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Delårsrapport for 1. halvår 2006/07
Resumé: Nettoomsætningen i 1. halvår 2006/07 udgør DKK 103,9 mio. og periodens EBIT blev DKK -41,7
mio. Koncernen nedjusterer forventningerne til nettoomsætning fra DKK 310 - 350 mio. til DKK 200 – 240
mio. og forventningerne til EBIT fra et underskud i intervallet fra DKK -20 mio. til DKK 0 mio. til et
underskud i intervallet fra DKK -70 mio. til DKK -50 mio.
RTX Telecom har i 2. halvår af 2006/07 afstået en andel af aktieposten i LitePoint Corporation. Salget
medfører en positiv effekt i resultat før skat på omkring DKK 28 mio.

Bestyrelsen for RTX Telecom A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for
perioden 01.10.2006 – 31.03.2007.
Hovedpunkter i delårsrapport for 1. halvår 2006/07 for RTX Telecom-koncernen
•

Nettoomsætningen udgør DKK 103,9 mio. mod DKK 154,2 mio. i samme periode sidste år.

•

Resultat af primær drift (EBIT) udgør DKK -41,7 mio. mod DKK -16,9 mio. i samme periode
sidste år.

•

Resultat efter skat udgør DKK -42,8 mio. mod DKK -18,1 mio. i 1. halvår af 2005/06. Skatteværdi
af periodens underskud mv. i 1. halvår 2006/07 er indregnet med DKK 0,8 mio.

•

Koncernens ledelse har konstateret, at den fokuseringsstrategi, som for mindre end et halvt år
siden blev vedtaget, tager længere tid at implementere end beregnet. Koncernen nedjusterer
derfor forventningerne til nettoomsætning og indtjening for indeværende regnskabsår 2006/07.
Forventningerne til nettoomsætning ændres fra DKK 310 – 350 mio. til DKK 200 - 240 mio., og
resultat af primær drift (EBIT) ændres fra et underskud i intervallet fra DKK -20 mio. til DKK 0
mio. til et underskud i intervallet fra DKK -70 mio. til DKK -50 mio. Baggrunden for nedjusteringen
er primært en væsentlig langsommere realisering af salg og forsinket ordreindgang i forhold til de
forventninger, der har været lagt til grund for det tidligere offentliggjorte estimat.

•

RTX Telecom har i 2. halvår af 2006/07 sammen med øvrige betydelige aktionærer afstået
omkring 40% af sin aktiepost i LitePoint Corporation. Salget medfører en positiv effekt i RTX
Telecoms finansielle indtægter på omkring DKK 28 mio. Den resterende aktiebeholdning kan på
basis af uændret værdiansættelse i forhold til den aktuelle salgskurs opgøres til en værdi på
omkring DKK 50 mio.

•

Koncernen forventer samlet set for regnskabsåret 2006/07 et resultat før skat i intervallet fra
DKK -45 mio. til DKK -25 mio.
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Koncernen har introduceret nye produkter i det forløbne halvår, men en væsentlig langsommere
realisering af salg og omsætning fra nye ODM-kontrakter samt forsinket ordreindgang for visse
egenudviklede produkter har medført, at salget af egne produkter mv. er faldet i forhold til samme
periode sidste år. Salget af egenudviklede produkter og ODM-produkter har, når der ses bort fra den
Skype-baserede DUALphone 3088, i den forløbne del af 2006/07 ikke indfriet forventningerne.
Udrulningen af DECT Wireless Local Loop (WLL) infrastruktursystemet i Rumænien har været ramt
af forsinkelser, hvilket har medført, at der i det forløbne halvår ikke er leveret produkter i
nævneværdigt omfang til Atlas Telecom Romania. Koncernen forventer, at den forsinkede udbygning
af WLL-systemet i Rumænien medfører, at nye væsentlige leverancer af udstyr tidligst vil blive
aktuelle i det kommende regnskabsår 2007/08.
Ved indgangen til 2006/07 var der forventning om, at RTX Telecom-koncernen i løbet af
regnskabsåret atter ville vise vækst i salget. Denne forventning er ikke blevet indfriet i 1. halvår af
2006/07, og koncernens ledelse har måttet konstatere, at aktivitets- og driftsudviklingen i det forløbne
1. halvår af regnskabsåret 2006/07 har været utilfredsstillende. Koncernens drift har blandt andet
været præget af fortsat høje udviklingsomkostninger og forsinkede salgsindtægter i forhold til
forventninger og de lagte planer.
Koncernens salgs- og marketingaktiviteter er i det forløbne halvår opbygget med fokusering på fire
forretningsmæssige hovedområder. Målet med de fremadrettede ændringer i salgs- og
marketingaktiviteter har været at skabe en solid og koordineret platform for koncernens internationale
strategi, der får stadig større betydning for koncernen på et globaliseret marked. Den ændrede salgsog marketingorganisering har været særdeles ressourcekrævende, og på trods af en høj prioritering
af salgsindsatsen overfor potentielle ODM-kunder betyder kundernes beslutningstid, produkternes
udviklingstid samt leveringstid på komponenter, at forventede væsentlige ODM-leveringsaftaler
tidligst kan blive effektueret i løbet af det kommende regnskabsår 2007/08.
Koncernens ledelse har konstateret, at den fokuseringsstrategi, som for mindre end et halvt år siden
blev vedtaget, tager længere tid at implementere end beregnet. I forlængelse af fokuseringsstrategien vil der løbende blive iværksat strategiske tiltag for at tilpasse RTX Telecom til det meget
konkurrenceprægede marked, som koncernen afsætter sine produkter og ydelser på.

