Selskabsmeddelelse
Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 26. februar 2009
Selskabsmeddelelse nr. 7/2009
Antal sider: 15

Delårsrapport for 1. kvartal 2008/09 (perioden 01.10.2008 – 31.12.2008)
Bestyrelsen for RTX Telecom A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for 1.
kvartal af regnskabsåret 2008/09 (perioden 01.10.2008 – 31.12.2008).
Hovedpunkter i delårsrapport for 1. kvartal 2008/09 for RTX Telecom-koncernen
•

Nettoomsætningen for de fortsættende aktiviteter udgør DKK 53,1 mio. mod DKK 51,7 mio. i
samme periode sidste år.

•

Resultat af primær drift (EBIT) for de fortsættende aktiviteter udgør DKK -13,3 mio. mod DKK
-11,0 mio. i samme periode sidste år.

•

Koncernens likvider og kortfristede værdipapirer med fradrag af bankgæld udgjorde pr. 31.
december 2008 DKK 98,0 mio., hvilket er et fald på DKK 9,4 mio. i forhold til samme tidspunkt
sidste år.

•

Koncernen nedjusterer forventningerne til nettoomsætning og indtjening for indeværende
regnskabsår 2008/09. Nettoomsætningen for de fortsættende aktiviteter forventes at udgøre DKK
200 – 230 mio., og der forventes et resultat af primær drift (EBIT) for de fortsættende aktiviteter
på omkring DKK -30 mio.

De opnåede driftsmæssige resultater i 1. kvartal blev lavere end forventet, idet RTX Telecomkoncernen i forhold til samme periode sidste år realiserede en svagt stigende nettoomsætning men
et faldende resultat af primær drift (EBIT). Det faldende EBIT fremkommer primært som følge af et
skift i produktmikset samt en stigning i kapacitetsomkostningerne, blandt andet forøgede
hensættelser til imødegåelse af tab på debitorer. Ledelsen fortsætter med yderligere tiltag for at
sænke koncernens kapacitetsomkostninger og øge indtjeningsmarginalerne. I løbet af de kommende
måneder vil ledelsen og den nytiltrådte bestyrelse gennemgå og tilpasse de lagte strategier til det
udfordrende økonomiske miljø, som koncernen nu opererer i.
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Bilag
Delårsrapport for 1. kvartal 2008/09 indeholdende:
• Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen
• Ledelsesberetning
• Resultatopgørelse for koncernen
• Balance for koncernen
• Egenkapitalopgørelse for koncernen
• Pengestrømsopgørelse for koncernen
• Noter
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FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN
(ikke revideret)
1. kvartal
2008/09

1. kvartal
2007/08

Resultatposter
Nettoomsætning
Bruttoresultat
Resultat af primær drift (EBIT)
Finansielle poster, netto
Resultat før skat
Resultat for fortsættende aktiviteter
Resultat for ophørte aktiviteter
Periodens resultat

53,1
31,3
-13,3
2,4
-10,9
-11,0
2,1
-8,9

51,7
29,9
-11,0
-0,8
-11,8
-11,8
-1,8
-13,6

250,3
146,7
-21,0
2,8
-18,2
-18,3
-7,4
-25,7

Balanceposter
Likvide beholdninger og værdipapirer
Aktiver i alt
Egenkapital
Forpligtelser

103,6
293,3
210,6
82,7

124,1
331,1
243,4
87,7

99,5
311,1
221,1
90,0

3,7
1,9
9,4
-1,5
0,2
7,1

5,2
2,2
0,4
-0,6
0,6
-3,2

11,2
6,5
-12,5
1,6
1,5
-17,7

2,7
-25,0
-37,3
-16,5
71,8

-8,0
-21,3
-28,5
-21,7
73,5

20,7
-8,4
-13,5
-10,7
71,1

213
249
-62

202
256
-55

205
1.221
-102

9.289
9.292

9.289
9.299

9.289
9.292

-1,0
-1,0
1,0
22,7
15,0

-1,5
-1,5
-0,2
26,2
37,0

-2,8
-2,8
-1,3
23,8
25,9

Beløb i DKK mio.

