
Delårsrapport 
1 januari - 30 september

 2016

Koncernen som helhet 
Nettoomsättningen var 783 MSEK (785)

Resultat före skatt uppgick till 79 MSEK (82) 

Resultat efter skatt uppgick till 61 MSEK (66)

Resultat per aktie var 8,85 SEK (9,70)

Koncernen som helhet 
Nettoomsättningen var 226 MSEK (256)

Resultat före skatt uppgick till 21 MSEK (22) 

Resultat efter skatt uppgick till 16 MSEK (17)

Resultat per aktie var 2,30 SEK (2,50)

DELÅRSPERIODEN

Kvarvarande verksamhet
Nettoomsättningen var 783 MSEK (785)

Resultat före skatt uppgick till 79 MSEK (70) 

Resultat efter skatt uppgick till 61 MSEK (54)

Resultat per aktie var 8,85 SEK (7,85)

TREDJE KVARTALET 

Kvarvarande verksamhet
Nettoomsättningen var 226 MSEK (256)

Resultat före skatt uppgick till 21 MSEK (22) 

Resultat efter skatt uppgick till 16 MSEK (17)

Resultat per aktie var 2,30 SEK (2,50)
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VDs kommentarer till koncernens utveckling under 
perioden

Resultat före skatt för hela niomånadersperioden över
träffade föregående års utfall med 12 procent på en nära 
nog oförändrad omsättningsnivå. Jämfört med det säsongs
mässigt starka andra kvartalet är det tredje normalt betyd
ligt svagare och så var också fallet i år. Volymerna under det 
gångna kvartalet var även något lägre än under motsvar
ande period förra året medan rörelseresultatet i stort sett 
matchade jämförelseperiodens. 

Affärsenheten Industrial Solutions redovisade lägre 
omsättning men en förbättrad rörelsemarginal under del
årsperioden. Marknadsmässigt var aktivitetsnivån fortsatt 
generellt låg hos större kontraktskunder och projektupp
dragen inom förpackningsindustrin få under det tredje 
kvartalet. För de egna produkterna mot framför allt möbel 
och inredningstillverkare var utvecklingen däremot positiv. 

Affärsenheten Precision Technology rapporterade ökade 
intäkter och fortsatt god lönsamhet under delårsperioden. 
Marknadsläget varierade under det gångna kvartalet mel
lan de olika branschsegment där företagen är verksamma 
men var sammantaget alltjämt stabilt. Tillbyggnationen av 
produktionslokaler i Västervik har slutförts och innebär en 
värdefull kapacitetsförstärkning.

Affärsenheten Rotational Moulding redovisade något 
högre omsättning och en markant förstärkt rörelsemargi
nal för niomånadersperioden. Under det tredje kvartalet låg 
volymerna i nivå med föregående år men med förbättrad 
lönsamhet till följd av de strukturförändringar som tidigare 
genomförts. Försäljningsutvecklingen för de egna produk
terna var fortsatt god.

Sammanfattningsvis råder i stort sett oförändrade 
marknadsförutsättningar sedan föregående kvartal. Order
ingången avseende den projektrelaterade verksamheten 
är dock alltjämt svag, vilket påverkar volymerna under de 
kommande kvartalen. Aktiviteterna inom övriga segment 
är i nivå med såväl de senaste månaderna som föregående 
år. Koncernens långsiktiga fokus på lönsam tillväxt genom 
bland annat strategiska marknadsaktiviteter och produktut
veckling kvarstår.

Omsättning och resultat

Delårsperioden

Nettoomsättningen uppgick till 783 MSEK (785). Rörelse
resultatet uppgick till 86 MSEK (78), vilket motsvarar en 
rörelsemarginal på 11,0 procent (9,9). Resultat före skatt 
var 79 MSEK (70).

Tredje kvartalet

Nettoomsättningen uppgick till 226 MSEK (256). Rörelse
resultatet uppgick till 24 MSEK (26), vilket motsvarar en 
rörelsemarginal på 10,6 procent (10,2). Resultat före skatt 
var 21 MSEK (22).