Presse- og analytikermøde
Den 25. maj 2007 kl. 9.00 afholdes der presse- og analytikermøde hos FIH A/S, Langelinie Allé 43,
2100 København Ø. På mødet vil selskabets ledelse kommentere koncernens delårsrapport for 1.
halvår af 2006/07 og forventningerne til den resterende del af indeværende regnskabsår.
Med venlig hilsen
Poul Lind
Formand for bestyrelsen

Tage Rasmussen
Administrerende direktør

Spørgsmål og yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Tage Rasmussen, tlf 96 32 23 00
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Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen
Kommentarer til udviklingen i 1. halvår 2006/07
Resultatopgørelse
Balance
Egenkapitalopgørelse
Pengestrømsopgørelse
Nettoomsætningens fordeling
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FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN
(ikke revideret)
1. halvår
2006/07

1. halvår
2005/06

Ændring
i%

103,9

154,2

-33%

285,1

52,2

90,2

-42%

152,3

-41,7

-16,9

-147%

-63,0

-1,9

-1,2

-60%

-1,5

Resultat før skat

-43,6

-18,1

-141%

-64,5

Resultat efter skat

-42,8

-18,1

-137%

-64,7

106,9

Beløb i DKK mio.

Hele året
2005/06

Resultatposter
Nettoomsætning
Bruttoresultat
Resultat af primær drift (EBIT)
Finansielle poster, netto

Balanceposter
Likvide beholdninger og værdipapirer

80,3

160,0

-50%

Aktiver i alt

364,3

474,9

-23%

408,9

Egenkapital

260,7

350,9

-26%

304,6

Forpligtelser

103,6

124,0

-16%

104,3

19,0

22,5

-15%

46,3

6,1

9,1

-33%

14,7

-24,5

-9,4

-162%

-46,2

16,4

1,0

1.541%

33,8

0,2

2,7

-93%

12,3

-10,6

-6,7

-57%

-11,7

Øvrige hovedtal
Udviklingsomkostninger
Afskrivninger mv.
Pengestrømme fra driftsaktiviteter
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter
Investering i materielle aktiver
Ændring i likvider
Nøgletal
Vækst i nettoomsætning (procent)

-32,6

23,2

-10,1

Overskudsgrad (procent)

-40,1

-11,0

-22,1

71,5

73,9

74,5

246

265

Egenkapitalandel (procent)
Beskæftigelse
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
2)

276

422

582

-27%

1.033

-170

-64

-166%

-228

Gennemsnitligt antal aktier 1) (1.000)

9.289

9.291

0%

9.300

Gennemsnitligt antal aktier udvandet 2) (1.000)

9.299

9.351

-1%

9.364

Periodens resultat (EPS) 2)

-4,6

-1,9

-142%

-7,0

Pengestrømme fra driftsaktiviteter 2)

-2,6

-1,0

-160%

-4,9

28

38

-26%

32,7

65,5

112,0

-41%

73,0

Nettoomsætning pr. ansat

(DKK 1.000)

-7%

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

Aktiedata, DKK pr. aktie à DKK 5

Indre værdi
Børskurs
Note:

1)
2)