Øvrige hovedtal
Udviklingsomkostninger
Af- og nedskrivninger
Pengestrømme fra driftsaktiviteter
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter
Investering i materielle aktiver
Ændring i likvider
Nøgletal
Vækst i nettoomsætning (procent)
Overskudsgrad (procent)
Afkast af investeret kapital (procent) 3)
Egenkapitalens forrentning (procent) 3)
Egenkapitalandel (procent)
Beskæftigelse
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
Nettoomsætning pr. ansat 2) (DKK 1.000)
Resultat af primær drift pr. ansat 2) (DKK 1.000)
Aktier
Gennemsnitligt antal aktier i omløb (1.000)
Gennemsnitligt udvandet antal aktier 1) (1.000)
Aktiedata, DKK pr. aktie à DKK 5
Periodens resultat (EPS) 2)
Periodens resultat udvandet (DEPS) 1)
Pengestrømme fra driftsaktiviteter 2)
Indre værdi
Børskurs
Note:

1)
2)
3)

2)

Hele året
2007/08

Koncernens regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september.
De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med ”Anbefalinger og Nøgletal 2005” fra Den Danske Finansanalytikerforening. Definitioner af de anvendte nøgletal
fremgår af årsrapporten for 2007/08.
Delårsrapporten er aflagt efter bestemmelserne om indregning og måling i de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Delårsrapporten er aflagt efter samme
regnskabspraksis som årsrapporten 2007/08.
Inklusive alle udestående warrants. I 2003 er der udstedt 2.040 stk. warrants à DKK 5 til en begrænset kreds af ledende medarbejdere. Ved fuld konvertering kan de
udstedte warrants konverteres til 2.040 stk. aktier à DKK 5 i perioden 20. januar 2009 til 4. februar 2009.
Ikke omregnet til helårstal.
Omregnet til helårstal.
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LEDELSESBERETNING
Kommentarer til udviklingen i 1. kvartal af 2008/09
Aktiviteter
RTX Telecom-koncernen offentliggjorde i det foregående regnskabsår 2007/08 mærkbare
forbedringer i omsætning og indtjeningsmarginaler i sin regnskabsrapportering. Denne
udviklingstendens har imidlertid ikke kunnet fastholdes på samme niveau i 1. kvartal af
regnskabsåret 2008/09. De opnåede driftsmæssige resultater i 1. kvartal blev lavere end forventet,
idet RTX Telecom-koncernen i forhold til samme periode sidste år realiserede en svag stigning i
nettoomsætningen men et faldende resultat af primær drift (EBIT). Det faldende EBIT fremkommer
primært som følge af et skift i produktmikset over mod produktområder med lavere indtjeningsmargin
samt en stigning i kapacitetsomkostningerne, blandt andet forøgede hensættelser til imødegåelse af
tab på debitorer.
RTX Technology har i 1. kvartal af 2008/09 oplevet et mindre fald i indtægterne fra
kundeudviklingsprojekter og royalty i forhold til samme kvartal sidste år. Inden for de seneste
måneder er der tegn på, at forretningsenhedens kunder generelt set udviser større
omkostningsbevidsthed, samt at de er afventende med at investere i nye udviklingsprojekter.
RTX Products har opnået en nettoomsætning på niveau med 1. kvartal af 2007/08 med stigende
indtjeningsmarginaler. Forretningsenhedens væsentligste aktivitetsområde omfatter markedsføring,
salg, udvikling og produktion af professionelt telefoniudstyr såsom trådløse telefoner, håndsæt og
repeatere på OEM-/ODM-basis. VoIP- og PBX-håndsæt udgør en stigende andel af aktiviteterne.
Forretningsenheden har i kvartalet effektueret leverancer til større OEM-/ODM-kunder, og salget af
repeatere, TLE’ere og den Skype-baserede DUALphone 3088 har ligget på et tilfredsstillende niveau.
RTX Network Systems har i 1. kvartal af 2008/09 realiseret leverancer og salg, svarende til en
mindre stigning i forhold til samme kvartal sidste år. Forretningsenhedens salgsarbejde er primært
fokuseret på salg og markedsføring af robuste trådløse IP-netværksløsninger til udvalgte
teleoperatører, VoIP-udbydere og integratorer af telekommunikationsløsninger i Mexico og Brasilien
samt i andre latinamerikanske lande.
Med henblik på at modvirke effekten af den faldende indtjening har ledelsen i RTX Telecomkoncernen i januar måned 2009 iværksat en tilpasning af organisation og kapacitetsomkostninger,
blandt andet ved afskedigelser blandt medarbejderstaben i moderselskabet.

