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Bokslutskommuniké 2013

HELÅRET

Nettoomsättningen var 1 593 MSEK (1 171)

Resultat efter skatt uppgick till 118 MSEK (67)

Resultat per aktie var 17,40 SEK (9,85)

Koncernens bästa år någonsin

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till 161 MSEK (73)

Räntebärande skulder minskade med 179 MSEK

Försäljning av industrifastighet i Tallinn

Kapacitetshöjande investeringar i ÅGES 
och ITB Teknik i Unnaryd

Styrelsen föreslår avknoppning av affärsenhet

FJÄRDE KVARTALET

Nettoomsättningen var 439 MSEK (283)

Resultat efter skatt uppgick till 24 MSEK (17)

Resultat per aktie var 3,60 SEK (2,40)

EFTER ÅRETS SLUT

Planerat VD-skifte i moderbolaget

VD-SKIFTE
Sune Lantz har efter nästan 30 år i koncernen, varav 12 år som VD för moderbolaget, kommit överens med XANOs styrelse om 
att lämna sitt uppdrag för nya utmaningar. 
     Överenskommelsen innebär att Sune Lantz avgår från VD-posten vid halvårsskiftet 2014. Vice VD Lennart Persson kommer 
att tillträda som ny VD. Lennart Persson har under 16 år innehaft olika ledande befattningar inom XANO-koncernen och varit 
vice VD i moderbolaget sedan 2005. 
     Sune Lantz kommer att övergå till styrelsearbete och särskilda uppdrag i några noterade koncerner. Vid XANOs årsstämma 
den 8 maj 2014 kommer Sune Lantz att föreslås för val till styrelsen. Sune Lantz är sedan tidigare vald till arbetande styrelseord-
förande i den bolagsgrupp som XANO avser att dela ut till aktieägarna och separatnotera.
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VD:s kommentarer till koncernens utveckling 
under perioden 

Fjärde kvartalet

Koncernen avslutade året starkt. Jämfört med 

motsvarande period föregående år var omsätt-

ningen 54 procent högre medan resultat före 

skatt ökade med 161 procent. 

Helåret

Omsättningen ökade med 36 procent och resul-

tat före skatt exklusive engångsposter med 

52 procent jämfört med 2012. Kassaflödet 

uppgick till 161 MSEK före investeringar. Rän-

tebärande skulder minskade med 179 MSEK. 

Helårsutfallet innebar att 2013 blev koncernens 

bästa år hittills.

Framtida utveckling

Orderstocken ligger överlag på en hög nivå i 

koncernens bolag men varierar mellan olika bran-

scher och kundsegment. Företagen inom Indu-

strial Solutions upplever en fortsatt god mark-

nadssituation. Pågående kapacitetsuppbyggnad 

och strukturarbete inom Precision Components 

påverkar marginalerna negativt under inled-

ningen av 2014. Inom Precision Technology är 

många kunder fortsatt avvaktande och utveck-

lingen under den närmaste framtiden därför svår-

bedömd. Med etableringen i Polen slutförd väntas 

lönsamheten för Rotational Moulding förbättras 

successivt. Sammantaget bedöms utvecklingen 

för koncernens verksamhet vara fortsatt god.

Omsättning och resultat

Helåret

Nettoomsättningen uppgick till 1 593 MSEK 

(1 171). Rörelseresultatet uppgick till 175 MSEK 

(94), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 

11,0 procent (8,0). I rörelseresultatet ingår 

poster av engångskaraktär med 16 MSEK (-6). 

Årets belopp avser främst realisationsvinster vid 

avyttring av fastigheter. Resultat före skatt var 

150 MSEK (82).

Fjärde kvartalet

Nettoomsättningen uppgick till 439 MSEK (283). 

Rörelseresultatet uppgick till 40 MSEK (17). Resul-

tat före skatt var 34 MSEK (13).

Aktiedata och nyckeltal

Helåret

Resultat per aktie uppgick till 17,40 SEK (9,85). 

Eget kapital per aktie var 94,80 SEK (79,45). 

Genomsnittligt antal utestående aktier var under 

perioden 6 788 974. Soliditeten var vid perio-

dens slut 41 procent (32). Medelantalet anställda 

uppgick till 998 (768).