Koncernens regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september.
Delårsrapporten er aflagt efter bestemmelserne om indregning og måling i de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Delårsrapporten er aflagt efter samme
regnskabspraksis som årsrapporten 2005/06.
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 2005/06.
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 6. december 2007 til 4. februar 2009.
Ikke omregnet til helårstal.
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LEDELSESBERETNING
Kommentarer til udviklingen i 1. halvår af 2006/07
Aktiviteter
RTX Telecom har i begyndelsen af indeværende regnskabsår påbegyndt implementering af en
fokuseringsstrategi med henblik på at iværksætte en række strategiske projekter, der skal
understøtte, at RTX Telecom får genskabt et tilfredsstillende indtjeningsniveau.
Målet med de planlagte tiltag er at skabe en solid platform for den vedtagne globale strategi og
forbedre koncernens samlede konkurrencekraft. Det er målet at skabe mere forretning med
indsættelse af færre ressourcer.
Koncernen dækker fra efteråret 2006 følgende fire forretningsmæssige hovedområder:
• Teknologiprojekter (herunder kundebetalte udviklingsopgaver)
• Konsumentprodukter (herunder telefoner og udstyr til PBX-systemleverandører)
• Netværksprodukter
• Healthcare- og medicoprodukter
I en vis udstrækning er der gennemført udflytning af en del af koncernens kompetencer til
eksterne samarbejdspartnere og til dattervirksomheden RTX Consumer Products Hong Kong
Ltd. (det tidligere D.R.S. Electronics Ltd.). Koncernens essentielle kernekompetencer og kritiske
funktioner, herunder væsentlige udviklingsaktiviteter, vil imidlertid forblive intakte i Danmark.
Koncernens salgs- og marketingaktiviteter er i det forløbne halvår opbygget med fokusering på
de fire forretningsmæssige hovedområder. Målet med de fremadrettede ændringer i salgs- og
marketingaktiviteter har været at skabe en solid og koordineret platform for koncernens
internationale strategi, der vil få en stadig større betydning for koncernen på et globaliseret
marked. De kommercielle resultater af den ændrede salgs- og marketingorganisering forventes
at begynde at have effekt i 2. halvår af 2006/07. Den foretagne omlægning har været
længerevarende og mere ressourcekrævende end forventet. Koncernen forventer fuld effekt af
den styrkede salgsorganisering i løbet af det kommende regnskabsår 2007/08.
En række af de aktiviteter, der har vist sig at være ulønsomme, er blevet afviklet, ligesom
omfanget af interne udviklingsprojekter er blevet nedbragt i løbet af indeværende regnskabsår.
Disse tiltag medførte, at ledelsen i slutningen af det foregående regnskabsår iværksatte en
omfattende kapacitetsreduktion med henblik på at gennemføre en tilpasning af koncernens
omkostninger. Tilpasningen har medført, at medarbejderstaben i koncernens danske selskaber i
1. halvår af 2006/07 er reduceret med netto 74 personer, medens medarbejderstaben i
koncernens udenlandske datterselskaber i den tilsvarende periode er forøget med netto 12
personer. Den udenlandske tilgang af medarbejdere er udelukkende sket i Hong Kong. Den
fulde økonomiske effekt af den foretagne tilpasning slår igennem i 2. halvår af regnskabsåret
2006/07.
Som følge af de foretagne afskedigelser har det været nødvendigt at gennemføre en omfattende
overførsel af viden og kompetencer fra de afskedigede medarbejdere til de medarbejdere, der
fortsat er ansat i koncernen. En meget betydelig del af medarbejderne har i forskellige
sammenhænge indgået i dette arbejde og medvirket konstruktivt til, at koncernen fastholder
mest mulig viden og så mange kompetencer som muligt.
På trods af at mange medarbejdere har ydet en ekstraordinær indsats, har processen med at
overføre viden, kompetencer og arbejdsopgaver internt i koncernen været så
ressourcekrævende, at en række udviklingsprojekter i et vist omfang er blevet forsinket som
følge af disse opgavers gennemførelse.
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I koncernen er der i løbet af 1. halvår af 2006/07 investeret betydelige ressourcer i
færdigudvikling af egne produkter samt i ODM-kundeprojekter, hvilket har belastet
resultatopgørelsen med DKK 19,0 mio. i 1. halvår af 2006/07 mod DKK 22,5 mio. i samme
periode sidste år. Investeringerne i egne udviklingsprojekter har primært omfattet ODMkundeprojekter samt den Skype-baserede DUALphone 3088, den Skype-baserede USB
DUALphone 3058 og den SIP-baserede LAN Cordless DUALphone. Udviklingsopgaverne på de
tre sidstnævnte produkter er stort set afsluttet i 1. halvår af 2006/07 og produktion,
markedsføring og salg af produkterne er påbegyndt i halvåret.
Investeringer i udviklingsprojekter for egen regning har været højere end forventet i 1. halvår
2006/07, men efter afslutning af de førnævnte større udviklingsprojekter og efter gennemført
organisationstilpasning forventes belastningen fra udvikling af egne produkter at blive reduceret
betydeligt i 2. halvår af 2006/07, hvorimod deltagelse i udvikling for ODM-kunder forventes at
vise en stigende tendens. Set over hele regnskabsåret 2006/07 forventes koncernens
investeringer i egne udviklingsprojekter at blive reduceret sammenlignet med det foregående
regnskabsår 2005/06. Udviklingsomkostningerne forventes i det væsentlige at blive udgiftsført
som omkostninger i resultatopgørelsen.
Produktion og leverancer inden for koncernens eget produktprogram har i 1. halvår af
regnskabsåret 2006/07 hovedsageligt omfattet DECT-håndsæt, DECT-repeatere, Skypebaserede DUALphones, LAN DUALphones, trådløse telefonlinjeforlængere (TLE), GSM-moduler
samt testudstyr. Bortset fra den Skype-baserede Dualphone 3088 har det realiserede
produktsalg i 1. halvår af regnskabsåret 2006/07 generelt set ikke indfriet forventningerne.
Udrulningen af DECT Wireless Local Loop (WLL) infrastruktursystemet i Rumænien har været
ramt af forsinkelser, hvilket har medført, at der i det forløbne halvår ikke er leveret produkter i
nævneværdigt omfang til Atlas Telecom Romania. Koncernen forventer, at den forsinkede
udbygning af WLL-systemet i Rumænien medfører, at nye væsentlige leverancer af udstyr
tidligst vil blive aktuelle i det kommende regnskabsår 2007/08.
Koncernen har i løbet af indeværende regnskabsår intensiveret salg og markedsføring af WLLteknologien overfor nye kunder. Der er blandt andet i halvåret leveret testsystemer til et planlagt
WLL-infrastruktursystem i Latinamerika. De foreløbige testresultater har været positive, og
koncernen forventer at modtage den første kommercielle ordre i indeværende regnskabsår
2006/07.
Salget af den trådløse telefonlinjeforlænger (TLE) har ikke indfriet forventningerne i 1. halvår af
2006/07. Partnerskabsaftalen, der blev indgået i 2005/06 med Universal Electronics BV,
Holland, har dog betydet, at koncernen i april 2007 har modtaget væsentlige ordrer, hvorfor det
er realistisk at knytte gode forventninger til salget af TLE’ere i 2. halvår af 2006/07.
Den nye Skype-baserede DUALphone 3088 er blevet godt modtaget på markedet, og salget
følger stort set koncernens forventninger. Effektuering af ODM-leveringsaftaler vedrørende
Skype-telefonen er påbegyndt i slutningen af 1. halvår af regnskabsåret 2006/07.
Koncernens SIP-baserede LAN Cordless DUALphone er endnu ikke leveret i større serier til
markedet. Koncernen så oprindeligt et salgspotentiale for denne telefon på linie med den Skypebaserede DUALphone 3088, men flere tekniske tilpasninger har udsat tidspunktet for
påbegyndelse af salg af produktet. Koncernen har endvidere udviklet en variant af den SIPbaserede LAN Cordless DUALphone rettet mod det professionelle marked, der bedre kan gøre
brug af telefonens avancerede funktioner. Herudover har koncernen besluttet at lancere en
variant med meget begrænset funktionalitet rettet mod konsumentmarkedet via eksisterende
distributionskanaler. Telefonen er endvidere solgt i ODM-versioner. Baseret på disse tiltag
forventer koncernen et forøget salg i 2. halvår 2006/07.