Omtale af koncernens regnskabstal for 1. kvartal af 2008/09
I 1. kvartal af regnskabsåret 2008/09 (1. oktober – 31. december 2008) opnåede koncernen en
nettoomsætning for de fortsættende aktiviteter på DKK 53,1 mio. mod DKK 51,7 mio. i samme
periode sidste år, svarende til en stigning i nettoomsætningen på 2,7%.
Andre eksterne omkostninger samt personaleomkostninger for de fortsættende aktiviteter udgør
samlet set DKK 42,7 mio., hvilket er 10,2% højere end i samme periode i 2007/08. De eksterne
omkostninger er forøget blandt andet på grund af forøgede hensættelser til imødegåelse af tab på
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debitorer samt afholdte omkostninger i forbindelse med et igangværende salgs- og ledelsesudviklingsprogram. Personaleomkostningerne er på niveau med samme periode sidste år.
Koncernens af- og nedskrivninger for de fortsættende aktiviteter udgør DKK 1,9 mio. mod DKK 2,2
mio. i samme periode sidste år.
Resultat af primær drift (EBIT) for 1. kvartal af 2008/09 for de fortsættende aktiviteter blev DKK -13,3
mio. mod DKK -11,0 mio. i samme periode sidste år.
Finansielle poster, netto, blev en indtægt på DKK 2,4 mio. mod en udgift på DKK 0,8 mio. i samme
periode sidste år.
Koncernens resultat før skat i 1. kvartal af 2008/09 for de fortsættende aktiviteter blev et underskud
på DKK 10,9 mio. mod et underskud på DKK 11,8 mio. i samme periode af 2007/08.
Skat af periodens resultat er indregnet med DKK -0,1 mio. Opgjort efter en sædvanlig beregning
udgør skatten en indtægt på netto DKK 2,3 mio., men som følge af usikkerhed omkring anvendelse
af de udskudte skatteaktiver er beløbet ikke indtægtsført i resultatopgørelsen.
Udskudte skatteaktiver er indregnet i koncernens balance pr. 31.12.2008 med en værdi på netto
DKK 0,0 mio. Den samlede skatteværdi af udskudte skatteaktiver kan efter en sædvanlig beregning
opgøres til netto DKK 61,0 mio.
Periodens resultat for de fortsættende aktiviteter for 1. kvartal af 2008/09 blev et underskud på DKK
11,0 mio. mod et underskud på DKK 11,8 mio. i samme periode sidste år.
Resultat for de ophørte aktiviteter udgør DKK 2,1 mio. mod DKK -1,8 mio. i samme periode sidste år.
I 1. kvartal af 2008/09 er der indtægtsført en tilbageført transaktionsbonus på DKK 2,5 mio.
vedrørende incitamentsprogrammer for direktionen. Den tilbageførte bonus var afsat som gæld i
årsrapporten for 2007/08. Som følge af ændringer i et fremlagt og generalforsamlingsgodkendt
incitamentsprogram er beløbet ikke længere en forpligtelse for koncernen.
Ophørte aktiviteter omfatter aktiviteterne i forretningsenheden RTX Healthcare.
Periodens resultat for 1. kvartal af 2008/09 blev samlet set et underskud på DKK 8,9 mio. mod et
underskud på DKK 13,6 mio. i samme periode sidste år.
Koncernens egenkapital er i 1. kvartal af 2008/09 reduceret med DKK 10,5 mio. fra DKK 221,1 mio.
til DKK 210,6 mio. Periodens resultat har reduceret egenkapitalen med DKK 8,9 mio.,
dagværdiregulering af kortfristede værdipapirer har reduceret egenkapitalen med DKK 1,4 mio.
medens øvrige egenkapitalposteringer har påvirket egenkapitalen med DKK -0,2 mio. Sammenlignet
med samme tidspunkt sidste år er egenkapitalen reduceret med DKK 32,7 mio.
Egenkapitalandelen udgør 71,8%, hvilket er et fald på 1,7 procent-point i forhold til samme tidspunkt
sidste år.
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Koncernens balancesum udgjorde 31. december 2008 DKK 293,3 mio., svarende til et fald på DKK
37,8 mio. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Faldet i balancesummen kan opdeles i et fald i de
langfristede aktiver på DKK 17,1 mio., og et fald i de kortfristede aktiver på DKK 20,7 mio. De største
fald ligger på materielle aktiver, andre langfristede aktiver samt likvide beholdninger.
Nettoeffekten af pengestrømme i 1. kvartal af 2008/09 var en forøgelse af likviderne på DKK 7,1 mio.
De likvide beholdninger reduceret med gæld til pengeinstitutter udgjorde ved udløbet af 1. kvartal af
2008/09 DKK 32,7 mio. mod DKK 40,2 mio. på samme tidspunkt sidste år.
Koncernens likvider og kortfristede værdipapirer med fradrag af bankgæld udgjorde pr. 31. december
2008 DKK 98,0 mio., hvilket er et fald på DKK 9,4 mio. i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Begivenheder efter 1. januar 2009
På RTX Telecoms ordinære generalforsamling den 28. januar 2009 valgte generalforsamlingen
Mogens Elsberg, Jesper Mailind, Peter Thostrup og Karsten Vandrup som nye medlemmer af bestyrelsen. De to øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen, Jens Hansen og Jens
Toftgaard Petersen, blev genvalgt.
De fire nyvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, som defineret i Anbefalinger for god
selskabsledelse fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
Bestyrelsen har konstitueret sig med Mogens Elsberg som formand og Jesper Mailind som
næstformand.

