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Bokslutskommuniké 2011

FJÄRDE KVARTALET

Kvarvarande verksamhet

Nettoomsättningen var 299 MSEK (295)

Resultat efter skatt uppgick till 22 MSEK (16)

Resultat per aktie var 3,15 SEK (2,35)

Koncernen som helhet

Nettoomsättningen var 299 MSEK (316)

Resultat efter skatt uppgick till 22 MSEK (17)

Resultat per aktie var 3,15 SEK (2,50)

I utfall för kvarvarande verksamhet ingår inte resultat av den löpande verksamheten i samt resultat från avyttring av Inmedic och 

Bladhs Industri, vilka såldes under 2010. I specifikation på sidan 8 framgår utfall för såväl kvarvarande som avvecklad verksamhet och 

koncernen som helhet.

HELÅRET 

Förvärv av Metall Göte AB

Ny stororder från USA värd 97 MSEK avseende 
automationsutrustning för förpackningshantering

Kvarvarande verksamhet

Nettoomsättningen var 1 162 MSEK (1 049)

Resultat efter skatt uppgick till 81 MSEK (53)

Resultat per aktie var 11,80 SEK (7,80)

Koncernen som helhet

Nettoomsättningen var 1 162 MSEK (1 268)

Resultat efter skatt uppgick till 83 MSEK (72)

Resultat per aktie var 12,15 SEK (10,60)

EFTER BALANSDAGEN

I januari tecknades en principöverenskommelse om 
förvärv av Kungsörs Mekaniska Verkstad AB och 
Albins Mekaniska Verkstad AB
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Vds kommentarer till koncernens 

utveckling under perioden 

(kvarvarande verksamhet)

Omsättningen ökade marginellt under det 

fjärde kvartalet medan resultat efter skatt steg 

med 35 procent jämfört med motsvarande 

period 2010. den positiva resultatutvecklingen 

förklaras framför allt av en avsevärd lönsam-

hetsförbättring i de företag som visade svaga 

siffror föregående år samtidigt som övriga 

kunnat bibehålla goda marginaler. Generellt 

sett var marknadsläget för koncernens bolag 

fortsatt stabilt under inledningen av kvartalet 

för att sedan försvagas något under decem-

ber.

Helårsomsättningen ökade med 11 procent 

jämfört med 2010 medan rörelsemarginalen 

förbättrades från 8,0 till 9,9 procent. Resultat 

efter skatt översteg föregående års utfall med 

över 50 procent. Kassaflödet var starkt under 

hela året.

Orderstock och orderingång är i nivå med 

föregående år. tillväxtkurvan har dock pla-

nat ut. Osäkra omvärldsfaktorer innebär att 

utvecklingen för den närmaste framtiden är 

svårbedömd.

omsättning

Helåret

Nettoomsättningen för kvarvarande verksam-

het uppgick till 1 162 MSEK (1 049), en ökning 

med 11 procent jämfört med föregående år. 

Nettoomsättningen var för avvecklad verk-

samhet 0 MSEK (225) och för koncernen som 

helhet 1 162 MSEK (1 268). 

Fjärde kvartalet

Nettoomsättningen uppgick till 299 MSEK 

(295) för kvarvarande verksamhet och 0 MSEK 

(22) för avvecklad verksamhet. För koncernen 

som helhet var nettoomsättningen 299 MSEK 

(316).

resultat

Helåret

Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet 

uppgick till 115 MSEK (83), vilket motsvarar en 

rörelsemarginal på 9,9 procent (8,0). Resultat 

före skatt var 105 MSEK (69). I detta resultat 

ingår poster av engångskaraktär med 0 MSEK 

(4).

Resultat före skatt för avvecklad verksamhet 

var 0 MSEK (7) avseende löpande verksamhet 

och 2 MSEK (13) avseende avyttring. 2011 

års belopp avser huvudsakligen justering av 

realisationsresultat från avyttring av Bladhs 

Industri.