Viktiga händelser under året

I februari avyttrades en industrifastighet i Tallinn, 

Estland. Köpeskillingen, som betalades kontant, 

uppgick till 6,9 MEUR exklusive moms och med-

förde en realisationsvinst om ca 14 MSEK, vilken 

resultatfördes under första kvartalet. Fastigheten 

har historiskt sett årligen genererat ett mindre 

överskott och försäljningen får löpande liten effekt 

på XANOs resultat och ställning. XANO har inte 

bedrivit egen verksamhet i fastigheten sedan 2010.

I december 2012 förvärvade XANO de båda 

Unnaryds-företagen ÅGES och ITB Teknik. Med 

stöd av den nya koncerntillhörigheten bedöm-

des förutsättningarna för tillväxt i dessa båda 

företag goda och XANO beslutade under våren 

att genomföra omfattande investeringar i verk-

samheterna i Unnaryd. Projektet omfattade bland 

annat tillbyggnation av de båda företagens res-

pektive produktionslokaler samt investeringar i 

gjut maskin och bearbetningsutrustning. Kapa-

citetsutökningen i Unnaryd är en del av XANOs 

strategi att genom långsiktiga investeringar 

utveckla nischade teknikföretag. 

I förvärvet av ÅGES/ITB Teknik ingick ett antal 

fastigheter som inte nyttjades i verksamheterna. 

Dessa avyttrades i mars och genererade en reali-

sationsvinst om ca 2 MSEK.

I november meddelades att styrelsen i XANO 

övervägde att föreslå avknoppning och utdel-

ning till aktieägarna av bolagen inom affärsenhe-

ten Precision Components. I december fattades 

beslut om att lägga fram förslaget för avgörande 

vid årsstämman i maj 2014. Moderbolaget i den 

avknoppade koncernen, XANO Teknik AB, avser 

att ansöka om separat notering på First North.

Händelser efter årets slut

Sune Lantz har efter nästan 30 år i koncernen, 

varav 12 år som VD för moderbolaget, kommit 

överens med XANOs styrelse om att lämna sitt 

uppdrag för nya utmaningar. 

Överenskommelsen innebär att Sune Lantz 

avgår från VD-posten vid halvårsskiftet 2014. Vice 

VD Lennart Persson kommer att tillträda som ny 

VD. Lennart Persson har under 16 år innehaft 

olika ledande befattningar inom XANO-koncer-

nen och varit vice VD i moderbolaget sedan 2005.

Sune Lantz kommer att övergå till styrelse-

arbete och särskilda uppdrag i några noterade 

koncerner. Vid XANOs årsstämma den 8 maj 

2014 kommer Sune Lantz att föreslås för val till 

styrelsen. Sune Lantz är sedan tidigare vald till 

arbetande styrelseordförande i den bolagsgrupp 

som XANO avser att dela ut till aktieägarna och 

separatnotera.

Verksamhet och organisation

XANO omfattar industriföretag med verksamhet i 

Sverige, Estland, Finland, Norge, Kina och Polen. 

Bolagen arbetar inom väl definierade nischer och 

har hög kompetens inom respektive teknikom-

råde. Verksamheten har under året varit uppdelad 

i fyra affärsenheter: Industrial Solutions, Precision 

Components, Precision Technology och Rotational 

Moulding. 

Industrial Solutions

Industrial Solutions levererar automationslös-

ningar till livsmedels- och medicinteknisk indu-

stri samt förpackningsmaskiner för dryckes- och 

andra livsmedelsförpackningar. Enheten förser 

också möbel- och butiksinredningstillverkare med 

detaljer som rattar, handtag och ställfötter.

2013 2012

Omsättning, MSEK 623 580

Rörelseresultat, MSEK 71 59

Rörelsemarginal, % 11,3 10,2

Omsättningen ökade 7 procent och rörelsemar-

ginalen förbättrades jämfört med föregående år, 

mycket tack vare den höga kostnadsflexibiliteten 

i verksamheterna. Marknadsförutsättningarna har 

varit goda under så gott som hela året och order-

utvecklingen positiv. Tidigare års omfattande 

investeringar har inneburit ökad konkurrenskraft 

på befintliga marknader men också tillgång till 

nya, där flera projekt nu är under uppstart. Fort-

satta investeringar i utveckling av egna produkter 

väntas generera ytterligare tillväxt.