Forventninger til regnskabsåret 2008/09
Trods en tilfredsstillende omsætning i første kvartal, der lå over sidste års niveau, må ledelsen
konstatere, at ordreindgangen for resten af året vil ligge under det oprindeligt forventede. Den
generelle økonomiske afmatning gør, at koncernens kunder udskyder købsbeslutninger. Salget af
nøglefærdige projekter inden for RTX Network Systems er tillige afhængig af, at der etableres
tilfredsstillende finansieringspakker, hvilket i det nuværende finansielle miljø både er vanskeliggjort
og tager længere tid. På den baggrund skønner ledelsen det ikke realistisk at kunne opretholde en
omsætning på eller over sidste års niveau. Omsætningen for 2008/09 skønnes nu at blive i niveauet
DKK 200 - 230 mio.
De omkostningstilpasninger, der er foretaget i efteråret 2008 og tidligt i 2009, vil med det nye
forventede omsætningsniveau ikke sikre det forventede resultat for året. Ledelsen fortsætter med
yderligere tiltag for at sænke koncernens kapacitetsomkostninger og øge indtjeningsmarginalerne. I
løbet af de kommende måneder vil ledelsen og den nytiltrådte bestyrelse gennemgå og tilpasse de
lagte strategier til det udfordrende økonomiske miljø, som koncernen nu opererer i.
Samlet betyder ovenstående, at koncernen nu forventer en nettoomsætning for 2008/09 på DKK 200
– 230 mio. og et resultat af primær drift (EBIT) på omkring DKK -30 mio.
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Risici og usikkerheder for den resterende del af regnskabsåret 2008/09
Udtalelser om fremtidige forhold
Ovenstående udsagn om koncernens fremtidige forhold, herunder især fremtidig nettoomsætning og
resultat af primær drift (EBIT), afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med
risici. Disse udsagn kan påvirkes af en række risici og usikkerhedsfaktorer, som medfører, at den
faktiske udvikling kan blive forskellig fra de indikerede forventninger. Disse risici og usikkerhedsfaktorer inkluderer blandt andet - men er ikke begrænset til at omfatte - generelle forretningsmæssige
og økonomiske forhold, afhængighed af samarbejdspartnere, leveringstid på komponenter,
integration af tilkøbte virksomheder samt valutakurs- og renteudsving.

Finanskalender
Forventet offentliggørelse af regnskabsoplysninger indtil 31. januar 2010:
28. maj 2009

Delårsrapport for 1. halvår af 2008/09

26. august 2009

Delårsrapport for 3. kvartal af 2008/09

December 2009

Årsrapport for 2008/09

Januar 2010

Ordinær generalforsamling
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LEDELSENS PÅTEGNING
Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt delårsrapport for 1. kvartal af regnskabsåret
2008/09 (perioden 01.10.2008 – 31.12.2008) for RTX Telecom A/S.
Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som
godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber.
Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver efter vor
opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december
2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 1. kvartal af 2008/09.
Vi anser ledelsesberetningen for at give et retvisende billede af koncernens aktiviteter og
økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en
retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor.
Nørresundby, den 26. februar 2009

Direktion

Tage Rasmussen
Administrerende direktør

Bestyrelse

Mogens Elsberg
Formand for bestyrelsen

Jesper Mailind
Næstformand

Jørgen Dalby-Jakobsen
Medarbejderrepræsentant

Jens Hansen

Else Baldvinsson Larsen
Medarbejderrepræsentant

Jens Toftgaard Petersen

Peter Thostrup

Karsten Vandrup
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RESULTATOPGØRELSE FOR KONCERNEN
(ikke revideret)

Note
_______

1. kvartal
2008/09
_______

1. kvartal
2007/08
_______

Hele året
2007/08
_______

2

53.126

51.738

250.313

Vareforbrug mv.