Koncernen som helhet redovisade ett resul-

tat före skatt uppgående till 107 MSEK (89), 

innefattande poster av engångskaraktär med 

2 MSEK (17).

Fjärde kvartalet

Kvarvarande verksamhet redovisade ett rörel-

seresultat på 28 MSEK (22) och ett resultat 

före skatt på 27 MSEK (19). För avyttrad verk-

samhet var resultat före skatt 0 MSEK (1) avse-

ende löpande verksamhet. För koncernen som 

helhet var resultat före skatt 27 MSEK (20).

aktiedata och nyckeltal

Helåret

Resultat per aktie för kvarvarande verksam-

het uppgick till 11,80 SEK (7,80). Resultat per 

aktie för koncernen som helhet uppgick till 

12,15 SEK (10,60) och eget kapital per aktie var 

73,50 SEK (65,70). Genomsnittligt antal ute-

stående aktier var under perioden 6 788 974. 

Soliditeten var vid periodens slut 48 procent 

(46). Medelantalet anställda för kvarvarande 

verksamhet uppgick till 732 (677).

Viktiga händelser under året

I september förvärvades samtliga aktier i 

Metall Göte AB i Värnamo. Metall Göte svar-

var industridetaljer i material som mässing, 

automatstål, rostfritt stål och aluminium. de 

största kundsegmenten är tunga fordon och 

hydraulik/pneumatik. Verksamheten bedrivs 

i egen fastighet i Värnamo. Företaget har 

21 anställda och en årsomsättning på ca 

35 MSEK. Metall Göte ingår i XANOs affärs-

enhet Precision technology och konsolideras 

i koncernresultatet från den 1 oktober 2011. 

Förvärvet av Metall Göte väntas initialt ha en 

obetydlig påverkan på XANO-koncernens 

resultat och ställning. Grunden till förvärvet är 

framför allt de synergieffekter som kan uppnås 

mellan Metall Göte och de i XANOs affärsen-

het Precision technology ingående bolagen 

Segerströms och Värnamo Industri.

I december tecknade dotterbolaget NPB 

avtal om leveranser till ett världsledande före-

tag i USA till ett värde av ca 97 MSEK. Ordern 

omfattar 13 kompletta anläggningar för full 

automatisering av packningsprocessen för en 

fabriks totala produktion samt fortsatt auto-

matisering i en annan enhet. Leverans och 

installation sker under 2012 och 2013. Som 

ett resultat av en längre tids aktiv marknadsbe-

arbetning från NPBs sida erhölls en stor order i 

april 2010. Leverans och installation har skett 

under 2011 med mycket gott utfall och kun-

den har nu gett NPB förnyat förtroende. Utöver 

ordern från USA har NPB också tecknat avtal 

om leverans av tre kompletta anläggningar till 

Frankrike till ett värde av ca 17 MSEK.

Händelser efter årets slut

Efter balansdagen har XANO via dotterbolag 

tecknat en principöverenskommelse om för-

värv av Kungsörs Mekaniska Verkstad AB och 

Albins Mekaniska Verkstad AB.

Kungsörs Mekaniska är specialiserat på 

invändig bearbetning, främst precisionsborr-

ning, och är unikt i Norden inom sin nisch. 

Albins Mekaniska arbetar med legotillverkning 

inom skärande bearbetning av främst större 

produkter i korta serier. Sammantaget har 

företagen en årlig omsättning om ca 60 MSEK 

och sysselsätter ungefär 40 personer.

Förvärvet och köpeskillingen är villkorade 

av utfallet av pågående due diligence-process, 

vilken väntas kunna slutföras under februari 

2012.

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 butiksinredningstill-

verkare med detaljer som rattar, handtag och 

ställfötter.

2011 2010

Omsättning, MSEK 595 546

Rörelseresultat, MSEK 67 46

Rörelsemarginal, % 11,3 8,4

Försäljningen ökade med 9 procent och rörel-

seresultatet med 48 procent jämfört med före-

gående år. 

den kraftiga resultatökningen förklaras 

till största del av att NPB, som redovisade ett 

negativt resultat föregående år, uppnådde 

mycket god lönsamhet. den stora ordern till 

USA som togs 2010 har levererats under året 

med gott utfall. Ackurats utveckling var fort-

satt stabil med omsättningstillväxt och mar-

ginalförbättring jämfört med föregående år. 

