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Vds kommentarer till koncernens utveck-

ling under perioden

utvecklingen var fortsatt positiv under det 

tredje kvartalet. Koncernens affärsenheter 

redovisade försäljningsökning och överträf-

fade också föregående års resultatutfall. 

Orderingången låg på en god nivå och var 

något stigande, en trend som hållit i sig även 

efter periodens utgång. Framförhållningen 

från kunderna är dock kort samtidigt som till-

gången på bland annat råmaterial tidvis varit 

mycket begränsad. Ledtiderna hos koncernens 

underleverantörer har dessutom ökat betyd-

ligt. sammantaget har detta inneburit svårig-

heter att fullt ut klara leveransåtagandena och 

några av koncernens företag dras med visst 

produktionssläp. under det fjärde kvartalet 

väntas förhållandena normaliseras och utsik-

terna för resterande del av året är oförändrat 

goda.

Avyttringen av inmedic i augusti och senare 

även bladhs-gruppen är ett led i XANOs arbete 

med att renodla koncernens verksamhet och 

bygga starka affärsenheter där samordnings-

fördelar kan tas tillvara på ett bra sätt. Affä-

rerna medför att resurser frigörs för att vida-

reutveckla de tre affärsenheter som finns kvar 

efter avyttringarna.

omsättning

Delårsperioden

För kvarvarande verksamhet uppgick netto-

omsättningen till 934 mseK (743), en ökning 

med 26 procent jämfört med föregående år. 

Nettoomsättningen var för avyttrade enheter 

18 mseK (29) och för koncernen som helhet 

952 mseK (772).

Tredje kvartalet

För kvarvarande verksamhet var nettoom-

sättningen 280 mseK (229) och för avyttrade 

enheter 1 mseK (8). Nettoomsättningen för 

koncernen som helhet uppgick till 281 mseK 

(237). 

resultat

Delårsperioden

För kvarvarande verksamhet uppgick rörelse-

resultatet till 68 mseK (-6), vilket motsvarar en 

rörelsemarginal på 7,3 procent (-0,8). resultat 

före skatt för kvarvarande verksamheter var 

55 mseK (-18). i detta resultat ingår poster av 

engångskaraktär med 4 mseK (0) hänförliga 

till avyttring av produktsortiment.

resultat före skatt för avyttrade verksam-

heter var 1 mseK (3) avseende löpande verk-

samhet och 13 mseK (0) avseende avyttring av 

aktier i dotterbolag.

Koncernen som helhet redovisar ett resul-

tat före skatt uppgående till 69 mseK (-15), 

innefattande poster av engångskaraktär med 

17 mseK (0).

Tredje kvartalet

Kvarvarande verksamheter redovisade ett rörel-

seresultat på 19 mseK (6) och resultat före skatt 

på 14 mseK (3). För avyttrade verksamheter upp-

gick resultat före skatt till 13 mseK (0). För kon-

cernen som helhet var rörelseresultatet 32 mseK 

(6) och resultat före skatt 27 mseK (3).

aktiedata och nyckeltal

Delårsperioden

resultat per aktie för kvarvarande verksamhet 

uppgick till 6,10 seK (-2,30). resultat per aktie 

för koncernen som helhet var 8,10 seK (-1,95) 

och eget kapital per aktie 63,00 seK (56,80). 

Genomsnittligt antal utestående aktier var 

under perioden 6 788 974. soliditeten var vid 

periodens slut 38 procent (33). medelantalet 

anställda uppgick till 887 (846).

Viktiga händelser under perioden

i slutet av april fick NPb en stor order från 

världens ledande tillverkare av metallförpack-

ningar för livsmedel. Kunden, som är baserad 

i usA, har beställt 13 paketeringscenter för 

leverans under 2011. Ordervärdet uppgår till 

motsvarande 75 mseK.

i augusti avyttrades samtliga aktier i inme-

dic Ab med dotterbolag till Hammarplast med-

ical Ab. Köpeskillingen uppgick till 21 mseK 

och medförde en reavinst om 13 mseK. Vill-

korad tilläggsköpeskilling kan komma att 

utgå med 1 mseK och regleras i januari 2011. 

Avyttringen får löpande liten effekt på XANOs 

resultat och ställning.