RTX Telecom A/S

www.rtx.dk

Delårsrapport for 1. halvår 2006/07

Side 5 af 18

Aktiviteterne i RTX Consumer Products Hong Kong Ltd., som er hovedkontoret for koncernens
kommercielle aktiviteter indenfor konsumentprodukter, er under fortsat udvikling, og
datterselskabet har fået tilført væsentlige resourcer på alle områder. Datterselskabet har i det
forløbne halvår forhandlet og indgået flere ODM-leveringsaftaler. Effektuering af ordrerne
påbegyndes i 2. halvår af 2006/07.
RTX Telecoms datterselskab, RTX Healthcare, har i løbet af 1. halvår af 2006/07 påbegyndt
leverancerne til amerikanske Alere Medical Inc. af en trådløs overvågningsenhed, Daylink®
Monitor, der er en brugervenlig enhed til fjernaflæsning og transmission af objektive
patientinformationer som blodtryk, blodglukose, vægt mv. Effektuering af modtaget ordre
forventes at strække sig ind i regnskabsåret 2007/08. Herudover har RTX Healthcare i 1. halvår
af 2006/07 introduceret et produkt med en tilsvarende funktionalitet på markedet. Produktet,
RTX3370 Telehealth Monitor, har vakt stor interesse hos potentielle kunder.
Ved indgangen til 2006/07 var der forventning om, at RTX Telecom-koncernen i løbet af
regnskabsåret atter ville vise vækst i salget. Denne forventning er ikke blevet indfriet i 1. halvår
af 2006/07, og koncernens ledelse har måttet konstatere, at aktivitets- og driftsudviklingen i det
forløbne 1. halvår af regnskabsåret 2006/07 har været utilfredsstillende. Koncernens drift har
blandt andet været præget af fortsat høje udviklingsomkostninger og forsinkede salgsindtægter i
forhold til forventninger og de lagte planer.
Koncernen udøver kontinuerligt en intens salgsindsats og kundebearbejdning, og der forhandles
og indgås løbende ODM-leveringsaftaler. Ledelsen i RTX Telecom ser gode
forretningsmuligheder inden for denne aktivitet, idet ODM-produkter typisk produceres efter faste
kundeordrer og sælges i større volumen end koncernen vil være i stand til med produkter i eget
navn. En del af de indgåede aftaler vil imidlertid først opnå væsentlig volumen med levering og
fakturerering i det kommende regnskabsår 2007/08.
Resultat
I 1. halvår af regnskabsåret 2006/07 (1. oktober – 31. marts) har koncernen opnået en
nettoomsætning på DKK 103,9 mio. mod DKK 154,2 mio. i samme periode sidste år.
Nettoomsætningen er dermed reduceret med 32,6%. Den negative udvikling i
nettoomsætningen kan henføres til et betydeligt fald i afsætningen af egne produkter, herunder
DECT WLL-infrastrukturprodukter.
Indtægterne ved udviklingsopgaver for fremmed regning udgør DKK 20,1 mio. mod DKK 31,1
mio. i samme periode sidste år. Ved regnskabsårets begyndelse var værdien af den ikke
indtægtsførte ordrebeholdning betydeligt under værdien af ordrebeholdningen på samme
tidspunkt sidste år. Pr. 31. marts 2007 udgør den ikke indtægtsførte ordrebeholdning DKK 17,0
mio., hvilket er på niveau med ordrebeholdningen på samme tidspunkt sidste år. Imidlertid er
den beløbsmæssige værdi af nytegnede kontrakter i 1. halvår 2006/07 forøget med ca. 60%
sammenholdt med samme periode sidste år.
Royaltyindtægterne udgør DKK 19,1 mio. mod DKK 11,7 mio. i samme periode sidste år.
Royaltybetalingen er som hovedregel baseret på antallet af producerede enheder.
Salg af egne produkter mv. udgør DKK 64,7 mio., hvilket er et fald på 42,0% i forhold til salget
på DKK 111,4 mio. i samme periode sidste år.
Det realiserede produktsalg i 1. halvår af regnskabsåret 2006/07 har generelt set ikke indfriet
forventningerne. Koncernen har introduceret flere nye produkter i det forløbne halvår, men en
væsentlig langsommere realisering af salg og omsætning fra nye ODM-kontrakter samt forsinket
ordreindgang for visse egenudviklede produkter har medført, at salget af egne produkter mv. er
faldet i forhold til samme periode sidste år. Det væsentligste fald er konstateret inden for DECT
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Wireless Local Loop (WLL), idet udrulning af infrastruktursystemet i Rumænien har været ramt
af forsinkelser. Dette har medført, at der i det forløbne halvår ikke er leveret produkter i
nævneværdigt omfang til Atlas Telecom Romania.
Den nye Skype-baserede DUALphone 3088 er blevet godt modtaget på markedet, og salget
følger stort set koncernens forventninger. Koncernen har i slutningen af 1. halvår af 2006/07
påbegyndt effektuering af ODM-leveringsaftaler vedrørende Skype-telefonen.
Andre eksterne omkostninger udgør DKK 27,3 mio., hvilket er et fald på 7,6% i forhold til samme
periode i 2005/06.
Koncernen beskæftigede den 31. marts 2007 214 medarbejdere. Det samlede antal