Aktiedata och nyckeltal

Delårsperioden 

Resultat per aktie uppgick till 8,85 SEK (7,85). Eget kapital 
per aktie var 57,85 SEK (59,95). Genomsnittligt antal ute
stående aktier uppgick under perioden till 6 832 816. Soli
diteten var 42 procent (43) vid periodens slut. Medelantalet 
anställda uppgick till 654 (658).

Viktiga händelser under perioden

Inga enskilda händelser av väsentlig karaktär inträffade 
under perioden.

Händelser efter periodens slut

Inga enskilda händelser av väsentlig karaktär har inträffat 
efter periodens slut.

Investeringar

Delårsperioden 

Nettoinvesteringar i anläggnings tillgångar uppgick för kon
cernen som helhet till 30 MSEK (74), varav 7 MSEK avsåg 
fastigheter och 23 MSEK  maskiner och inventarier.

Tredje kvartalet 

Nettoinvesteringar i anläggnings tillgångar uppgick för kon
cernen som helhet till 10 MSEK (4), varav 1 MSEK avsåg 
fastigheter och 9 MSEK  maskiner och inventarier.

Kassaflöde och likviditet

Delårsperioden 

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för 
koncernen som helhet till 56 MSEK (114).

Likvida medel inklusive beviljade men ej utnyttjade kre
diter uppgick på balansdagen till 218 MSEK (259). 

Konvertibelprogram

Under 2012 utfärdades konvertibla skuldförbindelser om 
nominellt 30 MSEK till anställda i XANOkoncernen. Lånet 
löpte ut den 30 juni 2016. I enlighet med beslut på årsstäm
man den 12 maj 2016, erbjöds samtliga innehavare att sälja 
tillbaka konvertiblerna till bolaget till ett marknadsmässigt 
beräknat värde. Innehavare av nominellt 22,8 MSEK valde 
att anta detta erbjudande. Härutöver återbetalades nomi
nellt 1,2 MSEK på förfallodagen. Innehavare av nominellt 
6,0 MSEK påkallade konvertering av sin fordran till nya 
aktier. Genom konverteringen utfärdades 117 771 nya 
aktier av serie B. Utspädningen uppgick till 1,7 procent av 
aktiekapitalet och 0,5 procent av röstetalet. 

Årsstämman beslutade den 12 maj 2016 att godkänna 
styrelsens förslag om emission av högst 285 000 konver
tibler om sammantaget nominellt högst 70 MSEK, med löp
tid från den 1 juli 2016 till den 30 juni 2020. Rätt att teckna 
konvertiblerna tillkom, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, personer som vid teckningstidens utgång 
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var tillsvidareanställda i koncernen. Anställda inom XANO
koncernen tilldelades 285 000 konvertibler till kurs 218 SEK 
motsvarande nominellt 62 MSEK. Konvertibelräntan upp
går till STIBOR 3M med tillägg av 2,20 procentenheter och 
erläggs årsvis i efterskott. Varje konvertibel kan under perio
den 1 juni till 12 juni 2020 konverteras till en aktie av serie 
B i XANO Industri AB. Om samtliga konvertibler konverteras 
till aktier, blir utspädningen cirka 4 procent av aktiekapitalet 
och 1,2 procent av röstetalet baserat på dagens totala antal 
aktier.

Antal aktier och röster

Efter beslut på årsstämman den 12 maj 2016 infördes ett 
omvandlingsförbehåll i bolagsordningen. Omvandlings
förbehållet ger innehavare av aktier av serie A rätt att begära 
omvandling av dessa till aktier av serie B. På begäran av 
aktieägare genomfördes i juni 2016 omvandling av 127 800 
aktier av serie A.

Efter omvandling och konvertering uppgår totalt 
antal aktier till 7 046 745, fördelat på 1 822 200 aktier 
av serie A och 5 224 545 aktier av serie B. Aaktie medför 
tio röster och Baktie en röst. Totalt antal röster uppgår till 
23 446 545. Bolaget innehar 140 000 egna aktier av serie B.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk och osäkerhetsfaktorer inklu
derar affärsmässiga risker förknippade med kunder och 
leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som t ex pris risker 
för insatsvaror. Till detta kommer finansiella risker till följd 
av förändringar i valutakurser och räntenivåer.

