Fondsbørsmeddelelse
Til OMX Den Nordiske Børs København og pressen

Nørresundby, den 27. februar 2008
Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008
Antal sider: 15

Delårsrapport for 1. kvartal 2007/08
Bestyrelsen for RTX Telecom A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for 1.
kvartal af regnskabsåret 2007/08 (perioden 01.10.2007 – 31.12.2007).
Hovedpunkter i delårsrapport for 1. kvartal 2007/08 for RTX Telecom-koncernen
•

Nettoomsætningen udgør DKK 53,4 mio. mod DKK 58,0 mio. i samme periode sidste år.

•

Resultat af primær drift (EBIT) udgør DKK -12,7 mio. mod DKK -17,4 mio. i samme periode
sidste år.

•

Koncernen har i løbet af 1. kvartal 2007/08 fortsat styrkelsen af salgs- og marketingaktiviteterne i
koncernens forretningsenheder.

•

Koncernens likvider og kortfristede værdipapirer med fradrag af bankgæld udgjorde pr. 31.
december 2007 DKK 107,3 mio., hvilket er en stigning på DKK 49,4 mio. i forhold til samme
tidspunkt sidste år.

•

For regnskabsåret 2007/08 forventes uændret en nettoomsætning på DKK 240 - 300 mio. og et
resultat af primær drift (EBIT) i intervallet fra DKK -30 mio. til DKK 0 mio.

Koncernen har som et led i turn-around processen fokuseret på at optimere og styrke salgs- og
marketingaktiviteterne. Herudover er der i perioden igangsat flere effektivitetsfremmende initiativer
med henblik på at optimere produktporteføljen og forbedre projektstyringen i koncernen.
Koncernens nettoomsætning og indtjening har fulgt de lagte planer for 1. kvartal af 2007/08. På
baggrund af iværksatte planer og beslutninger forventes det, at resultaterne af den øgede salgs- og
marketingaktivitet vil resultere i en positiv udvikling i omsætning og indtjening i den resterende del af
regnskabsåret 2007/08.
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Bilag
Delårsrapport for 1. kvartal 2007/08 indeholdende:
• Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen
• Ledelsesberetning
• Resultatopgørelse
• Balance
• Egenkapitalopgørelse
• Pengestrømsopgørelse
• Noter
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FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN
(ikke revideret)
1. kvartal
2007/08

Beløb i DKK mio.

1. kvartal
2006/07

Ændring
i%

Hele året
2006/07

Resultatposter
Nettoomsætning

53,4

58,0

-8%

Bruttoresultat

30,4

33,1

-8%

98,3

-12,7

-17,4

27%

-98,7

Resultat af primær drift (EBIT)
Finansielle poster, netto

216,1

-0,9

-1,2

27%

68,4

Resultat før skat

-13,6

-18,6

27%

-30,3

Periodens resultat

-13,6

-17,9

24%

-47,3

115,7

Balanceposter
Likvide beholdninger og værdipapirer

124,1

85,0

46%

Aktiver i alt

331,1

394,5

-16%

343,2

Egenkapital

243,4

285,4

-15%

257,0

Forpligtelser

87,7

109,1

-20%

86,2

5,2

10,8

-52%

26,5

Øvrige hovedtal
Udviklingsomkostninger
Af- og nedskrivninger

2,2

3,1

-29%

10,7

Pengestrømme fra driftsaktiviteter

-2,1

-26,5

92%

-55,0

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter

-0,6

11,4

-105%

100,5

0,6

0,3

130%

2,4

-3,2

-17,0

81%

42,1

-8,0

13,8

-24,2

-23,8

-30,1

-45,7

73,5

72,4

74,9

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte

214

273

-22%

Nettoomsætning pr. ansat 2) (DKK 1.000)

249

212

17%

932

Resultat af primær drift pr. ansat 2) (DKK 1.000)

-59

-64

7%

-426

Investering i materielle aktiver
Ændring i likvider
Nøgletal
Vækst i nettoomsætning (procent)
Overskudsgrad (procent)
Egenkapitalandel (procent)
Beskæftigelse