Fredriksons båda enheter visade sammantaget 

försäljning i nivå med föregående år, med viss 

förskjutning från den svenska till den kinesiska 

enheten. Resultatutfallet blev något sämre än 

2010 främst beroende på förändrad produkt-

mix och omfattande strukturförändringar i 

produktionen. 
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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.

2011 2010

Omsättning, MSEK 396 339

Rörelseresultat, MSEK 34 19

Rörelsemarginal, % 8,5 5,5

Affärsenhetens fakturering var 17 procent 

högre än under 2010. Samtidigt ökade rörel-

seresultatet med hela 80 procent. 

den kraftigt förbättrade rörelsemarginalen 

beror framför allt på att företagen med svaga 

resultat föregående år åter visade god lönsam-

het under året till följd av ökad försäljning i 

kombination med mer effektiv produktion. 

Förvärvet av Metall Göte i september hade 

endast en marginell påverkan på affärsenhe-

tens resultat.

rotational Moulding

Inom Rotational Moulding tillverkas plastpro-

dukter i form av komponenter och system 

genom rotationsgjutning. Företagen levererar 

såväl kundspecifika som egenutvecklade pro-

dukter.

2011 2010

Omsättning, MSEK 174 165

Rörelseresultat, MSEK 28 29

Rörelsemarginal, % 15,9 18,0

I rörelseresultatet ingår poster av 
engångs karaktär med MSEK – 4

Affärsenhetens omsättning ökade med 5 

procent medan rörelseresultatet exklusive 

engångsposter förbättrades med 7 procent 

jämfört med 2010.

Utvecklingen för affärsenheten som helhet 

var fortsatt positiv under 2011. Viss tillbaka-

gång inom ett par av enhetens produktseg-

ment kompenserades genom ökad försäljning 

till nya branscher och geografiska områden 

med bibehållna marginaler. Arbetet med pro-

duktutveckling och andra marknadsaktiviteter 

var fortsatt intensivt under året.

Investeringar

Koncernens nettoinvesteringar i anläggnings-

tillgångar uppgick under året till 55 MSEK 

(-80), varav 13 MSEK avsåg företagsaffärer, 

1 MSEK fastigheter och 41 MSEK maskiner 

och inventarier.

Fjärde kvartalets nettoinvesteringar uppgick 

till 10 MSEK (-90) och avsåg i sin helhet maski-

ner och inventarier.

Kassaflöde och likviditet

Kassaflöde efter investeringar uppgick under 

året till 123 MSEK (156).

Koncernens likvida medel inklusive beviljade 

men ej utnyttjade krediter uppgick på balans-

dagen till 375 MSEK (484).

de senaste årens positiva kassaflöde har 

medfört att koncernens totala skuldbörda 

minskat och att tillgängliga krediter där igenom 

ökat kraftigt. Under året har därför kreditavta-

let med koncernens huvudbank omförhand-

lats, varvid kreditramen kunnat sänkas med 

ca 185 MSEK.

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 62 och 63 i årsredovisningen för 

2010. Inga väsentliga risker bedöms ha till-

kommit utöver dessa.

redovisningsprinciper

Koncernredovisningen för 2011 har, i likhet 

med årsbokslutet för 2010, 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 2010 

med följande undantag på grund av nya eller 

omarbetade standarder, tolkningar och för-

bättringar som ska tillämpas från och med 

1 januari 2011:

»  IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering

»  IAS 24 Upplysningar om närstående

»  Förbättringar av IFRS

»  tolkningsuttalanden IFRIC 14 och 19

»  Ändring RFR 2 Redovisning för noterade 

    juridiska personer

tillämpningen av RFR 2 har påverkat moder-

bolagets redovisning av erhållna koncernbi-

drag. I övrigt har de nya tillämpningarna inte 

haft någon effekt på koncernens finansiella 

rapporter.