(21.875)

(21.886)

(103.616)

Andre eksterne omkostninger

(15.695)

(12.494)

(57.094)

Personaleomkostninger

(26.962)

(26.207)

(104.128)

(1.897)
_______

(2.162)
_______

(6.464)
_______

(13.303)

(11.011)

(20.989)

5.338

1.384

9.064

Beløb i DKK 1.000
________________
Nettoomsætning

Af- og nedskrivninger
Resultat af primær drift (EBIT)
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

(2.973)
_______

(2.210)
_______

(6.307)
_______

Resultat før skat for
fortsættende aktiviteter

(10.938)

(11.837)

(18.232)

Skat af periodens resultat for
fortsættende aktiviteter
Resultat for fortsættende aktiviteter

(88)
_______
(11.026)

0
_______

(49)
_______

(11.837)

(18.281)

Resultat for ophørte aktiviteter

2.142
_______

(1.752)
_______

(7.417)
_______

Periodens resultat

(8.884)
_______

(13.589)
_______

(25.698)
_______

Fortsættende og ophørte aktiviteter (DKK)

(1,0)

(1,5)

(2,8)

Fortsættende og ophørte aktiviteter,
udvandet (DKK)

(1,0)

(1,5)

(2,8)

Fortsættende aktiviteter (DKK)

(1,2)

(1,3)

(2,0)

Fortsættende aktiviteter, udvandet (DKK)

(1,2)

(1,3)

(2,0)

Resultat pr. aktie (EPS)
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BALANCE FOR KONCERNEN
(ikke revideret)
Beløb
i DKK 1.000
________________
Aktiver

31.12.
31.12.
30.09.
2008
2007
2008
________ ________ ________

Færdiggjorte udviklingsprojekter
for egen regning
Licensrettigheder
Goodwill

0
0
0
1.084
1.704
1.239
7.797
7.797
7.797
________ ________ ________

Immaterielle aktiver

8.881 ________
9.501 ________
9.036
________

Grunde og bygninger
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar mv.
Indretning af lejede lokaler

81.162
84.582
81.619
1.949
5.634
2.725
3.067
3.807
2.894
206 ________
183 ________
225
________

Materielle aktiver

86.384 ________
94.206 ________
87.463
________

Andre værdipapirer og kapitalandele
Ansvarligt konvertibelt lån
Deposita
Udskudte skatteaktiver

516
7.014
422
0
4.117
0
2.408
400
1.284
689
689
689
________ ________ ________

Andre langfristede aktiver

3.613 ________
12.220 ________
2.395
________

Langfristede aktiver i alt

98.878 ________
115.927 ________
98.894
________

Varebeholdninger

32.834 ________
37.541 ________
29.548
________

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende udviklingsprojekter
for fremmed regning
Selskabsskat
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

3.974
611
3.084
118
108
112
3.980
3.126
4.379
3.614
2.061
2.005
________ ________ ________

Tilgodehavender

57.962 ________
53.546 ________
83.207
________

Kortfristede værdipapirer

65.218 ________
67.153 ________
66.672
________

Likvide beholdninger

38.403 ________
56.919 ________
32.801
________

Kortfristede aktiver i alt

194.417 ________
215.159 ________
212.228
________

Aktiver i alt

293.295 ________
331.086 ________
311.122
________
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BALANCE FOR KONCERNEN
(ikke revideret)
Beløb i DKK 1.000
________________
31.12.
31.12.
30.09.
2008 ________
2007 ________
2008
________