232

Aktier
Gennemsnitligt antal aktier i omløb (1.000)

9.289

9.289

0%

9.289

Gennemsnitligt udvandet antal aktier 1) (1.000)

9.299

9.353

-1%

9.299

-1,5

-1,9

24%

-5,1

-1,5

-1,9

23%

-5,1

-0,2

-2,9

92%

-5,9

Aktiedata, DKK pr. aktie à DKK 5
Periodens resultat (EPS) 2)
Periodens resultat udvandet (DEPS) 1)
Pengestrømme fra driftsaktiviteter

2)

2)

Indre værdi

26,2

30,7

-15%

27,7

Børskurs

37,0

65,5

-44%

52,5

Note:

1)
2)

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 2006/07.
Delårsrapporten er aflagt efter bestemmelserne om indregning og måling i de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Delårsrapporten er aflagt efter samme
regnskabspraksis som årsrapporten 2006/07.
Inklusive alle udestående warrants. Der er udstedt i alt 9.150 stk. warrants à DKK 5 i årene 2002 - 2003 (inklusive) til en begrænset kreds af ledende medarbejdere, og
som ved fuld konvertering kan konverteres til 9.150 stk. aktier à DKK 5 i perioden 20. januar 2008 til 4. februar 2009.
Ikke omregnet til helårstal.

RTX Telecom A/S

www.rtx.dk

Delårsrapport for 1. kvartal 2007/08

Side 3 af 15

LEDELSESBERETNING
Kommentarer til udviklingen i 1. kvartal af 2007/08
Aktiviteter
Koncernens ledelse har i forlængelse af den fokuseringsstrategi, der blev igangsat i slutningen af
2006, vedtaget supplerende tiltag med henblik på at udvikle organisationen i en salgs- og
marketingsorienteret retning. Koncernen har blandt andet i løbet af 1. kvartal af 2007/08 gennemført
en yderligere udbygning af salgs- og marketingaktiviteterne i koncernens fire forretningsenheder.
De gennemførte tiltag har i 1. kvartal af 2007/08 vist tegn på forbedringer inden for salg og
indtjeningsmarginaler, særligt i de to forretningsenheder RTX Technology og RTX Consumer
Products.
RTX Technology har i 1. kvartal af 2007/08 oplevet en tilfredsstillende fremgang i indtægterne fra
kundeudviklingsprojekter i forhold til samme kvartal sidste år. Forretningsenhedens ordrebeholdning
er fortsat relativ lav og til effektuering med en kort tidshorisont. Forretningsenheden har imidlertid i 1.
kvartal af 2007/08 modtaget et stigende antal forespørgsler fra potentielle kunder.
RTX Consumer Products har haft en tilfredsstillende salgsfremgang i 1. kvartal, og forretningsenheden har oplevet en god og positiv udvikling i ordreindgangen. Forretningsenheden har i kvartalet
indgået væsentlige aftaler med større virksomheder om levering af professionelt telefoniudstyr.
Salget af repeatere og TLE’ere har endvidere ligget på et tilfredsstillende niveau.
RTX Network Systems har i 1. kvartal af 2007/08 anvendt betydelige ressourcer på videreudvikling af
netværkssystemet, og salgsorganisationen er under udbygning både i forskellige geografiske
områder og efter markedssegmenter. Leverancer og salg i 1. kvartal af 2007/08 har været på niveau
med forventningerne, men ordreindgangen er fortsat ikke tilfredsstillende, dels på grund af
langsommere udrulning af netværk hos bestående kunder, og dels som følge af, at potentielle kunder
fortsat har behov for lang forhandlings- og beslutningstid.
RTX Healthcare har i 1. kvartal af 2007/08 effektueret en yderligere del af den tidligere offentliggjorte
ordre fra amerikanske Alere Medical Inc. omfattende levering af en trådløs overvågningsenhed,
DLM112 Daylink® Monitor. På salgssiden har RTX Healthcare i kvartalet gennemført et fokuseret og
systematisk salgsarbejde vedrørende det nyudviklede og FDA-godkendte produkt, RTX3370
Telehealth Monitor.
Samlet set har koncernens nettoomsætning og indtjening fulgt de lagte planer for 1. kvartal af
2007/08. På baggrund af iværksatte planer og beslutninger forventes det, at resultaterne af den
øgede salgs- og marketingaktivitet vil resultere i en positiv udvikling i omsætning og indtjening i den
resterende del af regnskabsåret 2007/08.
RTX Telecom-koncernen har ved udgangen af 1. kvartal af 2007/08 et overforfaldent tilgodehavende
på DKK 32,6 mio. hos en rumænsk kunde. Til imødegåelse af tab på kunden har koncernen i
regnskabsåret 2006/07 hensat DKK 30,0 mio. Koncernen har taget indledende juridiske skridt til at
inddrive fordringen.
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Omtale af koncernens regnskabstal for 1. kvartal af 2007/08
I 1. kvartal af regnskabsåret 2007/08 (1. oktober – 31. december) har koncernen opnået en
nettoomsætning på DKK 53,4 mio. mod DKK 58,0 mio. i samme periode sidste år. Nettoomsætningen er dermed reduceret med 8,0%.
Indtægter ved udviklingsopgaver for fremmed regning samt salg af produkter mv. har vist en stigende
tendens i forhold til samme periode sidste år. Royaltyindtægterne er derimod reduceret betydeligt i
forhold til samme periode sidste år.
Andre eksterne omkostninger samt personaleomkostninger udgør samlet set DKK 41,0 mio., hvilket
er 13,7% lavere end i samme periode i 2006/07. Besparelsen er i det væsentlige opnået som følge af
den gennemførte kapacitetstilpasning i regnskabsåret 2006/07.
Resultat af primær drift (EBIT) for 1. kvartal af 2007/08 blev DKK -12,7 mio. mod DKK -17,4 mio. i 1.
kvartal af 2006/07.
Finansielle poster, netto, blev en udgift på DKK 0,9 mio. mod en udgift på DKK 1,2 mio. i samme
periode sidste år.
Koncernens resultat før skat i 1. kvartal af 2007/08 blev et underskud på DKK 13,6 mio. mod et
underskud på DKK 18,6 mio. i 1. kvartal af 2006/07.