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie 

utdelning om 2,50 SEK (2,00) per aktie, totalt 

17 MSEK (14) beräknat på antalet utestående 

aktier vid årets slut.

Härutöver föreslår styrelsen årsstämman en 

extra utdelning om 1,00 SEK (1,50) per aktie, 

totalt 7 MSEK (10).

Återköp av egna aktier

XANOs styrelse föreslår årsstämman att ge 

styrelsen 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 möjlighet att överlåta återköpta 

aktier inom de ramar lagstiftningen medger.

Valberedning

På årsstämman 2011 utsågs en valberedning 

bestående av Ulf Hedlundh som ordförande, 

Johan Rapp och Anders Rudgård. Valbered-

ningens uppgift inför årsstämman 2012 är att 

föreslå styrelseordförande och övriga styrel-

seledamöter, mötesordförande vid stämman 

samt styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden.

Årsstämma

Årsstämman äger rum i XANOs lokaler på 

Industrigatan 14 B i Jönköping torsdagen den 

10 maj kl. 15.00.

Årsredovisning för 2011 kommer att finnas 

tillgänglig under vecka 15, i tryckt version på 

huvudkontoret och i digitalt format på hem-

sidan www.xano.se. Årsredovisningen sänds 

tillsammans med material inför stämman med 

post till samtliga aktieägare.

nästa rapportdatum

delårsrapport för perioden 1 januari till 

31 mars 2012 avlämnas torsdagen den 10 maj 

2012.
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rapport över totalresultat   2011 2010 2011 2010
   3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
(MsEK)   okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning   299 295 1 162 1 049
Kostnad för sålda varor   -239 -245 -923 -857

Bruttoresultat   60 50 239 192

Övriga rörelseintäkter 1)   4 6 17 16
Försäljningskostnader   -21 -21 -86 -78
Administrationskostnader   -13 -11 -47 -42
Övriga rörelsekostnader   -2 -2 -8 -5

rörelseresultat   28 22 115 83

Finansiella poster   -1 -3 -10 -14

resultat före skatt   27 19 105 69

Skatt   -5 -3 -24 -16

periodens resultat för kvarvarande verksamhet   22 16 81 53

Resultat från avvecklad verksamhet 2)   0 1 2 19

periodens resultat   22 17 83 72

Övrigt totalresultat

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

totalresultat för perioden   19 18 77 66

Avskrivningar utgör för
   kvarvarande verksamhet   -13 -13 -50 -52
   koncernen som helhet   -13 -14 -50 -63

Skatt uppgår till 23 procent (20) för helåret.

1) I övriga rörelseintäkter ingår poster av engångskaraktär avseende avyttring av produktsortiment med 0 MSEK (4) för helåret.

2) Resultat från avvecklad verksamhet avser Inmedic AB och Bladhs Industri AB. Poster av engångskaraktär avseende realisationsvinst vid försäljning av dotterbolag ingår med 
2 MSEK (13) för helåret. Se vidare specifikation på sidan 8.

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

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

Metall Göte AB, som förvärvades i september 2011, har konsoliderats i koncernresultatet från den 1 oktober 2011. Förvärvet har inte medfört några transaktionskostnader. 
Verksamheten har under 2011 tillfört nettoomsättning om 8 MSEK med ett nollresultat efter skatt och belastning för avskrivningar på övervärden samt finansiella kostnader 
hänförliga till förvärvet. Om den förvärvade enheten ingått i koncernen under hela året skulle omsättningen ha uppgått till 1188 MSEK och periodens resultat varit 83 MSEK.

aktiedata   2011 2010 2011 2010
   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   7 009 7 009 7 009 7 009
Genomsnittligt antal aktier i eget förvar, tusental   140 140 140 140

Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, SEK 1)   3,15 2,35 11,80 7,80
Resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamhet, SEK 1, 2)   3,10 2,35 11,60 7,70
Resultat per aktie för koncernen som helhet, SEK 1)   3,15 2,50 12,15 10,60
Resultat per aktie efter utspädning för koncernen som helhet, SEK 1, 2)   3,10 2,45 11,95 10,40
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie för koncernen
som helhet, SEK   11,30 5,40 24,30 18,50

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     73,50 65,70
Börskurs på balansdagen, SEK     81,75 83,00

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     2011 2010
(MsEK)     31 dec 31 dec

tIllGÅnGar
Goodwill     178 178
Övriga immateriella anläggningstillgångar     5 6
Materiella anläggningstillgångar     417 410
Finansiella anläggningstillgångar     0 0

Summa anläggningstillgångar     600 594

Varulager     189 186
Kortfristiga fordringar     192 185
Kassa och bank     55 11

Summa omsättningstillgångar     436 382

suMMa tIllGÅnGar     1 036 976

EGEt KapItal ocH sKuldEr
Eget kapital     499 446
Långfristiga skulder     149 216
Kortfristiga skulder     388 314

suMMa EGEt KapItal ocH sKuldEr     1 036 976

Räntebärande skulder utgör     242 282

Uppskjuten skatteskuld utgör     39 36

Under 2010 avyttrades Inmedic AB och Bladhs Industri AB. Vid avyttringstidpunkten uppgick tillgångar och skulder till 200 respektive 151 MSEK, varav räntebärande skulder 
utgjorde 102 MSEK.

I september 2011 förvärvades Metall Göte AB. Förvärvade tillgångar och skulder specificeras under kassaflödesrapporten nedan.

rapport över förändringar i eget kapital     2011 2010
(MsEK)     31 dec 31 dec

Vid årets början     446 390

Periodens totalresultat     77 66
Lämnad utdelning     -24 -10

Vid periodens slut     499 446

rapport över kassaflöden     2011 2010
     12 mån 12 mån
(MsEK)     jan-dec jan-dec

Rörelseresultat     117 105
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet     23 28
Förändring av rörelsekapital     25 -7

Kassaflöde från den löpande verksamheten     165 126

Investeringar     -42 30

Kassaflöde efter investeringar     123 156

Finansiering     -79 -156

Förändring av likvida medel     44 0

Kassaflödesrapporten avser hela koncernen inklusive avvecklad verksamhet.

Av kassaflödet utgjorde avyttrade enheters kassaflöde från den löpande verksamheten 0 MSEK (19), kassaflöde från investeringsaktiviteter -1 MSEK (53) och kassaflöde från 
finansieringsaktiviteter 1 MSEK (-72).

det totala värdet av förvärvade tillgångar och skulder, köpeskillingar och påverkan på koncernens likvida medel uppgår enligt preliminär förvärvskalkyl till 
följande:

 redovisade värden Verkligt-värde- Verkligt värde
(MsEK) i dotterbolag justering i koncernen

Materiella anläggningstillgångar 9 4 13

Omsättningstillgångar 19 -4 15

Avsättningar och kortfristiga skulder -7 0 -7

nettotillgångar/köpeskilling 21 0 21

Likvida medel i förvärvade verksamheter   -6

totalt kassaflöde hänförligt till förvärvade verksamheter   15



XANO INdUStRI AB (PUBL) | 556076-2055 XANO INdUStRI AB (PUBL) | 556076-2055

BOKSLUtSKOMMUNIKé 2011 | SIdA 6 BOKSLUtSKOMMUNIKé 2011 | SIdA 7

nyckeltal     2011 2010
     12 mån 12 mån
     jan-dec jan-dec

Rörelsemarginal för kvarvarande verksamhet, %     9,9 8,0
Rörelsemarginal för koncernen som helhet, %     10,1 8,3
Vinstmarginal för kvarvarande verksamhet, %     9,0 6,6
Vinstmarginal för koncernen som helhet, %     9,2 7,1