Precision Components

Inom Precision Components sker komponent-

tillverkning genom pressgjutning och skärande 

bearbetning av metall i större serier med hög 

andel försäljning till fordonsindustrin.

2013 2012

Omsättning, MSEK 608 199

Rörelseresultat, MSEK 79 9

Rörelsemarginal, % 13,0 4,4

I rörelseresultatet ingår poster av 
engångs karaktär med MSEK 2 –

Under 2013 har ÅGES och ITB Teknik tillkom-

mit och genererat ett tillskott i omsättning om 

417 MSEK med gott resultat. Övriga enheter visar 

sammantaget en omsättning något under föregå-

ende års nivå. Kostnader för etablering i Asien, 

omstruktureringsarbete och ogynnsam kundmix 

har påverkat rörelsemarginalen negativt. Den 

kapacitetsuppbyggnad avseende ÅGES och ITB 

Teknik i Unnaryd, som pågått under större delen 

av året, väntas leda till fortsatt tillväxt med stabil 

lönsamhet.

Precision Technology

Precision Technology omfattar komponent- och 

systemtillverkning genom avancerad skärande 

bearbetning av metall och plast för framställning 

av detaljer med höga krav på kvalitet och preci-

sion.

2013 2012

Omsättning, MSEK 190 231

Rörelseresultat, MSEK 12 21

Rörelsemarginal, % 6,6 9,0

I rörelseresultatet ingår poster av 
engångs karaktär med MSEK – -6
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Faktureringen under året var närmare 20 procent 

lägre än föregående års. Knappt hälften av minsk-

ningen kan hänföras till verksamhet som avyttra-

des i juli 2012. Ett besvärande konjunkturläge för 

flera av företagens större kunder har lett till såväl 

minskade volymer som lägre marginaler. Många 

nya projekt har startats upp och initialt inneburit 

ökade kostnader. Potentialen för förbättring är 

dock god.

Rotational Moulding

Inom Rotational Moulding tillverkas plastproduk-

ter i form av komponenter och system genom 

rotationsgjutning. Företagen levererar såväl kund-

specifika som egenutvecklade produkter.

2013 2012

Omsättning, MSEK 173 164

Rörelseresultat, MSEK 16 20

Rörelsemarginal, % 9,0 12,3

Affärsenhetens fakturering ökade med 5 procent 

jämfört med föregående år. Marginalförsäm-

ringen är till allra största del hänförlig till de extra 

kostnader som etableringen i Polen har medfört 

under året. Marknadsmässigt har företagen 

lyckats bibehålla och inom vissa segment även 

förstärka sin position samtidigt som etableringen 

i Polen lett till flera nya kundrelationer. Med en 

väl fungerande organisation i Polen väntas affärs-

enheten som helhet återigen kunna prestera lön-

samhet på en högre nivå.

Investeringar

Koncernens nettoinvesteringar i anläggnings-

tillgångar uppgick under året till 16 MSEK 

(512), varav -53 MSEK avsåg avyttring av fast-

igheter, 16 MSEK anskaffning av fastigheter, 

49 MSEK maskiner och inventarier och 4 MSEK 

immateriella anläggningstillgångar.

Fjärde kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 

36 MSEK (393), varav 11 MSEK avsåg fastigheter, 

24 MSEK maskiner och inventarier och 1 MSEK 

immateriella anläggningstillgångar.

Kassaflöde och likviditet

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

uppgick under året till 161 MSEK (73). 

Koncernens likvida medel inklusive beviljade 

men ej utnyttjade krediter uppgick på balansda-

gen till 345 MSEK (283). 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfak-

torer inkluderar affärsmässiga risker förknip-

pade med kunder och leverantörer samt andra 

omvärldsfaktorer som exempelvis prisrisker för 

insats varor. Till detta kommer finansiella risker 

till följd av förändringar i valutakurser och ränte-

nivåer.