beskæftigede er i forhold til samme tidspunkt sidste år faldet med 63 personer.
Personaleomkostningerne udgjorde DKK 60,5 mio., hvilket er 11,6% lavere end sidste år. Målt
pr. medarbejder har der været tale om et udgiftsfald på 4,8%. Det gennemsnitligt antal ansatte i
koncernen er reduceret til 246 i 2006/07, svarende til et fald på 7,2% i forhold til samme periode
sidste år.
Koncernens af- og nedskrivninger udgør DKK 6,1 mio. mod DKK 9,1 mio. i samme periode
sidste år. I sammenligningsperioden blev der foretaget en nedskrivning af goodwill med DKK 3,8
mio.
Halvårets resultat af primær drift (EBIT) blev DKK -41,7 mio. mod DKK -16,9 mio. i 1. halvår af
regnskabsåret 2005/06.
Finansielle poster, netto, blev en udgift på DKK 1,9 mio. mod en udgift på DKK 1,2 mio. i samme
periode sidste år. Størsteparten af koncernens likvider er placeret i værdipapirer med kort
løbetid samt som indestående i pengeinstitut.
Koncernens resultat før skat i 1. halvår af 2006/07 blev et underskud på DKK 43,6 mio. mod et
underskud på DKK 18,1 mio. i 1. halvår af 2005/06.
Skat af periodens resultat er indregnet med DKK 0,0 mio. Regulering af skat for tidligere år er
indregnet som en indtægt på DKK 0,8 mio., og ændring i udskudte skatteaktiver er indregnet
med DKK 0,0 mio.
Udskudte skatteaktiver er indregnet i koncernens balance pr. 31.03.2007 med en værdi på netto
DKK 17,3 mio.
Resultat efter skat i 1. halvår af 2006/07 blev et underskud på DKK 42,8 mio. mod et underskud
på DKK 18,1 mio. i 1. halvår af 2005/06.
Egenkapital
Koncernens egenkapital er i 1. halvår af 2006/07 reduceret med DKK 43,9 mio. fra DKK 304,6
mio. til DKK 260,7 mio. Periodens resultat har reduceret egenkapitalen med DKK 42,8 mio., køb
og salg af egne aktier har netto reduceret egenkapitalen med DKK 1,5 mio., medens øvrige
egenkapitalposteringer har forøget egenkapitalen med DKK 0,4 mio.
Egenkapitalandelen udgør 71,5%, hvilket er et fald på 2,4 procent-point i forhold til samme
tidspunkt sidste år.
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Balance og pengestrømme
Koncernens balancesum udgjorde 31. marts 2007 DKK 364,3 mio., svarende til et fald på DKK
110,6 mio. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Faldet i balancesummen kan opdeles i en
stigning i de langfristede aktiver på DKK 0,2 mio., medens de kortfristede aktiver er faldet med
DKK 110,8 mio. De største fald ligger på tilgodehavender, værdipapirer og likvide beholdninger,
medens varebeholdninger er forøget.
Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde et negativt beløb på DKK 24,5 mio., hvilket er et fald
på yderligere DKK 15,2 mio. i forhold til 1. halvår af 2005/06. Faldet i forhold til sidste år kan
henføres til udvikling i regnskabsresultat og forskydninger på driftskapitalen mv.
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter, bestående af investeringer i immaterielle og materielle
samt finansielle aktiver mv., udgjorde et positivt beløb på DKK 16,4 mio. mod et positivt beløb på
DKK 1,0 mio. i 1. halvår af 2005/06. De største ændringer vedrører et lavere niveau for
nyinvesteringer og salg af kortfristede værdipapirer.
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde DKK -2,4 mio. mod DKK 1,6 mio. i 1. halvår
af 2005/06. Ændringen vedrører primært køb og salg af egne aktier samt provenu fra emission i
sammenligningsperioden.
Nettoeffekten af pengestrømmene i 1. halvår af 2006/07 var et fald i likviderne på DKK 10,6 mio.
De likvide beholdninger reduceret med gæld til pengeinstitutter udgjorde ved udløbet af 1. halvår
2006/07 DKK -9,3 mio.
Koncernens beholdning af børsnoterede obligationer mv. udgjorde DKK 68,5 mio. mod DKK
128,0 mio. på samme tidspunkt sidste år.
Anvendt regnskabspraksis
Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne om indregning og måling i
de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske
oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber.
Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten 2005/06.
Vigtige begivenheder i 1. halvår 2006/07
RTX Telecom har i 1. halvår 2006/07 afsluttet et aktietilbagekøbsprogram, idet selskabet den 18.
december 2006 opkøbte 25.000 egne aktier til en købspris på DKK 1.829.563, svarende til en
gennemsnitskurs på 73,18 pr. aktie à DKK 5. Aktietilbagekøbsprogrammet omfattede et opkøb i
niveauet 0,3% af aktiekapitalen, og det blev iværksat med henblik på en afdækning af udstedte
aktiekøberetter (aktieoptioner) på i alt 25.000 aktier.
Begivenheder efter 1. april 2007
RTX Telecom har sammen med øvrige betydelige aktionærer i det amerikanske selskab