Skat af periodens resultat er indregnet med DKK 0,0 mio. Opgjort efter en sædvanlig beregning
udgør skatten en indtægt på netto DKK 3,4 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. 31.12.2007 med en værdi på netto
DKK 0,0 mio. Den samlede skatteværdi af udskudte skatteaktiver kan efter en sædvanlig beregning
opgøres til netto DKK 59,1 mio.
Periodens resultat for 1. kvartal af 2007/08 blev et underskud på DKK 13,6 mio. mod et underskud
på DKK 17,9 mio. i 1. kvartal af 2006/07.
Koncernens egenkapital er i 1. kvartal af 2007/08 reduceret med DKK 13,6 mio. fra DKK 257,0 mio.
til DKK 243,4 mio. Periodens resultat har reduceret egenkapitalen med DKK 13,6 mio., medens
øvrige egenkapitalposteringer har påvirket egenkapitalen med DKK 0,0 mio. Sammenlignet med
samme tidspunkt sidste år er egenkapitalen reduceret med DKK 42,0 mio.
Egenkapitalandelen udgør 73,5%, hvilket er en stigning på 1,1 procent-point i forhold til samme
tidspunkt sidste år.
Koncernens balancesum udgjorde 31. december 2007 DKK 331,1 mio., svarende til et fald på DKK
63,4 mio. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Faldet i balancesummen kan opdeles i et fald i de
langfristede aktiver på DKK 36,8 mio., og et fald i de kortfristede aktiver på DKK 26,6 mio. De største
fald ligger på andre værdipapirer og kapitalandele, udskudte skatteaktiver, varebeholdninger samt
tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser. De likvide beholdninger inklusive kortfristede
værdipapirer er forøget med DKK 39,0 mio. i forhold til samme tidspunkt sidste år.
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Nettoeffekten af pengestrømme i 1. kvartal af 2007/08 var et fald i likviderne på DKK 3,2 mio. De
likvide beholdninger reduceret med gæld til pengeinstitutter udgjorde ved udløbet af 1. kvartal af
2007/08 DKK 40,2 mio. mod DKK -15,7 mio. på samme tidspunkt sidste år.
Koncernens likvider og kortfristede værdipapirer med fradrag af bankgæld udgjorde pr. 31. december
2007 DKK 107,3 mio., hvilket er en stigning på DKK 49,4 mio. i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Begivenheder efter 1. januar 2008
Processen med at fusionere datterselskabet RTX Products A/S med moderselskabet med virkning
fra 1. oktober 2007 er påbegyndt og forløber planmæssigt. Fusionen gennemføres på baggrund af,
at den i 2006 vedtagne strategi har medført væsentlige ændringer i RTX Products A/S og i hele
grundlaget for datterselskabets aktiviteter. Den formelle gennemførelse af fusionen forventes
afsluttet i 2. kvartal af 2007/08.