En redogörelse för koncernens väsentliga 

finansiella och affärsmässiga risker återfinns på 

sidorna 70 och 71 i årsredovisningen för 2012. 

Inga ytterligare väsentliga risker bedöms ha till-

kommit.

Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen för 2013 har, i likhet med 

årsbokslutet för 2012, upprättats i enlighet med 

International Financial Reporting Standards (IFRS), 

såsom de har antagits av EU, årsredovisnings lagen 

samt rekommendationer och uttalanden från 

Rådet för finansiell rapportering. Denna delårs-

rapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Kon-

cernen använder sig av samma redovisningsprin-

ciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen 

för 2012 med följande undantag på grund av 

nya eller omarbetade standarder, tolkningar och 

förbättringar som ska tillämpas från och med 

1 januari 2013:

»  IFRS 13 Värdering till verkligt värde

»  Ändring IAS 1 Utformning av finansiella 

rapporter

»  Ändring IAS 19 Ersättningar till anställda

Tillämpningarna har inte haft någon effekt 

på koncernens finansiella ställning men innebär 

utökade upplysningskrav och ändrade uppställ-

ningsformer.

Då legal och finansiell struktur för avknopp-

ning av affärsenheten Precision Components ej 

fastställts, har omklassificering till resultat från 

avvecklad verksamhet respektive tillgångar för 

utdelning ej kunnat ske.

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 

4,00 SEK (3,50) per aktie, totalt 27 MSEK (24) 

beräknat på antalet utestående aktier vid årets 

slut.

Styrelsen föreslår vidare utdelning av samtliga 

aktier i dotterbolaget XANO Teknik AB till aktie-

ägarna. 

Återköp av egna aktier

XANOs styrelse föreslår årsstämman att ge sty-

relsen ett förnyat bemyndigande att besluta om 

återköp av egna aktier. Ett sådant mandat skulle 

innebära att styrelsen ges möjlighet fram till nästa 

årsstämma att besluta om återköp av bolagets 

aktier.

Ett eventuellt återköp kan komma att ske såväl 

över börs som genom erbjudande till aktieägarna. 

Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlig-

het att överlåta återköpta aktier inom de ramar 

lagstiftningen medger.

Valberedning

På årsstämman 2013 utsågs en valberedning 

bestående av Ulf Hedlundh som ordförande, 

Fredrik Rapp och Anders Rudgård.

Valberedningens uppgift inför årsstämman 

2014 är att föreslå styrelseordförande och övriga 

styrelseledamöter, mötesordförande vid stämman 

samt styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden.

Årsstämma

Årsstämman äger rum i XANOs lokaler på 

Industri gatan 14 B i Jönköping torsdagen den 

8 maj kl. 15.00.

Årsredovisning för 2013 kommer att finnas till-

gänglig under vecka 15, i tryckt version på huvud-

kontoret och i digitalt format på hemsidan www.

xano.se. Årsredovisningen sänds tillsammans med 

material inför stämman till aktieägarna.

Nästa rapportdatum

Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 

2014 avlämnas torsdagen den 8 maj 2014.

Undertecknade försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens 

verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och 

de företag som ingår i koncernen står inför.

Jönköping den 13 februari 2014

 Tord Johansson Fredrik Rapp Stig-Olof Simonsson Petter Fägersten
 Ordförande Vice ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

 Eva-Lotta Kraft Per Rodert Sune Lantz
 Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör

Bolagets revisorer har ej granskat denna rapport.
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Rapport över totalresultat   2013 2012 2013 2012
   3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

(MSEK)   okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning   439 283 1 593 1 171
Kostnad för sålda varor   -353 -232 -1 271 -934

Bruttoresultat   86 51 322 237

Övriga rörelseintäkter 1)   3 4 27 15
Försäljningskostnader   -32 -23 -112 -94
Administrationskostnader   -15 -13 -56 -50
Övriga rörelsekostnader 2)   -2 -2 -6 -14