En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och 
affärsmässiga risker återfinns på sidorna 7071 i årsredovis
ningen för 2015. Inga ytterligare väsentliga risker bedöms 
ha tillkommit.

Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen för 2016 har, i likhet med årsbok
slutet för 2015, upprättats i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de har antagits 
av EU, årsredovisningslagen samt rekommendationer och 
uttalanden från Rådet för finansiell rapportering. Denna 
delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. 

De kritiska bedömningarna och källorna till uppskatt
ningar vid upprättande av denna delårsrapport är desamma 

som i den senaste årsredovisningen. Koncernen använder 
sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskri
vits i årsredovisningen för 2015 med undantag av nya eller 
om arbetade standarder, tolkningar och förbättringar som 
ska tillämpas från och med 1 januari 2016. Tillämpningen 
av dessa nyheter har inte haft någon effekt på koncernens 
finansiella resultat och ställning.

Från den 3 juli 2016 tillämpas ESMA:s riktlinjer för alter
nativa nyckeltal (mått som inte definieras enligt IFRS).

Årsstämma 2017

Årsstämman kommer att hållas i Jönköping onsdagen 
den 10 maj 2017. 

Vid årsstämman den 12 maj 2016 utsågs en valbered
ning bestående av Ulf Hedlundh som ordförande, Fredrik 
Rapp och Anders Rudgård. Valberedningens uppgift inför 
årsstämman 2017 är att föreslå styrelseordförande, övriga 
styrelseledamöter, revisor och mötesordförande vid års
stämman samt styrelse, utskotts och revisionsarvoden. 
Aktieägare som önskar lämna förslag avseende represen
tanter till XANOs styrelse kan kontakta valberedningens 
ordförande Ulf Hedlundh via telefon 08440 37 70 eller 
epost ulf.hedlundh@svolder.se. För att inkomna förslag ska 
kunna behandlas i vederbörlig ordning, bör dessa vara val
beredningen tillhanda senast den 31 januari 2017.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på 
stämman skall skriftligen ha inkommit med sådan begäran 
till bolaget senast den 22 mars 2017 för att ärendet skall 
kunna tas in i kallelsen. Begäran sänds till bolaget under 
adress: XANO Industri AB, Att. Årsstämma 2017, Industri
gatan 14 B, 553 02 Jönköping eller via epost till ir@xano.se 
med ”Årsstämma 2017” som ämne.

Nästa rapportdatum

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016 av lämnas 
onsdagen den 8 februari 2017.

Jönköping den 3 november 2016

Lennart Persson
Verkställande direktör
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Rapport över totalresultat 2016 2015 2016 2015 15/16 2015
3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån 12 mån

(MSEK) jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep okt-sep jan-dec

Nettoomsättning 226 256 783 785 1 050 1 052
Kostnad för sålda varor 169 197 587 598 798 809

Bruttoresultat 57 59 196 187 252 243

Övriga rörelseintäkter 1) 2 2 6 8 12 14
Försäljningskostnader 21 22 74 76 99 101
Administrationskostnader 12 11 37 35 50 48
Övriga rörelsekostnader 2) 2 2 5 6 11 12

Rörelseresultat 24 26 86 78 104 96
Finansiella intäkter 1 1 4 4 5 5
Finansiella kostnader 4 5 11 12 15 16

Resultat före skatt 21 22 79 70 94 85
Skatt 5 5 18 16 21 19

Periodens resultat för kvarvarande verksamhet 16 17 61 54 73 66
Resultat från avvecklad verksamhet 3) – – – 12 – 12

Periodens resultat 16 17 61 66 73 78

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Poster som kan komma att omklassificeras till 
periodens resultat

Förändring av säkringsreserv inklusive skatt 4) 1 2 6 1 5 2
Omräkningsdifferenser 5) 4 1 7 2 3 2

Övrigt totalresultat 3 -1 1 3 -2 0

Totalresultat för perioden 19 16 62 69 71 78
– varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 19 16 62 69 71 78

Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, SEK 6) 2,30 2,50 8,85 7,85 10,60 9,60

Resultat per aktie för avvecklad verksamhet, SEK 6) – – – 1,85 – 1,85

Resultat per aktie för koncernen som helhet, SEK 6) 2,30 2,50 8,85 9,70 10,60 11,45

Resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamhet, SEK 6) 2,35 2,35 8,45 7,35 10,10 9,00

Resultat per aktie efter utspädning för avvecklad verksamhet, SEK 6) – – – 1,70 – 1,70

Resultat per aktie efter utspädning för koncernen som helhet, SEK 6) 2,35 2,35 8,45 9,05 10,10 10,70

Avskrivningar utgör 12 12 35 36 47 48

1) Övriga rörelseintäkter innefattar poster av engångskaraktär avseende upplösning av negativ goodwill med 3 MSEK för helåret 2015.

2) Övriga rörelsekostnader innefattar poster av engångskaraktär avseende kostnader för nedläggning av produktion med 4 MSEK för helåret 2015.

3) Resultat från avvecklad verksamhet avser realisationsvinst vid försäljning av fastighetsbolaget AB Grundstenen 150787 i april 2015 och utgör poster av engångskaraktär 
med 12 MSEK för delårsperioden 2015 samt för helåret 2015. Se vidare specifikation på sidan 8.

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

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

6) Beräknat på periodens resultat.

Skatt uppgår till 23 procent (24) för delårsperioden. 

Canline Holding B.V., som förvärvades i mars 2015, ingår i koncernresultatet från den 1 april 2015.
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Rapport över finansiell ställning 2016 2015 2015
(MSEK) 30 sep 30 sep 31 dec

TILLGÅNGAR
Goodwill 210 208 207
Övriga immateriella anläggningstillgångar 15 17 16
Materiella anläggningstillgångar 317 325 317
Övriga anläggningstillgångar 3 5 3
Summa anläggningstillgångar 545 555 543

Varulager 175 156 160
Kortfristiga fordringar 1) 181 170 174
Likvida medel 47 59 41
Summa omsättningstillgångar 403 385 375

Tillgångar till försäljning 2 – 1

SUMMA TILLGÅNGAR 950 940 919

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 400 407 416
Långfristiga skulder 233 230 175

Kortfristiga skulder 2) 317 303 328

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 950 940 919

Räntebärande skulder utgör 321 314 259
Uppskjuten skatteskuld utgör 26 36 28
Beviljade men ej utnyttjade krediter uppgår till 171 200 247

1) I kortfristiga fordringar ingår derivat värderade till verkligt värde med 0 MSEK (1) för delårsperioden och 1 MSEK för helåret 2015. Derivaten används för säkringsändamål 
och tillhör värderingsnivå 2 enligt IFRS 13. Verkligt värdevärderingen baseras bland annat på observerbar data som fixingkurser och swapkurser för gällande valuta.

2) I kortfristiga skulder ingår derivat värderade till verkligt värde med 21 MSEK (16) för delårsperioden och 14 MSEK för helåret 2015. Derivaten används för säkringsändamål 
och tillhör värderingsnivå 2 enligt IFRS 13. Verkligt värdevärderingen baseras bland annat på terminsräntor framtagna från observerbara yieldkurvor.

Rapport över förändringar i eget kapital 2016 2015 2015
(MSEK) 30 sep 30 sep 31 dec

Vid årets början 416 355 355
Periodens totalresultat 62 69 78
Effekt av emitterat konvertibellån 5 – –
Konvertering av personalkonvertibler 6 – –
Förvärv av egna personalkonvertibler 58 – –
Lämnad utdelning, kontant 31 17 17

Vid periodens slut 400 407 416
– varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 400 407 416
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Rapport över kassaflöden 2016 2015 15/16 2015
9 mån 9 mån 12 mån 12 mån

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

Rörelseresultat 86 90 104 108

Betald/erhållen ränta och inkomstskatt samt justeringar 
för poster som inte ingår i kassaflödet 6 12 10 16

Förändring av rörelsekapital 36 12 14 34

Kassaflöde från den löpande verksamheten 56 114 100 158

Investeringar 32 51 39 58

Kassaflöde efter investeringar 24 63 61 100

Finansiering 20 37 74 91

Periodens kassaflöde 4 26 -13 9

Likvida medel vid periodens början 41 33 59 33
Kursdifferens i likvida medel 2 0 1 1

Likvida medel vid periodens slut 47 59 47 41

Kassaflödesrapporten avser koncernen som helhet.