LitePoint Corporation indgået og afsluttet en aftale om salg af omkring 40% af aktiebesiddelsen.
Salget af aktieposten er sket i tilknytning til en udvidelse af selskabets aktionærkreds.
LitePoint Corporation har siden etableringen i maj 2000 succesfuldt styrket sin position på det
globale marked ved at opbygge udvikling, salg og distribution af avancerede testudstyrsløsninger inden for produktion af særligt WiFi- og Wimax-produkter.
Salget af aktieposten medfører en positiv effekt i RTX Telecoms finansielle indtægter på omkring
DKK 28 mio. i 2. halvår af 2006/07.
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RTX Telecoms samlede aktieinvestering i LitePoint Corporation er pr. 31.03.2007 indregnet til
kostpris på omkring DKK 11 mio. Den resterende aktiebeholdnings kostpris udgør efter salget
omkring DKK 7 mio. På basis af uændret værdiansættelse i forhold til den aktuelle salgskurs kan
den resterende aktiebeholdning opgøres til en værdi på omkring DKK 50 mio.
Forventninger til regnskabsåret 2006/07
Koncernen nedjusterer forventningerne til nettoomsætning og indtjening for indeværende
regnskabsår 2006/07. Forventningerne til nettoomsætning ændres fra DKK 310 - 350 mio. til
DKK 200 – 240 mio., og resultat af primær drift (EBIT) ændres fra et underskud i intervallet fra
DKK -20 mio. til DKK 0 mio. til et underskud i intervallet fra DKK -70 mio. til DKK -50 mio.
Baggrunden for nedjusteringen er primært en væsentlig langsommere realisering af salg og
omsætning fra nye ODM-kontrakter samt forsinket ordreindgang for visse egenudviklede
produkter i forhold til de forventninger, der har været lagt til grund for det tidligere offentliggjorte
estimat. Salget af egenudviklede produkter og ODM-produkter har, når der ses bort fra den
Skype-baserede DUALphone 3088, i den forløbne del af 2006/07 ikke indfriet forventningerne.
Udrulningen af DECT Wireless Local Loop (WLL) infrastruktursystemet i Rumænien har været
ramt af forsinkelser, hvilket har medført, at der i det forløbne halvår ikke er leveret produkter i
nævneværdigt omfang til Atlas Telecom Romania. Koncernen forventer, at den forsinkede
udbygning af WLL-systemet i Rumænien medfører, at nye væsentlige leverancer af udstyr
tidligst vil blive aktuelle i det kommende regnskabsår 2007/08. Koncernen har på nuværende
tidspunkt foretaget betydelige pengebindinger i opbygning af det rumænske marked.
Koncernen har i løbet af indeværende regnskabsår intensiveret salg og markedsføring af WLLteknologien overfor nye kunder. Der er blandt andet i halvåret leveret testsystemer til et planlagt
WLL-infrastruktursystem i Latinamerika. De foreløbige testresultater har været positive, og
koncernen forventer at modtage den første kommercielle ordre i indeværende regnskabsår
2006/07.
Den nye Skype-baserede DUALphone 3088 er blevet godt modtaget på markedet, og salget
følger stort set koncernens forventninger. Effektuering af ODM-leveringsaftaler vedrørende
Skype-telefonen er endvidere påbegyndt i slutningen af 1. halvår af regnskabsåret 2006/07.
Koncernens salgs- og marketingaktiviteter er i det forløbne halvår opbygget med fokusering på
fire forretningsmæssige hovedområder. Målet med de fremadrettede ændringer i salgs- og
marketingaktiviteter har været at skabe en solid og koordineret platform for koncernens
internationale strategi, der vil få en stadig større betydning for koncernen på et globaliseret
marked. Den ændrede salgs- og marketingorganisering har imidlertid været særdeles tids- og
ressourcekrævende. Koncernen forventer fuld effekt af den styrkede salgsorganisering i løbet af
det kommende regnskabsår 2007/08.
Sideløbende med opbygning af salgs- og marketingorganisationen vil ledelsen undersøge
muligheden for at finde internationale samarbejdspartnere til styrkelse af koncernens salg.
Ledelsen iværksatte i slutningen af regnskabsåret 2005/06 en omfattende kapacitetsreduktion
med henblik på at gennemføre en tilpasning af koncernens omkostninger. Tilpasningen har
medført, at medarbejderstaben i koncernens danske selskaber i løbet af 1. halvår af 2006/07 er
reduceret med netto 74 personer, medens medarbejderstaben i koncernens udenlandske
datterselskaber i den tilsvarende periode er forøget med netto 12 personer. Den udenlandske
tilgang af medarbejdere er udelukkende sket i Hong Kong. Den fulde økonomiske effekt af den
foretagne tilpasning slår igennem i 2. halvår af regnskabsåret 2006/07.
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Koncernen forventer samlet set for regnskabsåret 2006/07 et resultat før skat i intervallet fra DKK -45
mio. til DKK -25 mio.