Händelser efter periodens slut

efter balansdagen har bladhs industri Ab 

med dotterbolagen bladhs Plast bredaryd Ab, 

bladhs Plast Gislaved Ab, bladhs eesti As och 

Profilspecialisten Ab avyttrats till talent Plastics 

Ab. bolagen har ingått i XANOs affärsen-

het Plastic Components och omsätter totalt 

ca 240 mseK på årsbasis, med en rörelse-

marginal på ca fem procent. 210 anställda 

berörs av affären. Avyttrade tillgångar och 

skulder uppgår till ca 190 mseK respektive 

150 mseK, varav räntebärande skulder utgör 

ca 105 mseK. Köpeskillingen, som betalades 

kontant på tillträdesdagen den 1 november, 

uppgick till 46 mseK och medför en mindre 

realisationsvinst.

Tredje kvartalet

Nettoomsättningen var 280 mseK (229)

resultat efter skatt uppgick till 11 mseK (3)

resultat per aktie var 1,65 seK (0,30)

i augusti avyttrades samtliga aktier i inmedic Ab 
med dotterbolag

delårsrapport 1 januari - 30 september 2010
Delårsperioden

Nettoomsättningen var 934 mseK (743)

resultat efter skatt uppgick till 41 mseK (-15)

resultat per aktie var 6,10 seK (-2,30)

i slutet av april fick dotterbolaget NPb en order från 
usA värd 75 mseK

Händelser efter balansdagen

efter balansdagen har samtliga aktier i bladhs industri Ab med dotterbolag avyttrats

Samtliga ovanstående belopp, även föregående års, avser kvarvarande verksamhet, d v s exklusive resultat av den löpande verksamheten 

i samt resultat från avyttring av Inmedic. I specifikation på sidan 8 framgår resultat för såväl kvarvarande som avvecklad verksamhet och 

koncernen som helhet.



XANO iNdustri Ab (PubL) | 556076-2055 XANO iNdustri Ab (PubL) | 556076-2055

deLårsrAPPOrt 1 jANuAri - 30 sePtember 2010 | sidA 2 deLårsrAPPOrt 1 jANuAri - 30 sePtember 2010 | sidA 3

rotational Moulding

Inom Rotational Moulding tillverkas plastpro-

dukter i form av komponenter och system 

genom rotationsgjutning. Leveranserna utgörs 

av lika delar kundspecifika och egenutveck-

lade produkter.

2010 2009 2009
Q1-Q3 Q1-Q3 Helår

Omsättning, mseK 128 121 151

rörelseresultat, mseK 24 6 6

rörelsemarginal, % 18,4 5,4 4,0

I rörelseresultatet ingår poster 
av engångs karaktär med MSEK 4 0 0

Gruppen hade fortsatt bra försäljning och 

visade ett mycket gott resultatutfall under 

kvartalet. många nya projekt är på gång och 

orderstocken ligger drygt 20 procent över 

föregående års nivå.

plastic Components

Inom Plastic Components tillhandahålls 

utvecklings- och tillverkningstjänster avse-

ende formsprutning och extrudering av plast. 

Leveranserna omfattar såväl kundspecifika 

komponenter och system som egenutvecklade 

produkter.

2010 2009 2009
Q1-Q3 Q1-Q3 Helår

Omsättning, mseK 241 217 292

rörelseresultat, mseK 32 1 3

rörelsemarginal, % 13,4 0,6 1,2

I rörelseresultatet ingår poster 
av engångs karaktär med MSEK 13 0 0

För affärsenheten som helhet var såväl försälj-

ning som resultat bra under kvartalet. Normala 

säsongseffekter samt färre projektorder påver-

kade dock ett par av bolagen negativt i viss 

mån.

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 precision.

2010 2009 2009
Q1-Q3 Q1-Q3 Helår

Omsättning, mseK 239 181 251

rörelseresultat, mseK 13 -12 -10

rörelsemarginal, % 5,3 -6,8 -4,3

trots att flera av enheterna hämmades av 

produktionssläp under kvartalet, var utfallet 

betydligt bättre än föregående års. Order-

stocken är fortsatt god och marknadsutsik-

terna oförändrat positiva.