I kassaflödesrapporten för delårsperioden 2015 och för helåret 2015 är 0 MSEK av kassaflöde från den löpande verksamheten, 12 MSEK av kassaflöde från 
investeringsaktiviteter och 0 MSEK av kassaflöde från finansieringsaktiviteter relaterade till avvecklade enheter. 

Aktiedata 2016 2015 2016 2015 2015
3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental 6 907 6 789 6 833 6 789 6 789

Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning, tusental 7 192 7 377 7 299 7 377 7 377

Genomsnittligt antal aktier i eget förvar, tusental 140 140 140 140 140

Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, SEK 1) 2,30 2,50 8,85 7,85 9,60

Resultat per aktie för koncernen som helhet, SEK 1) 2,30 2,50 8,85 9,70 11,45

Resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamhet, SEK 1, 2) 2,35 2,35 8,45 7,35 9,00

Resultat per aktie efter utspädning för koncernen som helhet, SEK 1, 2) 2,35 2,35 8,45 9,05 10,70

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie för koncernen 
som helhet, SEK 2,55 6,00 8,25 16,75 23,35

Totalt antal aktier på balansdagen, tusental 7 047 6 929 6 929

Antal aktier i eget förvar på balansdagen, tusental 140 140 140

Eget kapital per aktie på balansdagen, SEK 57,85 59,95 61,35

Börskurs på balansdagen, SEK 225,00 125,25 155,50

1) Beräknat på periodens resultat.

2) Kostnader hänförliga till konvertibla skuldförbindelser uppgår till 1 081 TSEK (888) i delårsperioden och 1 169 TSEK för helåret 2015.

Totalt antal aktier är 7 046 745. Med avdrag för bolagets innehav i egna aktier, 140 000 av serie B, uppgår antalet utestående aktier till 6 906 745.

Per den 1 juli 2012 utgavs konvertibler om nominellt 29 999 961 SEK. Under delårsperioden har nominellt 22 813 150 SEK förvärvats av bolaget och nominellt 
1 180 490 SEK återbetalats. Innehavare av nominellt 6 006 321 SEK har påkallat konvertering av sin fordran till nya aktier. Genom konverteringen har 117 771 nya aktier 
av serie B utfärdats.

Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning har till och med dag för registrering av förvärv respektive konvertering i juni 2016 beräknats inklusive de 588 234 
aktier som skulle ha tillkommit vid full konvertering.

Per den 1 juli 2016 emitterades 285 000 nya konvertibler om nominellt 62 130 000 SEK, motsvarande 285 000 aktier av serie B vid full konvertering, till anställda inom 
XANOkoncernen. Konvertiblerna löper med ränta motsvarande STIBOR 3M plus 2,20 procent och förfaller till betalning den 30 juni 2020.

För definitioner, se sidan 11.
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Nyckeltal 2016 2015 15/16 2015
9 mån 9 mån 12 mån 12 mån

jan-sep jan-sep okt-sep jan-dec

Rörelsemarginal för kvarvarande verksamhet, % 11,0 9,9 9,9 9,1

Rörelsemarginal, % 1) 11,0 11,5 9,9 10,3

Vinstmarginal för kvarvarande verksamhet, % 10,0 8,9 8,9 8,0

Vinstmarginal, % 1) 10,0 10,5 8,9 9,2

Avkastning på eget kapital p a, % 1) 19,9 22,9 17,9 20,0

Avkastning på sysselsatt kapital p a, % 1) 16,9 17,3 15,4 15,9

Avkastning på totalt kapital p a, % 1) 12,6 13,3 11,5 12,1

Genomsnittligt eget kapital, MSEK 1) 406 383 406 389

Genomsnittligt sysselsatt kapital, MSEK 1) 707 725 709 715

Genomsnittligt totalt kapital, MSEK 1) 951 945 949 940

Räntetäckningsgrad, ggr 1) 8,2 8,0 6,9 6,8

Soliditet, % 1) 42 43 42 45

Andel riskbärande kapital, % 1) 45 47 45 48

Nettoinvesteringar för kvarvarande verksamhet, MSEK 30 83 36 89

Nettoinvesteringar, MSEK 1) 30 74 36 80

Medelantal anställda 654 658 657 660

1) Avser koncernen som helhet.