Risici og usikkerheder for den resterende del af regnskabsåret 2006/07
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. Risici og usikkerhedsfaktorer er yderligere uddybet i årsrapporten for 2005/06.
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LEDELSENS PÅTEGNING
Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 01.10.2006 –
31.03.2007 for RTX Telecom A/S.
Delårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne om indregning og
måling i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU samt de øvrige
regnskabsbestemmelser, der er gældende for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs.
Delårsrapporten er i lighed med tidligere år ikke revideret.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og delårsrapporten giver efter vores
opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat
og pengestrømme.
Nørresundby, den 24. maj 2007
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)
Koncern
_________________
Beløb i DKK 1.000
________________

1. halvår 1. halvår
2006/07 _______
2005/06
_______

Nettoomsætning

103.921

154.201

Vareforbrug mv.

(51.703)

(64.008)

Andre eksterne omkostninger

(27.342)

(29.589)

Personaleomkostninger

(60.486)

(68.432)

Af- og nedskrivninger

(6.111) _______
(9.090)
_______

Resultat af primær drift (EBIT)

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

(41.721)

(16.918)

1.848

3.139

(3.745) _______
(4.322)
_______

Resultat før skat

(43.618)

Skat af periodens resultat

(18.101)

0

0

Regulering af skat for tidligere år

787
_______

0
_______

Periodens resultat

(42.831) (18.101)
_______ _______

Resultat pr. aktie (EPS), DKK

(4,6)

(1,9)

Resultat pr.aktie udvandet (DEPS), DKK

(4,6)

(1,9)
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BALANCE 31. MARTS
(ikke revideret)
Beløb i DKK 1.000
________________

Koncern
_________________

Aktiver
_______

2007
_______

2006
_______

Færdiggjorte udviklingsprojekter for egen regning
Licensrettigheder
Goodwill

0
2.169
7.884
_______

2.564
2.788
8.862
_______

Immaterielle aktiver

10.053
_______

14.214
_______

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

85.955
8.166
4.337
267
_______

87.874
4.646
4.613
305
_______

Materielle aktiver

98.725
_______

97.438
_______

Andre værdipapirer og kapitalandele
Ansvarligt konvertibelt lån
Deposita
Udskudte skatteaktiver

18.186
3.799
1.228
19.020
_______

18.186
3.249
970
16.746
_______

Andre langfristede aktiver

42.233
_______

39.151
_______

Langfristede aktiver i alt

151.011
_______

150.803
_______

Råvarer og hjælpematerialer
Varer under fremstilling
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer

21.763
521
22.734
_______

20.288
2.575
15.831
_______

Varebeholdninger

45.018
_______

38.694
_______

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

77.423
2.539
470
4.069
3.513
_______

104.774
9.357
298
6.637
4.373
_______

Tilgodehavender

88.014
_______

125.439
_______

Kortfristede værdipapirer

68.530
_______

128.014
_______

Likvide beholdninger

11.763
_______

31.985
_______

Kortfristede aktiver i alt

213.325
_______

324.132
_______

Aktiver i alt

364.336
_______

474.935
_______
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BALANCE 31. MARTS
(ikke revideret)

Beløb i DKK 1.000
________________

Koncern
_________________

Passiver
________

2007
_______

Aktiekapital
Overkurs ved emissioner
Overført resultat

47.170
47.170
301.166
301.176
(87.671) _______
2.605
_______

Egenkapital

260.665
_______

350.951
_______

Prioritetsgæld
Udskudte skatteforpligtelser
Hensatte forpligtelser

23.692
1.691
851
_______

25.539
251
208
_______

Langfristede forpligtelser i alt

26.234
_______

25.998
_______

Kortfristet del af langfristet gæld
Gæld til pengeinstitutter
Leverandører
Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning
Hensatte forpligtelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

1.907
21.013
16.342
5.163
5.440
25.890
1.682
_______

1.961
25.710
32.434
4.158
3.054
30.669
0
_______

Kortfristede forpligtelser i alt

77.437
_______

97.986
_______

Forpligtelser i alt

103.671
_______

123.984
_______

Passiver i alt

364.336
_______

474.935
_______
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EGENKAPITALOPGØRELSE FOR KONCERNEN
(ikke revideret)
Aktiekapital
_______

Beløb i DKK 1.000
________________
Egenkapital 01.10.2005

Overkurs
ved emis- Overført
sioner _______
resultat _______
I alt
_______

47.048

298.703

0
_______

0
_______

(118) _______
(118)
_______

0
_______

0
_______

(118) _______
(118)
_______

0
_______

0
_______

(18.101) _______
(18.101)
_______

Emmision efter udnyttelse af tildelte aktietegningsretter
122
Aktiebaseret vederlæggelse inkl. skatteeffekt
0
Øvrige reguleringer
0
_______
Øvrige transaktioner
122
_______