Industrial solutions

Industrial Solutions levererar kundspecifika 

automationslösningar till livsmedels- och med-

icinteknisk industri samt förpackningsmaski-

ner för dryckes- och andra livsmedelsförpack-

ningar. Tillverkningen omfattar också egna 

produkter i form av transportörsystem för 

livsmedel och hanteringsutrustning för skilda 

användningsområden.

2010 2009 2009
Q1-Q3 Q1-Q3 Helår

Omsättning, mseK 348 255 381

rörelseresultat, mseK 24 11 23

rörelsemarginal, % 7,0 4,3 6,0

Fredriksons båda enheter hade en fortsatt god 

utveckling under kvartalet. till följd av den 

kraftiga tillväxten sker en tredubbling av pro-

duktionslokalerna i Kina under kvartal fyra.

NPb redovisade en viss försäljningsökning 

efter sommaren. Höga kostnader för produkt-

utveckling och pilotprojekt med sämre lön-

samhet drog dock ned resultatet.

Investeringar

Koncernens nettoinvesteringar i anläggnings-

tillgångar var under delårsperioden 10 mseK 

(22), varav -2 mseK är hänförliga till företags-

affärer, 1 mseK avsåg fastigheter och 11 mseK 

maskiner och inventarier.

tredje kvartalets nettoinvesteringar uppgick 

till 3 mseK (2), varav -2 mseK är hänförliga till 

företagsaffärer, 1 mseK avsåg fastigheter och 

4 mseK maskiner och inventarier.

Kassaflöde och likviditet

Kassaflöde efter investeringar uppgick under 

delårsperioden till 95 mseK (81). det är främst 

resultat från volymökning som bidragit till 

periodens kassaflöde medan föregående års 

kassaflöde huvudsakligen genererades av 

minskad kapitalbindning.

Koncernens likvida medel inklusive beviljade 

men ej utnyttjade krediter uppgick på balans-

dagen till 426 mseK (301).

risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhets-

faktorer inkluderar affärsmässiga risker för-

knippade med kunder och leverantörer samt 

andra omvärldsfaktorer som t ex prisrisker för 

insatsvaror. till detta kommer finansiella risker 

till följd av förändringar i valutakurser och rän-

tenivåer.

en redogörelse för koncernens väsentliga 

finansiella och affärsmässiga risker återfinns 

på sidorna 55 och 56 i årsredovisningen för 

2009. inga väsentliga risker bedöms ha till-

kommit utöver dessa.

redovisningsprinciper

Koncernredovisningen för 2010 har, i likhet 

med årsbokslutet för 2009, upprättats i enlig-

het med international Financial reporting 

standards (iFrs), såsom de har antagits av eu, 

årsredovisningslagen samt rekommendationer 

och uttalanden från rådet för finansiell rap-

portering. denna delårsrapport är upprättad i 

enlighet med iAs 34. Koncernen använder sig 

av samma redovisningsprinciper såsom de har 

beskrivits i årsredovisningen för 2009 med föl-

jande undantag på grund av nya eller omarbe-

tade standarder, tolkningar och förbättringar 

som ska tillämpas från och med 1 januari 

2010. endast de förändringar som har haft 

eller bedöms komma att få en effekt på kon-

cernen omfattas av redogörelsen.

IFRS 3R Rörelseförvärv och 
IAS 27R Koncernredovisning

de nya reglerna innebär bland annat att trans-

aktionsutgifter vid rörelseförvärv ska kost-

nadsföras samt att villkorade köpeskillingar 

ska fastställas till verkligt värde vid förvärvs-

tidpunkten och att effekter av omvärderingar 

av dessa köpeskillingar ska redovisas i årets 

resultat. de nya reglerna kommer att påverka 

redovisningen av framtida förvärv.

IFRIC 16 Säkringar av nettoinvesteringar i 
utlandsverksamheter

tolkningen kan komma att påverka framtida 

redovisning av säkringar.