Forventninger til regnskabsåret 2007/08
Koncernen fastholder omsætnings- og indtjeningsforventningerne for regnskabsåret 2007/08, der
afsluttes pr. 30. september 2008. I overensstemmelse med de forventninger, der senest blev meddelt
på generalforsamlingen den 21. januar 2008, forventer koncernen uændret en nettoomsætning på
DKK 240 - 300 mio. og et resultat af primær drift (EBIT) i intervallet fra DKK -30 mio. til DKK 0 mio.
Koncernen har som et led i turn-around processen fokuseret på at optimere og styrke salgs- og
marketingaktiviteterne. Herudover er der i perioden igangsat flere effektivitetsfremmende initiativer
med henblik på at optimere produktporteføljen og forbedre projektstyringen i koncernen.
Koncernens forøgede salgsaktiviteter har medført, at koncernen i indeværende regnskabsår kan
konstatere en stigende ordreindgang på professionelle telefoniprodukter til OEM-/ODM-kunder.
Denne tendens forventes at fortsætte i den resterende del af regnskabsåret 2007/08, og væsentlige
ODM-leveringsaftaler forventes at blive effektueret i løbet af regnskabsåret.
I regnskabsåret 2007/08 forventes salget af DECT-repeatere og trådløse telefonlinjeforlængere
(TLE) at blive fastholdt på et tilfredsstillende niveau, hvorimod salg af egendistribuerede SkypeTM- og
VoIP-produkter forventes at stabilisere sig på det forventede, men dog relativt beskedne niveau.
Koncernen vil fortsætte bestræbelserne på at få etableret nye strategiske salgs- og samarbejdsrelationer for RTX Network Systems med henblik på dels at få styrket salgsindsats og -bearbejdning
på væsentlige markeder. Det vil endvidere blive tilstræbt at nedbringe potentielle kunders
forhandlings- og beslutningstid.
Forretningsenheden RTX Healthcare lancerede i regnskabsåret 2006/07 sit nye hovedprodukt, RTX
3370 Telehealth Monitor. Et betydeligt antal potentielle kunder har testet produktet, og det forventes,
at kommercielle ordrer modtages i første halvdel af regnskabsåret 2007/08. RTX Healthcares andet
produkt, DLM112 Daylink® Monitor, som er et OEM-produkt udviklet for og leveret til amerikanske
Alere Medical Inc., forventes i henhold til planer og forventninger ligeledes at bidrage til
nettoomsætning og indtjening i 2007/08.
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Risici og usikkerheder for den resterende del af regnskabsåret 2007/08
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 2009:
22. maj 2008

Delårsrapport for 1. halvår af 2007/08

26. august 2008

Delårsrapport for 3. kvartal af 2007/08

December 2008

Årsrapport for 2007/08

Januar 2009

Ordinær generalforsamling
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LEDELSENS PÅTEGNING
Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt delårsrapport for 1. kvartal af regnskabsåret
2007/08 (perioden 01.10.2007 – 31.12.2007) for RTX Telecom A/S.
Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 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 efter vor
opfattelse giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.
december 2007 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 1. kvartal af
2007/08.
Nørresundby, den 27. februar 2008