Passiver
Aktiekapital
Overkurs ved emissioner
Overført resultat

47.170

47.170

47.170

301.166

301.166

301.166

(138.197) ________
(104.972) ________
(127.731)
________

Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer

210.139

243.364

220.605

Minoritetsinteresser

509 ________
0 ________
542
________

Egenkapital

210.648 ________
243.364 ________
221.147
________

Prioritetsgæld
Udskudte skatteforpligtelser

20.313

22.266

20.826

723

722

723

Hensatte forpligtelser

608 ________
849 ________
608
________

Langfristede forpligtelser

21.644 ________
23.837 ________
22.157
________

Kortfristet del af langfristet gæld

1.978

1.928

1.955

Gæld til pengeinstitutter

5.658

16.744

7.121

Modtagne forudbetalinger fra kunder

4.360

6.411

10.341

19.239

13.812

17.325

2.276

501

1.264

99

29

31

4.908

3.620

5.383

Leverandører
Igangværende udviklingsprojekter
for fremmed regning
Selskabsskat
Hensatte forpligtelser
Anden gæld

22.485 ________
20.840 ________
24.398
________

Kortfristede forpligtelser

61.003 ________
63.885 ________
67.818
________

Forpligtelser i alt

82.647 ________
87.722 ________
89.975
________

Passiver i alt

293.295 ________
331.086 ________
311.122
________
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EGENKAPITALOPGØRELSE FOR KONCERNEN
(ikke revideret)

Beløb i DKK 1.000
________________

Overkurs
Aktie- ved emis- Overført Minoritetskapital ________
sioner ________
resultat ________
intersser ________
I alt
________

Egenkapital 01.10.2007

47.170
________

Valutakursregulering af udenlandske
dattervirksomheder
Dagsværdiregulering af kortfristede
værdipapirer

0
________

Indtægter og omkostninger indregnet
direkte på egenkapitalen

0

Periodens resultat
Totalindkomst for perioden

0

0
________
0
________

301.166 ________
(91.362) ________
0 ________
256.974
________

0

(125)

0

(125)

0 ________
(21) ________
0 ________
(21)
________
0

(146)

0

(146)

0 ________
(13.589) ________
0 ________
(13.589)
________
0 ________
(13.735) ________
0 ________
(13.735)
________

Aktiebaseret vederlæggelse inkl. skatteeffekt ________
0
Øvrige transaktioner
0
________

0 ________
125 ________
0 ________
125
________
0 ________
125 ________
0 ________
125
________

Egenkapital 31.12.2007

47.170
________

301.166 ________
(104.972) ________
0 ________
243.364
________

Egenkapital 01.10.2008

47.170
________

301.166 ________
(127.731) ________
542 ________
221.147
________

Valutakursregulering af udenlandske
dattervirksomheder
Dagsværdiregulering af kortfristede
værdipapirer
Indtægter og omkostninger indregnet direkte
på egenkapitalen
Periodens resultat
Totalindkomst for perioden

0
0
________
0
0
________
0
________

0

(281)

(94)

(375)

0 ________
(1.360) ________
0 ________
(1.360)
________
0

(1.641)

(94)

(1.735)

0 ________
(8.945) ________
61 ________
(8.884)
________
0 ________
(10.586) ________
(33) ________
(10.619)
________

Aktiebaseret vederlæggelse inkl. skatteeffekt ________
0
Øvrige transaktioner
0
________

0 ________
120 ________
0 ________
120
________
0 ________
120 ________
0 ________
120
________

Egenkapital 31.12.2008

301.166 ________
(138.197) ________
509 ________
210.648
________

47.170
________

Aktiekapitalen på DKK 47.170.255 består af 9.434.051 aktier à DKK 5.
Koncernen ejer 144.584 egne aktier pr. 31.12.2008 (144.584 aktier pr. 31.12.2007).
Der er ingen aktier med særlige rettigheder.
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PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN
(ikke revideret)
1. kvartal
2008/09
_______

Beløb i DKK 1.000
________________
Resultat af primær drift (EBIT) for
fortsættende aktiviteter

Hele året
2007/08
_______

(13.303)

(11.011)

(20.989)

1.897
(5.001)

2.162
1.639

6.464
11.410

Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt
Af- og nedskrivninger
Andre poster uden likviditetseffekt
Ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandørgæld mv.