RFR 2.3 Redovisning för juridiska personer

rekommendationen innebär bland annat att 

iAs 1 utformning av finansiella rapporter ska 

tillämpas även för moderbolaget. tillämp-

ningen har inte haft någon effekt på bolagets 

finansiella ställning.

dotterbolaget inmedic Ab avyttrades i augusti. 

resultatet av inmedics löpande verksamhet 

och avyttring redovisas i enlighet med iFrs 5 

som avvecklad verksamhet. samtliga jämförel-

seperioder har därför ändrats.

efter balansdagen har bladhs industri Ab 

avyttrats. Affärens fullföljande var villkorat av 

styrelsebeslut under oktober och de bolag som 

omfattas av transaktionen konsolideras till och 

med den 31 oktober. effekter av avyttringen 

redovisas i kvartal fyra.

Granskningsrapport

denna delårsrapport har varit föremål för en 

översiktlig granskning av bolagets revisorer. 

Granskningsrapporten återfinns på sidan 8.

nästa rapportdatum

bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2010 

kommer att avlämnas torsdagen den 10 febru-

ari 2011.

jönköping den 4 november 2010

sune Lantz
Verkställande direktör
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rapport över totalresultat 2010 2009 2010 2009 09/10 2009
 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 280 229 934 743 1 225 1 034
Kostnad för sålda varor -232 -195 -768 -651 -1 012 -895

Bruttoresultat 48 34 166 92 213 139

Övriga rörelseintäkter 1) 5 2 13 7 14 8
Försäljningskostnader -21 -19 -70 -66 -94 -90
Administrationskostnader -11 -10 -36 -35 -49 -48
Övriga rörelsekostnader -2 -1 -5 -4 -6 -5

rörelseresultat 19 6 68 -6 78 4

Finansiella poster -5 -3 -13 -12 -17 -16

resultat före skatt 14 3 55 -18 61 -12

skatt -3 0 -14 3 -16 1

periodens resultat för kvarvarande verksamhet 11 3 41 -15 45 -11

resultat från avvecklad verksamhet 2) 13 0 14 2 14 2

periodens resultat 24 3 55 -13 59 -9

Övrigt totalresultat

Förändring av säkringsreserv inklusive skatt 3) 2 -2 1 0 1 0
Valutakursdifferenser 4) -5 -6 -8 -6 -7 -5

totalresultat för perioden 21 -5 48 -19 53 -14

Avskrivningar utgör för koncernen som helhet 16 17 49 54 66 71

skatt uppgår till 20 procent (12) i delårsperioden. inkomstskattebefriad realisationsvinst har bidragit till den lägre skattekostnaden 2010. Avvikelse i skattesats för utländska 
dotterbolag bidrog till den lägre skattesatsen under föregående år.

1) i övriga rörelseintäkter för delårsperioden ingår poster av engångskaraktär med 4 mseK (0) avseende avyttring av produktsortiment.

2) resultat från avvecklad verksamhet avser inmedic Ab. Poster av engångskaraktär ingår med 13 mseK (0) och avser realisationsvinst vid försäljning av dotterbolag. se 
vidare specifikation på sidan 8.

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

4) Valutakursdifferenser avser effekter av valutakursförändringar vid omräkning av nettoinvesteringar i utländska dotterbolag till svenska kronor. beloppet redovisas netto 
efter avräkning för säkringskontrakt.

aktiedata 2010 2009 2010 2009  2009
 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 6 789 6 789 6 789 6 789  6 789
Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning, tusental 7 009 7 009 7 009 7 009  7 009
Genomsnittligt antal aktier i eget förvar, tusental 140 140 140 140  140

resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, seK 1) 1,65 0,30 6,10 -2,30  -1,65
resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamhet, seK 1, 2) 1,60 0,30 6,00 -2,30  -1,65
resultat per aktie för koncernen som helhet, seK 1) 3,50 0,35 8,10 -1,95  -1,30
resultat per aktie efter utspädning för koncernen som helhet, seK 1, 2) 3,40 0,35 7,95 -1,95  -1,30
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie för koncernen
som helhet, seK   13,10 14,00  18,35

totalt antal aktier på balansdagen, tusental   6 929 6 929  6 929
Antal aktier i eget förvar på balansdagen, tusental   140 140  140
eget kapital per aktie på balansdagen, seK   63,00 56,80  57,50
börskurs på balansdagen, seK   86,00 64,25  56,00

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

i juli 2008 utgavs 220 000 konvertibler, motsvarande 220 000 aktier av serie b vid full konvertering. Konvertiblerna löper med ränta motsvarande stibOr 12m plus 1,5 procent 
och förfaller till betalning den 30 juni 2012.