Avkastning på eget kapital, % 1)     17,6 17,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % 1)     16,6 12,4
Avkastning på totalt kapital, % 1)     12,3 9,6

Räntetäckningsgrad, ggr 1)     7,8 5,8
Eget kapital, MSEK     499 446
Soliditet, %     48 46
Andel riskbärande kapital, %     52 49

Nettoinvesteringar för kvarvarande verksamhet, MSEK     55 25
Nettoinvesteringar för koncernen som helhet, MSEK     55 -80
Medelantal anställda för kvarvarande verksamhet     732 677
Medelantal anställda för koncernen som helhet     732 873

För definitioner, se bolagets årsredovisning för 2010 sidan 82.

1) Avser hela koncernen inklusive avvecklad verksamhet.

Kvartalsöversikt 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
 Q4 Q4 Q3 Q3 Q2 Q2 Q1 Q1

Nettoomsättning för kvarvarande verksamhet, MSEK 299 295 233 228 321 293 309 233

Bruttoresultat för kvarvarande verksamhet, MSEK 60 50 53 43 64 57 62 42

Rörelseresultat för kvarvarande verksamhet, MSEK 28 22 28 19 28 26 31 16

Resultat före skatt för kvarvarande verksamhet, MSEK 27 19 26 15 25 23 27 12

Periodens resultat för kvarvarande verksamhet, MSEK 22 16 20 11 19 17 20 9

Periodens resultat för koncernen som helhet, MSEK 22 17 20 24 19 21 22 10

Periodens totalresultat, MSEK 19 18 19 21 20 21 19 6

Rörelsemarginal för kvarvarande verksamhet, % 9,2 7,5 12,1 8,6 8,7 9,0 10,0 6,6

Soliditet, % 48 46 48 38 47 34 47 33

Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, SEK 3,15 2,35 2,90 1,65 2,75 2,50 3,00 1,30

Resultat per aktie för koncernen som helhet, SEK 3,15 2,50 2,95 3,50 2,75 3,15 3,30 1,45

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK 1) 11,30 5,40 3,90 6,55 7,00 6,10 2,10 0,45

1) Avser hela koncernen inklusive avvecklad verksamhet. det starka kassaflödet under Q4 2011 förklaras främst av extraordinära förskott från kunder.

nettoomsättning och resultat per segment

  Q1-Q4 2011 Q1-Q4 2010

   nettoomsättning resultat nettoomsättning resultat
(MsEK)     Extern Intern Total före skatt 1) Extern Intern Total före skatt 1)

Industrial Solutions      595 0 595 63  546 0 546 41

Precision technology      393 3 396 26  336 3 339 13

Rotational Moulding      174 0 174 25  165 0 165 25 2)

Eliminering      – -3 -3 –  – -3 -3 –

Ofördelade poster      – – – -9  2 – 2 -10

Koncernen totalt      1 162 0 1 162 105  1 049 0 1 049 69

Segmentsredovisningen avser kvarvarande verksamhet. Upplysningar 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 
sidorna 2 och 3. Under 2010 avyttrades merparten av verksamheterna i segmentet Plastic Components, vilket därför avvecklades vid årsskiftet. Ackurat, som då var enda 
kvarvarande rörelsedrivande bolag i enheten, rapporteras från och med 2011 i segmentet Industrial Solutions. Jämförelseperioderna har omräknats. Segmenten redovisas 
enligt samma redovisningsprinciper som koncernen. Marknadsmässiga villkor tillämpas vid transaktioner mellan segmenten.

Under 2011 har inga väsentliga förändringar skett inom segmenten vad gäller totala rörelsetillgångar, som lager och kundfordringar, med undantag av Precision technology 
där rörelsetillgångarna ökat till följd av förvärvet av Metall Göte AB. Investeringar i anläggningstillgångar har främst skett inom Industrial Solutions och Precision technology.