Direktion

Tage Rasmussen
Administrerende direktør

Bestyrelse

Poul Lind
Formand for bestyrelsen

Per Møller
Næstformand

Jørgen Dalby-Jakobsen
Medarbejderrepræsentant

Jørgen Elbæk

Jens Hansen

Christian Jørgensen

Else Baldvinsson Larsen
Medarbejderrepræsentant

Jens Toftgaard Petersen
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RESULTATOPGØRELSE
(ikke revideret)

Beløb
i DKK 1.000
________________

Note
____

Nettoomsætning

Koncern
_____________________________
1. kvartal 1. kvartal Hele året
2007/08
2006/07
2006/07
_______
_______
_______

3

53.368

57.981

216.112

Vareforbrug mv.

(22.930)

(24.894)

(117.785)

Andre eksterne omkostninger

(13.149)

(16.132)

(76.223)

Personaleomkostninger

(27.816)

(31.322)

(110.111)

(2.190)
_______

(3.079)
_______

(10.736)
_______

(12.717)

(17.446)

(98.743)

Af- og nedskrivninger
Resultat af primær drift (EBIT)

Finansielle indtægter

1.250

Finansielle omkostninger
Resultat før skat

819

76.945

(2.122)
_______

(2.017)
_______

(8.478)
_______

(13.589)

(18.644)

(30.276)

Skat af periodens resultat

0
_______

792
_______

(16.981)
_______

Periodens resultat

(13.589)
_______

(17.852)
_______

(47.257)
_______

Resultat pr. aktie (EPS), DKK

(1,5)

(1,9)

(5,1)

Resultat pr. udvandet aktie (DEPS), DKK

(1,5)

(1,9)

(5,1)
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BALANCE
(ikke revideret)
Beløb
i DKK 1.000
________________

Koncern
____________________________

Aktiver

31.12.
31.12.
30.09
2007
2006
2007
________ ________ ________

Færdiggjorte udviklingsprojekter
for egen regning
Licensrettigheder
Goodwill

0
641
0
1.704
2.324
1.859
7.797
7.884
7.884
________ ________ ________

Immaterielle aktiver

9.501 ________
10.849 ________
9.743
________

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

84.582
86.500
85.040
5.634
9.344
6.887
3.807
4.607
3.678
183 ________
295 ________
208
________

Materielle aktiver

94.206 ________
100.746 ________
95.813
________

Andre værdipapirer og kapitalandele
Ansvarligt konvertibelt lån
Deposita
Udskudte skatteaktiver

7.014
18.186
7.014
4.117
3.511
4.117
400
1.234
195
689
18.240
689
________ ________ ________

Andre langfristede aktiver

12.220 ________
41.171 ________
12.015
________

Langfristede aktiver i alt

115.927 ________
152.766 ________
117.571
________

Varebeholdninger

37.541 ________
46.522 ________
41.574
________

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

611
2.879
443
108
201
113
3.126
6.639
4.407
2.061
2.757
2.033
________ ________ ________

Tilgodehavender

53.546 ________
110.147 ________
68.338
________

Kortfristede værdipapirer

67.153 ________
73.628 ________
67.369
________

Likvide beholdninger

56.919 ________
11.409 ________
48.359
________

Kortfristede aktiver i alt

215.159 ________
241.706 ________
225.640
________

Aktiver i alt

331.086 ________
394.472 ________
343.211
________
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BALANCE
(ikke revideret)
Beløb i DKK 1.000
________________

Koncern
____________________________
31.12.
31.12.
30.09
2007 ________
2006 ________
2007
________

Passiver
Aktiekapital
Overkurs ved emissioner

47.170

47.170

47.170

301.166

301.166

301.166

Overført resultat

(104.972) ________
(62.909) ________
(91.362)
________

Egenkapital

243.364 ________
285.427 ________
256.974
________

Prioritetsgæld
Udskudte skatteforpligtelser

22.266

24.193

22.738

722

900

723

Hensatte forpligtelser

849 ________
800 ________
849
________

Langfristede forpligtelser

23.837 ________
25.893 ________
24.310
________

Kortfristet del af langfristet gæld
Gæld til pengeinstitutter
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører

1.928

1.875

1.927

16.744

27.112

4.994

6.411

1.350

3.691

13.812

16.021

24.839

501

1.756

1.370

29

0

225

3.620

5.640

3.068

20.840

29.398

21.773

Igangværende udviklingsprojekter
for fremmed regning
Selskabsskat
Hensatte forpligtelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

0 ________
0 ________
40
________

Kortfristede forpligtelser

63.885 ________
83.152 ________
61.927
________

Forpligtelser i alt

87.722 ________
109.045 ________
86.237
________

Passiver i alt

331.086 ________
394.472 ________
343.211
________
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EGENKAPITALOPGØRELSE FOR KONCERNEN
(ikke revideret)

Beløb i DKK 1.000
________________

Overkurs
Aktie- ved emis- Overført
kapital ________
sioner ________
resultat ________
I alt
________

Egenkapital 01.10.2006

47.170 ________
301.166 ________
(43.731) ________
304.605
________

Valutakursregulering af udenlandske
dattervirksomheder

0 ________
0 ________
10 ________
10
________

Indtægter og omkostninger indregnet direkte
på egenkapitalen

0

Periodens resultat
Samlede indregnede indtægter og omkostninger
Aktiebaseret vederlæggelse inkl. skatteeffekt
Køb af egne aktier
Salg af egne aktier

0

10

10

0 ________
0 ________
(17.852) ________
(17.852)
________
0 ________
0 ________
(17.842) ________
(17.842)
________

Øvrige transaktioner

0
0
143
143
0
0
(1.830)
(1.830)
0
0
351
351
________ ________ ________ ________
0 ________
0 ________
(1.336) ________
(1.336)
________

Egenkapital 31.12.2006

47.170 ________
301.166 ________
(62.909) ________
285.427
________

Egenkapital 01.10.2007

47.170 ________
301.166 ________
(91.362) ________
256.974
________

Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder
0
0
(125)
(125)
Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer
0 ________
0 ________
(21) ________
(21)
________
Indtægter og omkostninger indregnet direkte
på egenkapitalen
0
0
(146)
(146)
Periodens resultat
Samlede indregnede indtægter og omkostninger
Aktiebaseret vederlæggelse inkl. skatteeffekt

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

Øvrige transaktioner

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

Egenkapital 31.12.2007

47.170 ________
301.166 ________
(104.972) ________
243.364
________

Aktiekapitalen på DKK 47.170.255 består af 9.434.051 aktier à DKK 5.
Koncernen ejer 144.584 egne aktier pr. 31.12.2007 (144.584 aktier pr. 31.12.2006).
Der er ingen aktier med særlige rettigheder.
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PENGESTRØMSOPGØRELSE
(ikke revideret)
Koncern
_____________________________
1. kvartal 1. kvartal Hele året
2007/08 _______
2006/07 _______
2006/07
_______

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

(12.717)

(17.446)

(98.743)

2.190
1.639

3.079
2.450

10.736
39.764

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.

3.699
(4.364)
(7.688)
14.285
(4.877)
6.988
(10.149) _______
(3.871) _______
(683)
_______

Pengestrømme fra primær drift

(1.053)

(25.029)

(49.626)

Modtagne finansielle indtægter
Betalte finansielle omkostninger
Betalt selskabsskat

1.250
819
3.604
(2.122)
(2.017)
(8.478)
(196) _______
(273) _______
(544)
_______

Pengestrømme fra driftsaktiviteter

(2.121) _______
(26.500) _______
(55.044)
_______

Køb af virksomheder og aktiviteter (regulering af købesum)
Køb af materielle aktiver
Salg af materielle aktiver
Salg af andre værdipapirer og kapitalandele
Køb af andre langfristede aktiver
Salg af andre langfristede aktiver
Provenu ved salg af kortfristede værdipapirer (over 3 måneder)