1) beräknat på periodens resultat.

2) utspädningseffekt beaktas ej när resultat per aktie efter utspädning blir bättre än resultat per aktie före utspädning.
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rapport över finansiell ställning   2010 2009  2009
(MsEK)   30 sep 30 sep  31 dec

tIllGÅnGar
Goodwill   205 209  210
Övriga immateriella anläggningstillgångar   7 9  9
materiella anläggningstillgångar   488 546  540
Finansiella anläggningstillgångar   0 0  0

Summa anläggningstillgångar   700 764  759

Varulager   209 209  206
Kortfristiga fordringar   219 191  182
Kassa och bank   10 19  11

Summa omsättningstillgångar   438 419  399

suMMa tIllGÅnGar   1 138 1 183  1 158

EGEt KapItal oCH sKuldEr
eget kapital   428 385  390
Långfristiga skulder   298 330  329
Kortfristiga skulder   412 468  439

suMMa EGEt KapItal oCH sKuldEr   1 138 1 183  1 158

räntebärande skulder utgör   440 567  540

uppskjuten skatteskuld utgör   44 40  45

Avyttrade tillgångar och skulder avseende inmedic Ab uppgår till 12 respektive 5 mseK.

rapport över förändringar i eget kapital   2010 2009  2009
(MsEK)   30 sep 30 sep  31 dec

Vid årets början   390 414  414

Periodens totalresultat   48 -19  -14
Lämnad utdelning   -10 -10  -10

Vid periodens slut   428 385  390

rapport över kassaflöden   2010 2009 09/10 2009
   9 mån 9 mån 12 mån 12 mån
(MsEK)   jan-sep jan-sep okt-sep jan-dec

rörelseresultat   82 -3 92 7
justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   8 41 29 62
Förändring av rörelsekapital   -1 57 -3 55

Kassaflöde från den löpande verksamheten   89 95 118 124

investeringar   6 -14 2 -18

Kassaflöde efter investeringar   95 81 120 106

Finansiering   -96 -80 -129 -113

Förändring av likvida medel   -1 1 -9 -7

Kassaflödesrapporten avser hela koncernen inklusive avyttrade bolag.

Av kassaflödet utgör avyttrade enheters kassaflöde från den löpande verksamheten 1 mseK (1), kassaflöde från investeringsaktiviteter 18 mseK (0) och kassaflöde från 
finansieringsaktiviteter -19 mseK (-1).
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nyckeltal   2010 2009 09/10 2009
   9 mån 9 mån 12 mån 12 mån
   jan-sep jan-sep okt-sep jan-dec

rörelsemarginal för kvarvarande verksamhet, %   7,3 -0,8 6,4 0,3
rörelsemarginal för koncernen som helhet, %   8,7 -0,4 7,4 0,6
Vinstmarginal för kvarvarande verksamhet, %   5,9 -2,4 5,0 -1,2
Vinstmarginal för koncernen som helhet, %   7,2 -1,9 6,0 -0,8

Avkastning på eget kapital p a, % 1)   18,1 -4,4 14,7 -2,2
Avkastning på sysselsatt kapital p a, % 1)   12,2 0,6 10,5 1,7
Avkastning på totalt kapital p a, % 1)   9,5 0,5 8,2 1,4

räntetäckningsgrad, ggr 1)   5,8 0,2 4,6 0,7
eget kapital, mseK   428 385 428 390
soliditet, %   38 33 38 34
Andel riskbärande kapital, %   41 36 41 38

Nettoinvesteringar för kvarvarande verksamhet, mseK   12 22 19 29
Nettoinvesteringar för koncernen som helhet, mseK   10 22 17 29
medelantal anställda för kvarvarande verksamhet   862 808 856 816
medelantal anställda för koncernen som helhet   887 846 882 851

För definitioner, se bolagets årsredovisning för 2009 sidan 56.

1) Avser hela koncernen inklusive avyttrade bolag.