1. kvartal
2007/08
_______

1.463
4.055
9.868
23.153
14.611
(17.339)
(1.127) _______
(10.069) _______
(4.301)
_______

Pengestrømme fra primær drift

7.082

1.387

(14.887)

Modtagne finansielle indtægter
Betalte finansielle omkostninger
Betalt selskabsskat

5.338
1.384
8.874
(2.973)
(2.210)
(6.307)
(35) _______
(196) _______
(196)
_______

Pengestrømme fra driftsaktiviteter

9.412
_______

Køb af virksomheder og
aktiviteter (regulering af købesum)
Køb af materielle aktiver
Salg af materielle aktiver
Køb af andre langfristede aktiver
Salg af andre langfristede aktiver
Køb af kortfristede værdipapirer
(over 3 måneder)
Provenu ved salg af kortfristede
værdipapirer (over 3 måneder)
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter
Afdrag på og indfrielse af langfristet gæld

0
(206)
0
(1.392)
0
0

365
_______

87
(635)
0
(205)
0
0

(12.516)
_______

87
(1.541)
3.519
(1.284)
213
(54.314)

109 _______
158 _______
54.939
_______
(1.489) _______
(595) _______
1.619
_______

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter

(480) _______
(474) _______
(1.891)
_______
(480) _______
(474) _______
(1.891)
_______

Pengestrømme fra ophørte aktiviteter

(378) _______
(2.486) _______
(4.897)
_______

Ændring i likvider
Likvider ved periodens begyndelse, netto

7.065
25.680
_______

(3.190)
(17.685)
43.365 _______
43.365
_______

Likvider ved periodens slutning, netto

32.745
_______

40.175
_______
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PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN
(ikke revideret)

Beløb i DKK 1.000
________________

1. kvartal
2008/09
_______

1. kvartal
2007/08
_______

Hele året
2007/08
_______

38.403

56.919

32.801

Likvider ved periodens slutning, netto,
sammensætter sig således:
Likvide beholdninger
Gæld til pengeinstitutter
Likvider ved periodens slutning, netto

RTX Telecom A/S
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(5.658) _______
(16.744) _______
(7.121)
_______
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25.680
_______
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NOTER
1. Anvendt regnskabspraksis
Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, og
yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke
udarbejdet delårsrapport for moderselskabet.
Den i delårsrapporten anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den i selskabets årsrapport
for 2007/08 anvendte, og som er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial
Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter
for børsnoterede selskaber. Vi henviser til årsrapporten for 2007/08 for nærmere beskrivelse af den
anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i
overensstemmelse med definitionerne i Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning
”Anbefalinger & Nøgletal 2005”, medmindre andet er angivet.
Visse nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag er trådt i kraft med virkning for
regnskabsåret 2008/09. Det er ledelsens vurdering, at disse standarder og fortolkningsbidrag ikke vil
få væsentlig indvirkning på årsrapporten.

2. Nettoomsætning i koncernen
1. kvartal
2008/09
_______

1. kvartal
2007/08
_______

Hele året
2007/08
_______

Geografiske segmentoplysninger
Danmark
Europa i øvrigt
Asien og Australien
Nord- og Sydamerika
Afrika

6.063
32.383
4.120
10.319
241
_______

8.108
31.682
3.365
8.182
401
_______

44.222
130.728
17.367
54.356
3.640
_______

I alt

53.126
_______

51.738
_______

250.313
_______

Nettoomsætning fordelt på indtægtsarter
Udviklingsopgaver
Royalty
Salg af varer mv.

16.872
1.439
34.815
_______

14.117
4.389
33.232
_______

65.271
10.653
174.389
_______

I alt

53.126
_______

51.738
_______

250.313
_______

Beløb i DKK 1.000
________________

Nettoomsætningen er fordelt på geografiske
områder efter kundens geografiske placering.

Denne delårsrapport indeholder udsagn om fremtiden. Disse udsagn omfatter bl.a. forventninger eller prognoser vedrørende
begivenheder som introduktion af nye produkter, produktgodkendelser og økonomiske resultater. Disse udsagn kan påvirkes af risici,
usikkerhedsfaktorer og unøjagtige antagelser, som medfører, at den faktiske udvikling kan blive forskellig fra de indikerede
forventninger. Disse risici og usikkerhedsfaktorer inkluderer blandt andet – men er ikke begrænset til at omfatte – generelle
forretningsmæssige og økonomiske forhold, afhængighed af samarbejdspartnere, leveringstid for komponenter samt valutakurs- og
renteudsving. Risici og usikkerhedsfaktorer er yderligere uddybet i årsrapporten for 2007/08. RTX Telecom er ikke forpligtet til at
opdatere de indeholdte udsagn om fremtiden eller til at justere sådanne udsagn i forhold til aktuelle resultater, medmindre der er tale
om et lovkrav.
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