Rörelseresultat   40 17 175 94

Finansiella poster   -6 -4 -25 -12

Resultat före skatt   34 13 150 82

Skatt   -10 4 -32 -15

Periodens resultat   24 17 118 67

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Poster som kan komma att omklassificeras till periodens resultat
Förändring av säkringsreserv inklusive skatt 3)   0 -2 6 -3
Valutakursdifferenser 4)   3 1 4 -4
Effekt av ändrad bolagsskatt för poster redovisade mot eget kapital   – 2 – 2

Övrigt totalresultat   3 1 10 -5

Totalresultat för perioden   27 18 128 62

Avskrivningar utgör    -17 -14 -68 -56

Skatt uppgår till 21 procent (18) för helåret. Skattefri realisationsvinst vid avyttring av fastighet har bidragit till den lägre skattekostnaden 2013.

1) I övriga rörelseintäkter ingår poster av engångskaraktär med 16 MSEK (0). Årets belopp avser huvudsakligen realisationsvinster vid avyttring av fastigheter.

2) I övriga rörelsekostnader ingår poster av engångskaraktär med 0 MSEK (-6) . 2012 års belopp avser realisationsförlust vid försäljningen av aktierna i Eslöv Mekaniska 
Verkstad AB.

3) Avser effektiv del av värdeförändring i derivatinstrument använda för säkringsredovisning.

4) Avser effekter av valutakursförändringar vid omräkning av nettoinvesteringar i utländska dotterbolag till SEK. Beloppet redovisas netto efter avräkning för säkringskontrakt.

ÅGES Industrier i Unnaryd AB och ITB Teknik i Unnaryd AB, som förvärvades i december 2012, ingår i koncernresultatet från den 1 januari 2013.

Under 2013 har tilläggsköpeskilling avseende aktierna i Eslöv Mekaniska Verkstad AB slutreglerats med 3,2 MSEK, vilket motsvarar beräknat belopp. Tillkommande 
transaktionskostnader om 9 TSEK har belastat resultatet.

Under 2013 har erhållits och intäktsförts 300 TSEK med anledning av uppgörelse med säljaren av Kungsörs Mekaniska Verkstad AB avseende brister.

Aktiedata   2013 2012 2013 2012
   3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
   okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental   6 789 6 789 6 789 6 789
Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning, tusental   7 064 7 064 7 064 7 037
Genomsnittligt antal aktier i eget förvar, tusental   140 140 140 140

Resultat per aktie, SEK 1)   3,60 2,40 17,40 9,85
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1)   3,50 2,35 16,90 9,70
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK   2,75 2,05 23,70 10,75

Totalt antal aktier på balansdagen, tusental     6 929 6 929
Antal aktier i eget förvar på balansdagen, tusental     140 140
Eget kapital per aktie på balansdagen, SEK     94,80 79,45
Börskurs på balansdagen, SEK     238,00 105,00

Med avdrag för bolagets innehav i egna aktier, 140 000 av serie B, uppgår antalet utestående aktier till 6 788 974.

Per den 1 juli 2012 utgavs konvertibler om nominellt 29 999 961 SEK, motsvarande 275 229 aktier av serie B vid full konvertering. Konvertiblerna löper med ränta 
motsvarande STIBOR 3M plus 2,7 procent och förfaller till betalning den 30 juni 2016. Konverteringskursen är 109 SEK.

1) Beräknat på periodens resultat.
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Rapport över finansiell ställning     2013 2012
(MSEK)     31 dec 31 dec

TILLGÅNGAR
Goodwill     499 501
Övriga immateriella anläggningstillgångar     9 7
Materiella anläggningstillgångar     490 543
Övriga anläggningstillgångar     6 0

Summa anläggningstillgångar     1 004 1 051

Varulager     247 254
Kortfristiga fordringar     278 296
Likvida medel     28 64

Summa omsättningstillgångar     553 614

SUMMA TILLGÅNGAR     1 557 1 665

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital     643 539
Långfristiga skulder     440 476
Kortfristiga skulder     474 650

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     1 557 1 665

Räntebärande skulder utgör     577 756

Uppskjuten skatteskuld utgör     83 80

I kortfristiga skulder ingår derivat värderade till verkligt värde med 5 MSEK (13). Derivaten används för säkringsändamål och tillhör värderingsnivå två enligt IFRS 13.

