok mot 293,1 mnok i fjor.
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Resultat etter skatt i kvartalet ble 47,6 mnok mot 33,6 mnok i fjor.
Årsresultatet for konsernet ble 191,1 mnok mot 214,4 mnok i fjor.
Nedgangen i resultater for hele året skyldes primært lavere valutanøytral omsetning og noe lavere
dekningsgrad. I 2016 er regnskapet belastet med 16,7 mnok i engangskostnader (herav 14,5 mnok i
kvartalet) i forbindelse med nedbemanninger og omstruktureringer av virksomheten. I 2015 ble
regnskapet belastet med en ekstraordinær bonus til alle ansatte på 15,7 mnok. Den oppkjøpte
virksomheten LINKSrechts bidrar i 2016 med et positivt resultat etter amortiseringer.

Kontantstrøm, likviditet og kapitalforhold,
Kontantstrøm fra driften etter investeringer ble på 144,2 mnok (91,5 mnok) i kvartalet.
For 2016 ble kontantstrømmen fra driften på 308,1 mnok (248,1 mnok). Dette er kontantstrøm før
hensyntagen til periodens betalte skatt, endring i andre tidsavgrensninger, nedbetaling av lån og utbetalt
utbytte. Investeringer i driftsmidler endte på 50,6 mnok i 2016 mot 44,4 mnok året før.
Konsernet har i flere år hatt en god kontantstrøm fra driften. Det er godt fokus i hele konsernet på styring
og kontroll med arbeidskapitalen.
Likviditetsreserven ved utgangen av kvartalet var 538 mnok (487 mnok).
Konsernets egenkapital per 31.12.2016 er på 600 mnok (41,5 %). Ved inngangen til året var denne på 519
mnok (39,1 %). Konsernets netto rentebærende innskudd er per 31.12.2016 på 228 mnok (126 mnok).

Forslag til disponering av årets resultat
Styret foreslår at årets resultat i Glamox AS på TNOK 108.867 anvendes som følger:
Overført til annen egenkapital:
Avsatt til ordinært utbytte (NOK 1,44 per aksje):

TNOK 13.843
TNOK 95.024

Fremtidsutsikter
Etterspørselen etter belysningsløsninger i PBS sine hovedmarkeder forventes å være på samme nivå i 2017
som i 2016. For virksomhetsområdet GMO forventer vi i 2017 ytterligere nedgang i hovedmarkedene.
For året som helhet forventer konsernet et resultat på nivå med 2016.

Oslo, 6. mars 2017
Bjørn Arnestad
Styrets formann (sign.)

Rune E. Marthinussen
Konsernsjef (sign.)
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