2.064
0
409
_______
2.473
_______

0
117
0
_______
117
_______

2.186
117
409
_______
2.712
_______

Egenkapital 31.03.2006

47.170
_______

301.176
_______

2.605
_______

350.951
_______

0
_______

0
_______

(254) _______
(254)
_______

0
_______

0
_______

(254) _______
(254)
_______

Periodens resultat

0
_______

0
_______

(46.567) _______
(46.567)
_______

Aktiebaseret vederlæggelse inkl. skatteeffekt
Øvrige reguleringer
Øvrige transaktioner

0
0
_______
0
_______

0
484
(10)
1
_______ _______
(10) _______
485
_______

Egenkapital 30.09.2006

47.170
_______

301.166
_______

(43.731) _______
304.605
_______

0
_______

0
_______

84
_______

84
_______

0
_______

0
_______

84
_______

84
_______

Periodens resultat

0
_______

0
_______

(42.831) _______
(42.831)
_______

Aktiebaseret vederlæggelse inkl. skatteeffekt
Køb af egne aktier
Salg af egne aktier
Øvrige transaktioner

0
0
0
_______
0
_______

0
0
0
_______
0
_______

286
286
(1.830)
(1.830)
351
351
_______ _______
(1.193) _______
(1.193)
_______

Egenkapital 31.03.2007

47.170
_______

301.166
_______

(87.671) _______
260.665
_______

Valutakursregulering af udenlandske
dattervirksomheder
Indtægter og omkostninger indregnet direkte
på egenkapitalen
Periodens resultat

Valutakursregulering af udenlandske
dattervirksomheder
Indtægter og omkostninger indregnet direkte
på egenkapitalen

Valutakursregulering af udenlandske
dattervirksomheder
Indtægter og omkostninger indregnet direkte
på egenkapitalen
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EGENKAPITALOPGØRELSE FOR KONCERNEN (fortsat)
(ikke revideret)

Aktiekapitalen på DKK 47.170.255 består af 9.434.051 aktier à DKK 5.
Koncernen ejer 144.584 egne aktier pr. 31.03.2007 (125.000 pr. 31.03.2006).
Der er ingen aktier med særlige rettigheder.
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PENGESTRØMSOPGØRELSE
(ikke revideret)

Koncern
_________________
1. halvår 1. halvår
2006/07 _______
2005/06
_______

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

(41.721)

(16.918)

6.111
2.226

9.090
5.295

(3.163) (15.652)
17.784
(5.827)
(3.319) _______
15.587
_______

Pengestrømme fra primær drift

(22.082)

(8.425)

Modtagne finansielle indtægter
Betalte finansielle omkostninger
Betalt selskabsskat

1.848
3.139
(3.745)
(4.322)
(546)
240
_______ _______

Pengestrømme fra driftsaktiviteter

(24.525) _______
(9.368)
_______

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

0
(8.862)
(198)
(2.688)
(552)
(2.451)
0
0
17.144 _______
15.000
_______

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter

16.394
_______

Afdrag på og indfrielse af langfristet gæld
Køb af egne aktier
Salg af egne aktier
Provenu ved emissioner
Omkostninger ved emissioner, nettoindtægt

(947)
(950)
(1.830)
0
351
0
0
2.186
0 _______
409
_______

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter

(2.426) _______
1.645
_______

Ændring i likvider
Likvider ved periodens begyndelse, netto

(10.557)
(6.724)
1.307
12.999
_______ _______

Likvider ved periodens slutning, netto

(9.250) _______
6.275
_______

999
_______

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

11.763

31.985

Gæld til pengeinstitutter

(21.013) _______
(25.710)
_______

Likvider ved periodens slutning, netto

(9.250) _______
6.275
_______
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NETTOOMSÆTNING
(ikke revideret)

Koncern
_________________
1. halvår 1. halvår
2006/07 _______
2005/06
_______

Beløb i DKK 1.000
________________
Nettoomsætning fordelt på teknologier mv.
Cordless inklusive WLAN

90.677

123.159

Cellular

4.346

4.479

Bluetooth

8.151

19.325

Øvrige indtægter

747
_______

7.238
_______

I alt

103.921
_______

154.201
_______

Danmark

15.016

24.511

Europa i øvrigt

50.262

98.233

Asien og Australien

17.212

16.928

Nordamerika

21.431
_______

14.529
_______

I alt

103.921
_______

154.201
_______

Nettoomsætning fordelt på geografiske områder

Nettoomsætning er fordelt på geografiske områder
efter kundens geografiske placering.
Nettoomsætning i koncernen fordelt
på indtægtsarter
1. halvår
2006/07 _______
Andel
_______

Beløb i DKK 1.000
________________

1. halvår
2005/06 _______
Andel
_______

Udviklingsopgaver

20.142

19%

31.085

20%

Royalty

19.113

18%

11.671

8%

Salg af varer mv.

64.666
_______

63%
_______

111.445
_______

72%
_______

Samlet nettoomsætning i koncernen

103.921
_______

100%
_______

154.201
_______

100%
_______

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 2005/06. 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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