Rapport över förändringar i eget kapital     2013 2012
(MSEK)     31 dec 31 dec

Vid årets början     539 499

Årets totalresultat     128 62
Effekt av emitterat konvertibellån     – 2
Lämnad utdelning     -24 -24

Vid årets slut     643 539

Rapport över kassaflöden     2013 2012
     12 mån 12 mån

(MSEK)     jan-dec jan-dec

Rörelseresultat     175 94
Betald/erhållen ränta och inkomstskatt samt justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   1 17
Förändring av rörelsekapital     -15 -38

Kassaflöde från den löpande verksamheten     161 73

Investeringar     25 -431

Kassaflöde efter investeringar     186 -358

Finansiering     -223 367

Årets kassaflöde     -37 9

Likvida medel vid årets början     64 55
Kursdifferens i likvida medel     1 0

Likvida medel vid årets slut     28 64
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Nyckeltal     2013 2012
     12 mån 12 mån
     jan-dec jan-dec

Rörelsemarginal, %     11,0 8,0
Vinstmarginal, %     9,4 7,0

Avkastning på eget kapital, %     19,8 12,9
Avkastning på sysselsatt kapital, %     14,7 10,8
Avkastning på totalt kapital, %     11,2 8,0

Räntetäckningsgrad, ggr     6,4 6,3
Eget kapital, MSEK     643 539
Soliditet, %     41 32
Andel riskbärande kapital, %     47 37

Nettoinvesteringar, MSEK     16 512
Medelantal anställda     998 768

För definitioner, se bolagets årsredovisning för 2012 sidan 92.

Nyförvärvade ÅGES Industrier i Unnaryd AB och ITB Teknik i Unnaryd AB konsolideras från och med 2012-12-31 och bidrog inte med något resultat under 2012.

Kvartalsöversikt 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
 Q4 Q4 Q3 Q3 Q2 Q2 Q1 Q1

Nettoomsättning, MSEK 439 283 340 230 426 349 388 309

Bruttoresultat, MSEK 86 51 66 50 96 70 74 66

Rörelseresultat, MSEK 40 17 32 16 51 29 52 32

Resultat före skatt, MSEK 34 13 26 13 45 28 45 28

Periodens resultat, MSEK 1) 24 17 21 8 35 21 38 21

Periodens totalresultat, MSEK 2) 27 18 18 2 44 20 39 22

Rörelsemarginal, % 8,9 6,0 9,4 6,8 12,1 8,4 13,4 10,3

Soliditet, % 41 32 40 48 38 45 37 46

Resultat per aktie, SEK 3) 3,60 2,40 3,00 1,25 5,15 3,10 5,65 3,10

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK 2) 2,75 2,05 6,75 2,55 6,60 2,95 7,60 3,20

1) Avser periodens resultat för kvarvarande verksamhet.

2) Avser hela koncernen inklusive avvecklad verksamhet.

3) Beräknat på periodens resultat för kvarvarande verksamhet.

Nettoomsättning och resultat samt tillgångar per segment
 Q1-Q4 2013 Q1-Q4 2012 2013 2012
     31 dec 31 dec
 Nettoomsättning Resultat Nettoomsättning Resultat  

(MSEK) Extern Intern Total före skatt 1) Extern Intern Total före skatt 1) Totala tillgångar Totala tillgångar

Industrial Solutions 623 0 623 67  580 0 580 55  401 423

Precision Components 607 1 608 67 2) 198 1 199 5  739 771

Precision Technology 190 0 190 9  229 2 231 16 4) 250 266

Rotational Moulding 173 0 173 12  164 0 164 18  148 145

Eliminering – -1 -1 –  – -3 -3 –  – –

Ofördelade poster – – – -5 3) – – – -12  19 60

Koncernen totalt 1 593 – 1 593 150  1 171 – 1 171 82  1 557 1 665

Upplysningar om segment lämnas utifrån ledningens perspektiv, vilket innebär att rapporteringen stämmer överens med hur den presenteras internt. Koncernen rapporterar 
segmenten Industrial Solutions, Precision Components, Precision Technology och Rotational Moulding. Verksamheten inom respektive segment beskrivs på sidorna 2 och 3. 
Segmenten redovisas enligt samma redovisningsprinciper som koncernen. Marknadsmässiga villkor tillämpas vid transaktioner mellan segmenten.

