Kvartalsrapport 1. kvartal 2017
til aksjonærer i Glamox AS

Hovedpunkter
-

-

Vekst i ordreinngangen på 9,7 % og i omsetningen på 9,9 % i kvartalet sammenlignet med i fjor.
Driftsresultatet i kvartalet endte på 73,7 mnok (11,2 %) mot 60,8 mnok (10,1 %) i fjor.
Godt driftsresultat og god kontantstrøm i kvartalet.
Signert rammeavtale med Statoil for levering av all belysning til Johan Castberg-prosjektet.

Hovedtall Glamox-konsernet
1. kvartal
Resultat
(Tall i MNOK)
Ordreinngang
Driftsinntekter
Driftsresultat
Driftsmargin
Resultat før skatt
Resultat etter skatt
Kontantstrøm fra driften 1)
Resultat pr aksje (i NOK)

2017

2016

01.01.-31.12.
2016

691,2
660,0
73,7
11,2 %
73,2
55,5
57,1
0,84

630,2
600,4
60,8
10,1 %
58,2
42,9
(11,7)
0,65

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

31.03.2017

31.03.2016

31.12.2016

EIENDELER
Anleggsmidler
Omløpsmidler

354
1 140

283
1 009

366
1 080

SUM EIENDELER

1 493

1 292

1 446

654
241
598

560
268
464

600
248
598

1 493

1 292

1 446

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 691,2 mnok (630,2 mnok), en økning på 9,7 %. For
sammenlignbar virksomhet og valutanøytralt er økningen på 12,1 %.
Omsetningen for kvartalet ble 660,0 mnok (600,4 mnok), en økning på 9,9 %. For sammenlignbar
virksomhet og valutanøytralt viser omsetningen en økning på 12,9 %.

Professional Building Solutions (PBS)
PBS divisjonen leverer komplette belysningsløsninger til yrkesbygg. De viktigste markedene for denne
divisjonen er Sentral – og Nord-Europa. Aktivitetsnivået innenfor nybygging, rehabilitering og
modernisering av yrkesbygg styrer utviklingen i de enkelte markedene.
PBS opplever stabil etterspørsel etter belysningsløsninger. I all vesentlig grad er økning i salg av armaturer
med LED teknologi det som representerer veksten i markedet. Prispresset på LED-produkter er
imidlertid fortsatt stort.
PBS har hatt vekst både i ordreinngang og i omsetning i første kvartal. Det var spesielt god utvikling i
ordreinngangen og omsetningen i Norge, Sverige, Danmark, UK, Tyskland og Nederland i forhold til
første kvartal i fjor. Arbeidet med å forsterke salgsorganisasjonen og produktporteføljen pågår
kontinuerlig.
Ordreinngangen i PBS ble i første kvartal 485,1 mnok sammenlignet med 429,9 mnok tilsvarende periode
i fjor. Dette er en økning på 12,8 %.
Omsetningen i kvartalet ble 463,2 mnok sammenlignet med 401,8 mnok tilsvarende periode i fjor. Dette
er en økning på 15,3 %.

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.
Det globale markedet innen Cruise & Ferge segmentet og Navy segmentet utvikler seg positivt, men det er
fortsatt lave investeringer innen Offshore segmentet og færre bestillinger til nye handels- og supply-skip.
Divisjonen fokuserer imidlertid på spesialskip med større verdi på lyspakkene, og opplever en god
etterspørsel fra flere verft i Europa, samt fra verft i Asia. Det er en økende andel LED-produkter i disse
prosjektene. GMO har også fått flere ordre til Offshore-wind prosjekter i Europa i løpet av 1.kvartal.
Divisjonen har i kvartalet inngått en rammeavtale med Statoil for levering av all belysning til Johan
Castberg-prosjektet som vil gi bestillinger og leveranser i 2018.
Ordreinngangen i GMO ble i 1. kvartal 203,7 mnok sammenlignet med 198,5 mnok tilsvarende periode i
fjor. Dette er en økning på 2,6 %.
Omsetningen i kvartalet ble 195,7 mnok sammenlignet med 198,7 mnok tilsvarende periode i fjor. Dette
er en nedgang på 1,5 %.
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Konsernresultat
Driftsresultatet i kvartalet ble 73,7 mnok (60,8 mnok). Dette ga en driftsmargin på 11,2 % (10,1 %).
Resultat før skatt i kvartalet ble 73,2 mnok mot 58,2 mnok i fjor.
Resultat etter skatt i kvartalet ble 55,5 mnok mot 42,9 mnok i fjor.
Bedringen i resultatene skyldes primært høyere omsetning. Omsetningsutviklingen i kvartalet påvirkes
positivt av at påsken i år ligger i 2. kvartal, i motsetning til i fjor hvor påsken var i 1. kvartal.

Kontantstrøm, likviditet og kapitalforhold,
Kontantstrøm fra driften etter investeringer ble på 57,1 mnok mot minus 11,7 mnok i samme kvartal i
fjor. Bedringen i kontantstrøm fra driften skyldes at resultatet fra driften i årets første kvartal er bedre enn
fjoråret, samt at det har vært en lavere oppbygging av arbeidskapital i årets første kvartal sammenlignet
med fjoråret.
Investeringene i kvartalet utgjorde 7,1 mnok sammenlignet med 5,8 mnok i fjor.
Likviditetsreserven ved utgangen av kvartalet var 685,4 mnok (444,1 mnok).
Konsernets egenkapital per 31.03.2017 er på 654 mnok (43,8 %). Ved inngangen til året var denne på 600
mnok (41,5 %).
Konsernets netto rentebærende innskudd er per 31.03.2017 på 266 mnok. På samme tid i fjor hadde
konsernet netto rentebærende gjeld på 89 mnok.

Fremtidsutsikter
Etterspørselen etter belysningsløsninger i PBS sine hovedmarkeder forventes å være noe bedre enn i 2016.
For virksomhetsområdet GMO forventer vi i 2017 noe nedgang i hovedmarkedene.
For året som helhet forventer konsernet et resultat noe bedre enn i 2016.

Oslo, 15. mai 2017
Bjørn Arnestad
Styrets formann (sign.)

Rune E. Marthinussen
Konsernsjef (sign.)
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