87
0
0
(635)
(276)
(2.399)
0
0
55
158
0
83.727
(205)
(270)
(36)
0
0
795
0
11.992
18.320
_______ _______ _______

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter

(595) _______
11.446
_______

Afdrag på og indfrielse af langfristet gæld
Køb af egne aktier
Salg af egne aktier

(474)
(477)
(1.881)
0
(1.830)
(1.830)
0 _______
351 _______
351
_______

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter

(474) _______
(1.956) _______
(3.360)
_______

Ændring i likvider
Likvider ved periodens begyndelse, netto

(3.190)
(17.010)
42.058
43.365
1.307
1.307
_______ _______ _______

Likvider ved periodens slutning, netto

40.175
_______

100.462
_______

(15.703) _______
43.365
_______

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

56.919

11.409

48.359

Gæld til pengeinstitutter

(16.744) _______
(27.112) _______
(4.994)
_______

Likvider ved periodens slutning, netto

40.175
_______
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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.
Det er første gang, at koncernen aflægger delårsrapport for et 1. kvartal efter IAS 34. I den anledning
er der indarbejdet sammenligningstal, som ikke tidligere har været offentliggjort.
Den i delårsrapporten anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den i selskabets årsrapport
for 2006/07 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 2006/07 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 2007/08. Det er ledelsens vurdering, at disse standarder og fortolkningsbidrag ikke vil
få væsentlig indvirkning på årsrapporten.

2. Usædvanlige forhold og ændringer i væsentlige regnskabsmæssige skøn
Mange regnskabsposter kan ikke måles med sikkerhed, men alene skønnes. Sådanne skøn omfatter
vurderinger på baggrund af de seneste oplysninger, der er til rådighed på tidspunktet for
regnskabsaflæggelsen. Det kan være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn på grund af
ændringer af de forhold, der lå til grund for skønnet, eller på grund af ny information, yderligere
erfaring eller efterfølgende begivenheder.

Ændring i regnskabsmæssige skøn
Koncernen har hidtil klassificeret og behandlet sine investeringer i kortfristede værdipapirer som
"Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi over resultatopgørelsen". Koncernens ledelse har
revurderet den regnskabsmæssige behandling af de kortfristede værdipapirer og konkluderet, at
de ikke længere opfylder betingelserne for at blive målt til dagsværdi over resultatopgørelsen.
Med virkning fra 1. oktober 2007 er værdipapirerne klassificeret som "Finansielle aktiver
disponible for salg", hvorefter de løbende dagsværdireguleringer indregnes på egenkapitalen
indtil afhændelsestidspunktet.
Den beløbsmæssig effekt af den nævnte ændring i regnskabsmæssige skøn udgør en positiv
påvirkning af de finansielle poster med T.DKK 21, hvorved periodens resultat før skat forøges med
T.DKK 21. Egenkapitalpåvirkningen udgør T.DKK 0. Sammenligningstal for tidligere år er ikke
tilpasset som følge af den foretagne ændring i regnskabsmæssige skøn.
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NOTER
3. Nettoomsætning i koncernen
1. kvartal
2007/08
_______

1. kvartal
2006/07
_______

Hele året
2006/07
_______

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

7.726
32.072
3.365
9.804
401
_______

8.459
30.428
11.837
7.257
0
_______

42.626
99.307
22.070
52.109
0
_______

I alt

53.368
_______

57.981
_______

216.112
_______

Nettoomsætning fordelt på teknologier mv.
Cordless
Cellular
Bluetooth
Øvrige indtægter

47.218
2.419
3.731
0
_______

52.367
1.822
3.550
242
_______

171.565
26.648
17.036
863
_______

I alt

53.368
_______

57.981
_______

216.112
_______

Nettoomsætning fordelt på indtægtsarter
Udviklingsopgaver
Royalty
Salg af varer mv.

14.363
4.389
34.616
_______

11.179
14.137
32.665
_______

38.234
27.483
150.395
_______

I alt

53.368
_______

57.981
_______

216.112
_______

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 2006/07. 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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