Under 2013 har Rotational Moulding och Precision Components med anledning av högre orderingång ökat sina rörelsetillgångar, som lager och kundfordringar medan 
motsvarande poster minskat inom Industrial Solutions and Precision Technology. Inom Precision Components har likvida medel minskat med ca 45 MSEK till följd av 
omdisposition till koncernkontosystem.

2013 års fastighetsavyttringar avser främst förvaltningsfastigheter, vilka redovisas som ofördelade poster. Anläggningstillgångarna har minskat med ca 52 MSEK till följd av 
avyttring av förvaltningsfastigheter.

1) Resultatmåttet avser resultat före utfördelning av koncerngemensamma kostnader och skatt enligt intern rapportering. I ofördelade poster ingår främst kostnader för 
moderbolaget.

2) I detta resultat ingår poster av engångskaraktär med 2 MSEK avseende realisationsvinster vid försäljning av fastigheter.

3) I detta resultat ingår poster av engångskaraktär med 14 MSEK avseende realisationsvinst vid försäljning av fastighet. 

4) I detta resultat ingår poster av engångskaraktär med -6 MSEK avseende realisationsförlust vid försäljning av aktierna i Eslöv Mekaniska Verkstad AB.
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Resultaträkningar, moderbolaget     2013 2012
     12 mån 12 mån

(MSEK)     jan-dec jan-dec

Nettoomsättning     11,3 9,2
Försäljnings- och administrationskostnader     -16,8 -18,6
Rörelseresultat     -5,5 -9,4

Resultat från andelar i koncernföretag     66,1 111,0
Övriga finansiella poster     5,6 0,4
Resultat efter finansiella poster     66,2 102,0

Bokslutsdispositioner     -14,9 -13,8
Skatt     -9,9 -11,0

Årets resultat     41,4 77,2

Rapport över totalresultat
Periodens resultat     41,4 77,2
Övrigt totalresultat     – –

Totalresultat för året     41,4 77,2

Skatt uppgår till 19 procent (12). Inkomstskattebefriad utdelning bidrog till den lägre skattekostnaden under 2012.

Av moderbolagets nettoomsättning utgör 100 procent (100) fakturering mot dotterbolag.

Balansräkningar, moderbolaget     2013 2012
(MSEK)     31 dec 31 dec

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar     310,6 528,9
Omsättningstillgångar     567,9 539,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital     341,1 323,4
Obeskattade reserver     63,5 48,6
Långfristiga skulder     143,3 302,3
Kortfristiga skulder     330,6 393,8

BALANSOMSLUTNING     878,5 1 068,1

Rapport över förändringar i eget kapital, moderbolaget     2013 2012
(MSEK)     31 dec 31 dec

Vid årets början     323,4 267,9
Periodens totalresultat     41,4 77,2
Effekt av emitterat konvertibellån     – 2,0
Lämnad utdelning     -23,7 -23,7
Vid årets slut     341,1 323,4

Kassaflödesanalys, moderbolaget     2013 2012
     12 mån 12 mån

(MSEK)     jan-dec jan-dec

Rörelseresultat     -5,5 -9,4
Betald/erhållen ränta och inkomstskatt samt justeringar 
för poster som inte ingår i kassaflödet     51,1 93,8
Förändring av rörelsekapital     72,9 -154,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten     118,5 -70,1

Investeringar     218,2 -466,0

Kassaflöde efter investeringar     336,7 -536,1

Finansiering     -331,8 491,3

Årets kassaflöde     4,9 -44,8

Likvida medel vid årets början     0,0 44,2
Kursdifferens i likvida medel     0,3 0,6

Likvida medel vid årets slut     5,2 0,0

2012 års investeringar avsåg företagsaffärer. Under 2013 har dessa bolag avyttrats koncerninternt. Härutöver har andelar i koncernföretag ökats genom en nyemission om 
247,8 MSEK.
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