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.
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resultaträkningar, moderbolaget     2011 2010
     12 mån 12 mån
(MsEK)     jan-dec jan-dec

Nettoomsättning     14,6 9,8
Försäljnings- och administrationskostnader     -15,6 -15,0
Övriga rörelseintäkter/-kostnader     0,5 2,1

rörelseresultat     -0,5 -3,1

Finansiella poster     54,5 53,3

resultat efter finansiella poster     54,0 50,2

Bokslutsdispositioner     -16,0 -8,6
Skatt     -12,6 -11,1

periodens resultat     25,4 30,5

Skatt uppgår till 33 procent (27).

aktiedata, moderbolaget     2011 2010
     12 mån 12 mån
     jan-dec jan-dec

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

Resultat per aktie, SEK     3,75 4,50
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1)     3,75 4,50

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

Balansräkningar, moderbolaget     2011 2010
(MsEK)     31 dec 31 dec

tIllGÅnGar
Anläggningstillgångar     63,0 71,3
Omsättningstillgångar     530,8 524,6

EGEt KapItal ocH sKuldEr
Eget kapital     267,9 266,2
Obeskattade reserver     34,8 18,8
Långfristiga skulder     14,6 41,6
Kortfristiga skulder     276,5 269,3

BalansoMslutnInG     593,8 595,9

Moderbolagets nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till -8,1 MSEK (0,1).

Moderbolagets kassaflöde efter investeringar uppgick till 106,6 MSEK (77,9). Likvida medel, inklusive beviljade men ej utnyttjade externa krediter, uppgick på balansdagen till 
302 MSEK (391), en minskning med 89 MSEK under året.

Utdelning har lämnats med 24 MSEK (10).

I enlighet med rekommendation RFR 2 från Rådet för finansiell rapportering, med tillämpning från 2011, redovisas erhållna koncernbidrag som en finansiell intäkt. 
Jämförelseperioden har omräknats.
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resultaträkningar Kvarvarande avvecklad resultat från Intern totalt
 verksamhet  verksamhet 1)  avveckling 2) omsättning  

(MsEK) 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Nettoomsättning 1 162 1 049 – 225 – – – -6 1 162 1 268

Kostnad för sålda varor -923 -857 – -191 – – – 4 -923 -1 044

Bruttoresultat 239 192 0 34 0 0 0 -2 239 224

Övriga rörelseintäkter 17 16 – 3 2 13 – – 19 32

Försäljningskostnader -86 -78 – -16 – – – – -86 -94

Administrationskostnader -47 -42 – -7 – – – – -47 -49

Övriga rörelsekostnader -8 -5 – -3 – – – – -8 -8

rörelseresultat 115 83 0 11 2 13 0 -2 117 105

Finansiella poster -10 -14 – -2 – – – – -10 -16

resultat efter finansiella poster 105 69 0 9 2 13 0 -2 107 89

Koncerngemensamma kostnader – – – -2 – – – 2 – –

resultat före skatt 105 69 0 7 2 13 0 0 107 89

Skatt -24 -16 – -1 – – – – -24 -17

periodens resultat 81 53 0 6 2 13 0 0 83 72

Resultat per aktie, SEK 3) 11,80 7,80 – 0,95 0,35 1,85 – – 12,15 10,60

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 3, 4) 11,60 7,70 – 0,90 0,35 1,80 – – 11,95 10,40

1) Avvecklad verksamhet avser Inmedic AB och Bladhs Industri AB. Verksamheterna avyttrades i augusti respektive november 2010.

2) Resultat från avveckling avser realisationsresultat vid avyttring av aktierna i Inmedic AB och Bladhs Industri AB. Under 2011 har resultat från avyttring justerats, huvudsakligen 
med anledning av uppgörelse med köparen av Bladhs Industri AB avseende lämnade garantier.

3) Beräknat på periodens resultat.

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

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 7 februari 2012

 tord Johansson Johan Rapp Fredrik Rapp Christer dahlström
 Ordförande Vice ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

 Stig-Olof Simonsson Petter Fägersten Sune Lantz
 Styrelseledamot Suppleant Verkställande direktör

Bolagets revisorer har ej granskat denna rapport.