För definitioner, se sidan 11.

Kvartalsöversikt 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2015 2014
Q3 Q3 Q2 Q2 Q1 Q1 Q4 Q4

Nettoomsättning för kvarvarande verksamhet, MSEK 226 256 295 284 262 245 267 258

Bruttoresultat för kvarvarande verksamhet, MSEK 57 59 76 70 63 58 56 48

Rörelseresultat för kvarvarande verksamhet, MSEK 24 26 36 29 26 23 18 12

Resultat före skatt för kvarvarande verksamhet, MSEK 21 22 36 26 22 22 15 8

Periodens resultat för kvarvarande verksamhet, MSEK 16 17 28 20 17 17 12 5

Periodens resultat, MSEK 1) 16 17 28 32 17 17 12 5

Periodens totalresultat, MSEK 1) 19 16 27 31 16 22 9 9

Rörelsemarginal för kvarvarande verksamhet, % 10,6 10,2 12,3 10,1 9,8 9,4 6,8 4,8

Soliditet, % 1) 42 43 39 40 44 38 45 41

Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, SEK 2) 2,30 2,50 4,00 2,85 2,55 2,50 1,75 0,75

Resultat per aktie, SEK 1) 2,30 2,50 4,00 4,70 2,55 2,50 1,75 0,75

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK 1) 2,55 6,00 8,20 9,95 2,50 0,80 6,60 5,90

1) Avser koncernen som helhet.

2) Beräknat på periodens resultat för kvarvarande verksamhet.

För definitioner, se sidan 11.
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Resultaträkning Kvarvarande verksamhet Resultat från avvecklad verksamhet 1) Totalt

2016 2015 2015 2016 2015 2015 2016 2015 2015
9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån

(MSEK) jan-sep jan-sep jan-dec jan-sep jan-sep jan-dec jan-sep jan-sep jan-dec

Nettoomsättning 783 785 1 052 – – – 783 785 1 052

Kostnad för sålda varor 587 598 809 – – – 587 598 809

Bruttoresultat 196 187 243 – 0 0 196 187 243

Övriga rörelseintäkter 6 8 14 – 12 12 6 20 26

Försäljningskostnader 74 76 101 – – – 74 76 101

Administrationskostnader 37 35 48 – – – 37 35 48

Övriga rörelsekostnader 5 6 12 – – – 5 6 12

Rörelseresultat 86 78 96 – 12 12 86 90 108

Finansiella poster 7 8 11 – – – 7 8 11

Resultat före skatt 79 70 85 – 12 12 79 82 97

Skatt 18 16 19 – – – 18 16 19

Periodens resultat 61 54 66 – 12 12 61 66 78

Resultat per aktie, SEK 2) 8,86 7,84 9,62 – 1,84 1,84 8,86 9,68 11,46

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2) 8,44 7,34 9,02 – 1,69 1,69 8,44 9,03 10,71

1) Resultat från avvecklad verksamhet avser realisationsresultat vid avyttring av aktier i ett fastighetsbolag, AB Grundstenen 150787, som såldes i april 2015. Resultat från 
den löpande fastighetsverksamheten uppgår ej till väsentligt belopp och har därför ej beaktats.

2) Beräknat på periodens resultat.

Nettoomsättning och resultat per segment

Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2015 Q1-Q4 2015
Nettoomsättning Resultat Nettoomsättning Resultat Nettoomsättning Resultat

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

Industrial Solutions 448 0 448 53 473 0 473 51 645 0 645 72

Precision Technology 167 3 170 21 151 2 153 20 210 3 213 25

Rotational Moulding 168 0 168 24 161 0 161 15 197 0 197 8 2)

Eliminering – 3 3 – – 2 2 – – 3 3 –

Ofördelade poster – – – 19 – – – 16 – – – 20 3)

Kvarvarande verksamhet 783 – 783 79 785 – 785 70 1 052 – 1 052 85

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

2) Innefattar poster av engångskaraktär avseende kostnader för nedläggning av produktion med 4 MSEK.