Kvartalsöversikt 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2009 2008
 Q3 Q3 Q2 Q2 Q1 Q1 Q4 Q4

Nettoomsättning för kvarvarande verksamhet, mseK 280 229 364 259 290 255 291 294

bruttoresultat för kvarvarande verksamhet, mseK 48 34 69 29 49 29 47 35

rörelseresultat för kvarvarande verksamhet, mseK 19 6 32 -7 17 -5 10 -5

resultat före skatt för kvarvarande verksamhet, mseK 14 3 28 -12 13 -9 6 -15

Periodens resultat för kvarvarande verksamhet, mseK 11 3 20 -10 10 -8 4 -9

Periodens resultat för koncernen som helhet, mseK 24 3 21 -9 10 -7 4 -7

Periodens totalresultat, mseK 21 -5 21 -9 6 -5 5 0

rörelsemarginal för kvarvarande verksamhet, % 7,1 2,3 8,6 -2,4 5,8 -2,1 3,3 -1,3

soliditet, % 38 33 34 32 33 32 34 33

resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, seK 1,65 0,30 3,05 -1,50 1,40 -1,10 0,65 -1,15

resultat per aktie för koncernen som helhet, seK 3,50 0,35 3,15 -1,30 1,45 -1,00 0,65 -0,95

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, seK 1) 6,55 2,30 6,10 9,50 0,45 2,20 4,35 4,40

1) Avser hela koncernen inklusive avyttrade bolag.

nettoomsättning och resultat per segment

 Q1-Q3 2010 Q1-Q3 2009 Q1-Q4 2009

 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)

rotational moulding 128 0 128 19 2) 121 0 121 5 151 0 151 6

Plastic Components 239 2 241 28 3) 215 2 217 -5 289 3 292 -5

Precision technology 237 2 239 9 181 0 181 -16 250 1 251 -16

industrial solutions 348 0 348 22 255 0 255 8 381 0 381 19

eliminering – -4 -4 – – -2 -2 – – -4 -4 –

Ofördelade poster – – – -9 – – – -7 – – – -13

Koncernen totalt 952 0 952 69 772 0 772 -15 1 071 0 1 071 -9

segmentsredovisningen avser hela koncernen, inklusive avyttrade bolag. iFrs 8 rörelsesegment, som ersätter iAs 14, tillämpas från och med 1 januari 2009. denna standard 
kräver att upplysningar lämnas utifrån ledningens perspektiv, vilket innebär att rapporteringen stämmer överens med hur den presenteras internt. Koncernen rapporterar 
segmenten rotational moulding, Plastic Components, Precision technology och industrial solutions. Verksamheten inom respektive segment beskrivs på sidorna 2 och 3. ingen 
förändring har skett i grunderna för segmentsindelningen i förhållande till årsredovisningen för 2009. segmenten redovisas enligt samma redovisningsprinciper som 
koncernen. marknadsmässiga villkor tillämpas vid transaktioner mellan segmenten.

under 2010 har samtliga segment med anledning av ökad orderingång totalt ökat sina rörelsetillgångar, som lager och kundfordringar. en lägre investeringsnivå och 
valutaförändringar har bidragit till att materiella anläggningstillgångar minskat i samtliga segment. Avyttringen av inmedic har ej medfört någon väsentlig förändring av 
tillgångarna.

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 4 mseK hänförligt till avyttring av produktsortiment.

3) inkluderar resultat från inmedic Ab fram till och med avyttringen i augusti 2010. i resultatet ingår poster av engångskaraktär med 13 mseK hänförligt till avyttring av aktierna 
i inmedic Ab.
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resultaträkningar, moderbolaget   2010 2009  2009
   9 mån 9 mån  12 mån
(MsEK)   jan-sep jan-sep  jan-dec

Nettoomsättning   7,7 8,0  11,0
Försäljnings- och administrationskostnader   -10,9 -10,9  -14,9
Övriga rörelseintäkter/-kostnader   1,8 1,1  0,9

rörelseresultat   -1,4 -1,8  -3,0

Finansiella poster   -1,6 2,2  1,3

resultat efter finansiella poster   -3,0 0,4  -1,7

bokslutsdispositioner   – –  2,9
skatt   0,8 -0,1  -0,7

periodens resultat   -2,2 0,3  0,5

skatt uppgår till 26 procent (26) i delårsperioden.

aktiedata, moderbolaget   2010 2009  2009
   9 mån 9 mån  12 mån
   jan-sep jan-sep  jan-dec

Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental   6 789 6 789  6 789
Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning, tusental   7 009 7 009  7 009
Genomsnittligt antal aktier i eget förvar, tusental   140 140  140

resultat per aktie, seK   -0,32 0,05  0,08
resultat per aktie efter utspädning, seK 1)   -0,32 0,05  0,08

1) utspädningseffekt beaktas ej när resultat per aktie efter utspädning blir bättre än resultat per aktie före utspädning.

