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FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 05-2009 
 
 
PERIODEMEDDELELSE 
 
 

 1. kvartals resultat er påvirket af de svage konjunkturer samt forsinkelsen i markedsindtræng-
ning for Notox-divisionen. 

  
 Forventninger til årets resultat er som udmeldt i fondsbørsmeddelelse 01-2009. 

 
 
Hovedtal 

 
Mio. DKK      1. kvartal  

 2009 2008 31.12.2008 
    
SBS-koncernen ekskl. Notox    
    

Nettoomsætning 196,1 207,8 813,4 
    
Resultat af primær drift (EBIT) 9,8 17,1 54,0 
Finansielle poster (netto) -6,7 -5,7 -21,3 
Resultat før skat 3,1 11,4 32,7 
    
SBS-koncernen inkl. Notox    

    
Nettoomsætning 205,4 214,4 842,5 
    
Resultat af primær drift (EBIT) -9,6 4,4 -20,3 
Finansielle poster (netto) -10,3 -8,3 -38,4 

Resultat før skat -19,9 -3,9 -58,7 
    

Investering i materielle anlægsaktiver, ekskl. virksomhedskøb 1,8 27,8 90,2 
    
Aktiver i alt 1.152,4 1.121,6 1.178,4 
    
Egenkapital i alt 246,5 303,8 262,1 
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Nøgletal 
 
      1. kvartal Hele året 
 2009 2008 2008 
    
Overskudsgrad i % (EBIT –margin) -4,7 2,1 -2,4 
Egenkapital i % 21,4 27,1 22,2 

Resultat pr. aktie i DKK (EPS-basic) -4,4 -1,5 -14,6 
Cash flow pr. aktie i DKK (CFPS) -7,0 0,0 -1,2 
Indre værdi pr. aktie i DKK (BVPS) 77,0 95,0 81,9 
Kurs/indre værdi (P/BV) 0,4 2,2 0,5 
Børskurs ultimo 30,5 205,0 44,0 
 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2008. 
 
Periodens vigtigste begivenheder 

Som beskrevet i årsrapport 2008 er Notox-divisionen påvirket af den globale krise, hvilket har betydet 
forsinkelser i indtrængningen på især OE-markedet. 
 
På retrofitmarkedet følger afsætningen til Korea forventningerne for 1. kvartal, mens det kinesiske marked 

har udviklet sig langsommere end forventet. I USA opnår Notox ultimo april den første CARB-godkendelse, 
der giver adgang til det californiske retrofitmarked. Retrofitmarkedet i Europa er særdeles hårdt ramt af 
krisen, og Notox’ salg har i første kvartal derfor været lavt. 
 
Inden for OE-området pågår der forhandlinger med en større europæisk producent vedrørende levering af 
dieselpartikelfiltre fra 2. halvår 2010. Forhandlingerne forventes afsluttet 2. kvartal. 

 
SBS-divisionens omsætning har i første kvartal ligeledes været påvirket af de svage konjunkturer. Mod 

slutningen af perioden har der dog kunnet konstateres en markant stigning i omsætningen, hvilket dels 
kan tilskrives årstiden, og dels at SBS fortsat vinder markedsandele inden for især auto-området. 
 
Resultat 

Koncernomsætningen ekskl. Notox udgjorde i perioden 01.01.2009 til 31.03.2009 DKK 196,1 mio. mod 
DKK 207,8 mio. i samme periode året før, svarende til et fald på 5,6%. Dette kan primært relateres til 

fortsat svage afsætningskonjunkturer. 
 
Resultat før skat ekskl. Notox blev på DKK 3,1 mio. mod DKK 11,4 mio. i samme periode 2008. 
 
Koncernomsætningen inkl. Notox udgjorde DKK 205,4 mio. mod DKK 214,4 mio. året før. 
 
Resultat før skat inkl. Notox blev DKK –19,9 mio. mod DKK –3,9 mio. året før,  

 
Balance 
Koncernens samlede aktiver udgjorde pr. 31.03.2009 DKK 1.152,4 mio. mod DKK 1.121,6 mio. året før. 
 
Egenkapitalen pr. 31.03.2009 udgjorde DKK 246,5 mio. mod DKK 303,8 mio. på samme tidspunkt sidste 
år.  Egenkapitalandelen pr. 31.03.2009 var 21,4%. 

 
Forventninger 

Som det fremgår af årsrapporten, er der påbegyndt en række rationaliseringstiltag og tilpasning af kapacite-
ten til det nuværende markedsforhold. Disse rationaliseringstiltag og tilpasninger kører efter planen, men de 
har ikke nået at give fuld effekt i 1. kvartal 2009. Vi forventer, at disse i løbet af 2. kvartal vil være fuldt ind-
ført. 
 
For SBS-koncernen som helhed forventes en svagt stigende omsætning i forhold til 2008 og et forbedret 
resultat. 

 

Yderligere oplysninger 
For yderligere oplysninger vedrørende denne meddelelse: 
Hans Fuglgaard, adm. direktør, +45 6321 1515 
 