3) Innefattar poster av engångskaraktär avseende upplösning av negativ goodwill med 3 MSEK.

Upplysningar om segment lämnas utifrån ledningens perspektiv, vilket innebär att rapporteringen stämmer överens med hur den presenteras internt. Koncernen rapporterar 
segmenten Industrial Solutions, Precision Technology och Rotational Moulding. Verksamheten inom respektive segment beskrivs på sidan 10. Segmenten redovisas enligt 
samma redovisningsprinciper som koncernen. Marknadsmässiga villkor tillämpas vid transaktioner mellan segmenten.

Under 2016 har samtliga segment ökat sina totala rörelsetillgångar, som lager och kundfordringar.
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Resultaträkning, moderbolaget 2016 2015 2015
9 mån 9 mån 12 mån

(MSEK) jan-sep jan-sep jan-dec

Nettoomsättning 6,5 5,7 18,1
Försäljnings och administrationskostnader 13,0 10,7 15,7

Rörelseresultat -6,5 -5,0 2,4

Resultat från andelar i koncernföretag 12,0 – 76,7
Övriga finansiella poster 14,3 3,2 3,4

Resultat efter finansiella poster -8,8 -8,2 75,7

Bokslutsdispositioner – – 1,1
Skatt 4,6 1,8 16,5

Periodens resultat -4,2 -6,4 60,3

Rapport över totalresultat
Periodens resultat 4,2 6,4 60,3
Övrigt totalresultat – – –

Totalresultat för perioden -4,2 -6,4 60,3

Skatt uppgår till 52 procent (22) för delårsperioden. Inkomstskattebefriad utdelning har bidragit till årets avvikande skattesats.

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

Balansräkning, moderbolaget 2016 2015 2015
(MSEK) 30 sep 30 sep 31 dec

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 52,9 70,9 53,0
Omsättningstillgångar 415,9 407,8 472,1

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 74,1 89,4 156,1
Obeskattade reserver 68,1 69,2 68,1
Långfristiga skulder 129,9 116,1 72,2
Kortfristiga skulder 196,7 204,0 228,7

BALANSOMSLUTNING 468,8 478,7 525,1

Rapport över förändringar i eget kapital, moderbolaget 2016 2015 2015
(MSEK) 30 sep 30 sep 31 dec

Vid årets början 156,1 112,8 112,8
Periodens totalresultat 4,2 6,4 60,3
Effekt av emitterat konvertibellån 4,9 – –
Konvertering av personalkonvertibler 6,0 – –
Förvärv av egna personalkonvertibler 58,1 – –
Lämnad utdelning, kontant 30,6 17,0 17,0

Vid periodens slut 74,1 89,4 156,1

Kassaflödesanalys, moderbolaget 2016 2015 2015
9 mån 9 mån 12 mån

(MSEK) jan-sep jan-sep jan-dec

Rörelseresultat 6,5 5,0 2,4

Betald/erhållen ränta och inkomstskatt samt justeringar 
för poster som inte ingår i kassaflödet 5,5 4,5 64,7

Förändring av rörelsekapital 23,4 34,0 5,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,4 24,5 62,1

Investeringar – – –

Kassaflöde efter investeringar 11,4 24,5 62,1

Finansiering 11,3 22,2 60,1

Periodens kassaflöde 0,1 2,3 2,0

Likvida medel vid periodens början 4,5 2,7 2,7
Kursdifferens i likvida medel 0,2 0,1 0,2

Likvida medel vid periodens slut 4,4 4,9 4,5
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2016 2015 2015
Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4

Nettoomsättning MSEK 168 161 197

Rörelseresultat MSEK 22 16 10
– varav engångsposter – – -4

Rörelsemarginal % 13,2 9,8 5,0

Cipax
 Sverige
 Estland
 Norge
 Finland

2016 2015 2015
Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4

Nettoomsättning MSEK 170 153 213

Rörelseresultat MSEK 22 21 27

Rörelsemarginal % 13,0 13,9 12,6

KMV

LK Precision

Mikroverktyg

Resinit

XANO-koncernen utgörs av teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter 

och automationsutrustning. Koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. 