Balansräkningar, moderbolaget   2010 2009  2009
(MsEK)   30 sep 30 sep  31 dec

tIllGÅnGar
Anläggningstillgångar   71,4 71,8  71,5
Omsättningstillgångar   256,7 252,6  252,4

EGEt KapItal oCH sKuldEr
eget kapital   233,5 245,1  245,9
Obeskattade reserver   10,2 13,1  10,2
Långfristiga skulder   41,8 43,2  43,5
Kortfristiga skulder   42,6 23,0  24,3

BalansoMslutnInG   328,1 324,4  323,9

moderbolagets nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0 mseK (0,2).

moderbolagets likvida medel, inklusive beviljade men ej utnyttjade externa krediter, uppgick på balansdagen till 328 mseK (189), en ökning med 115 mseK under perioden.

utdelning har lämnats med 10 mseK (10) under perioden.
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Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsrapporten för XANO industri Ab (publ) per 30 september 2010 och den niomånaderspe-

riod 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.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med standard för översiktlig granskning (sÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinfor-

mation utförd av företagets valda revisorer. 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 revisionsstandard i 

sverige rs 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.

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 årsredo-

visningslagen.

revisorers rapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport

  jönköping den 4 november 2010

 stefan engdahl  stefan Landström Andersson

 Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor

resultaträkningar Kvarvarande avvecklad resultat från totalt
 verksamhet  verksamhet 1)  avveckling 2)  

 2010 2009 2009 2010 2009 2009 2010 2009 2009 2010 2009 2009
 9 mån 9 mån 12 mån 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 jan-sep jan-sep jan-dec

Nettoomsättning 934 743 1 034 18 29 37 – – – 952 772 1 071
Kostnad för sålda varor -768 -651 -895 -14 -22 -28 – – – -782 -673 -923

Bruttoresultat 166 92 139 4 7 9 0 0 0 170 99 148

Övriga rörelseintäkter 13 7 8 0 0 0 13 – – 26 7 8
Försäljningskostnader -70 -66 -90 -2 -3 -4 – – – -72 -69 -94
Administrationskostnader -36 -35 -48 -1 -1 -2 – – – -37 -36 -50
Övriga rörelsekostnader -5 -4 -5 0 0 0 – – – -5 -4 -5

rörelseresultat 68 -6 4 1 3 3 13 0 0 82 -3 7

Finansiella poster -13 -12 -16 0 0 0 – – – -13 -12 -16

resultat före skatt 55 -18 -12 1 3 3 13 0 0 69 -15 -9

skatt -14 3 1 0 -1 -1 – – – -14 2 0

periodens resultat 41 -15 -11 1 2 2 13 0 0 55 -13 -9

resultat per aktie, seK 3) 6,10 -2,30 -1,65 0,10 0,35 0,35 1,90 – – 8,10 -1,95 -1,30

resultat per aktie efter utspädning, seK 3, 4) 6,00 -2,30 -1,65 0,10 0,35 0,35 1,85 – – 7,95 -1,95 -1,30

1) Avvecklad verksamhet avser inmedic Ab. Verksamheten avyttrades i augusti 2010 och har under tredje kvartalet omklassificerats till avvecklad verksamhet. samtliga 
jämförelseperioder har därför ändrats. resultat av den löpande verksamheten uppgår efter skatt till 863 tseK (2 387).

2) resultat från avveckling avser realisationsvinst vid avyttring av aktierna i inmedic Ab.

3) beräknat på periodens resultat.

4) utspädningseffekt beaktas ej när resultat per aktie efter utspädning blir bättre än resultat per aktie före utspädning.