Företagen arbetar inom väl definierade nischer och har hög kompetens inom respektive teknikområde. Varje enhet är 

lokalt förankrad och utvecklas efter egna förutsättningar. Samtidigt skapar koncerntillhörigheten samordningsfördelar 

för företagen och deras kunder. Koncernens verksamhet är uppdelad i affärsenheterna Industrial Solutions, Precision 

Technology och Rotational Moulding. 

DETTA ÄR XANO

2016 2015 2015
Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4

Nettoomsättning MSEK 448 473 645

Rörelseresultat MSEK 55 52 73

Rörelsemarginal % 12,2 11,0 11,4

Ackurat
 Sverige
 Finland
 Polen

Canline
 Nederländerna
 USA

Fredriksons
 Sverige
 Kina

NPB

Företag

Företag

INDUSTRIAL SOLUTIONS Företag

PRECISION TECHNOLOGY

ROTATIONAL MOULDING

Precision Technology omfattar företag med komponent och system

tillverkning genom avancerad skärande bearbetning av metall och 

plast för framställning av detaljer med mycket höga krav på kvalitet 

och precision.

Verksamheten inom Rotational Moulding omfattar utveckling, till

verkning och försäljning av komponenter och system i plast fram

ställda genom rotationsgjutning. Företagen levererar såväl kundspe

cifika som egenutvecklade produkter.

Företagen inom Industrial Solutions tillhandahåller egenutvecklade 

automationslösningar såsom förpackningsmaskiner, ackumulatorer 

och transportörsystem till förpackningsindustrin. Möbel och inred

ningstillverkare förses med detaljer som rattar, handtag och ställföt

ter. Dessutom genomförs kontraktsuppdrag avseende avancerade 

industriprodukter i små och medelstora serier.
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Andel riskbärande kapital
Eget kapital med tillägg för avsättningar för skatter i förhållande 
till totalt kapital.

Avkastning på eget kapital
Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella 
kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella 
kostnader i förhållande till genomsnittligt totalt kapital.

Eget kapital per aktie
Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier på 
balansdagen.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till 
genomsnittligt antal utestående aktier.

Resultat per aktie
Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal utestående 
aktier.

Definitioner
Resultat per aktie efter utspädning
Periodens resultat med tillägg för kostnader hänförliga till 
konvertibellån i förhållande till genomsnittligt antal utestående 
aktier med tillägg för genomsnittligt antal aktier som tillkommer 
vid konvertering av utestående konvertibler. 

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella 
kostnader i förhållande till finansiella kostnader.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till totalt kapital.

Sysselsatt kapital
Balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder.

Totalt kapital
Summa eget kapital och skulder (balansomslutning).

Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättning.

Nyckeltal

I denna rapport intagna nyckeltal följer främst av upplysningskrav enligt IFRS och årsredovisningslagen. Övriga mått, s k alternativa nyckeltal, 
beskriver bl a resultatutveckling, finansiell styrka och hur bolaget förräntat sitt kapital.

Presenterade nyckeltal beaktar verksamhetens art och bedöms ge relevant information till aktieägare och övriga intressenter samtidigt som 
jämförbarhet med andra företag uppnås. Marginalmåtten presenteras också internt.



XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2016 | SIDA 12

XANO Industr i  AB (publ )   |   Industr igatan 14 B  |   SE553 02 Jönköping  |   Sver ige 

Te lefon:  +46 (0)36 31 22 00  |   info@xano.se  |   www.xano.se

Moderbolaget, XANO Industri AB (publ) med organisationsnummer 556076-2055, är ett publikt aktiebolag med 
säte i Jönköping, Sverige.

Kontakt: Lennart Persson, verkställande direktör, telefon 036-31 22 33.

Denna information är sådan information som XANO Industri AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2016 kl 13:00 CET.

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 

(delårsrapporten) för XANO Industri AB (publ) per 30 september 2016 och den niomånadersperiod 

som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 

upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt 

ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements 

ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En 

översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga 

för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra 

översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt 

mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International 

Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa 

oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit 

identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har 

därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet 

med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Revisors granskningsrapport

 Jönköping den 3 november 2016
Ernst & Young AB

Joakim Falck
Auktoriserad revisor


