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Bokslutskommuniké 2010

VDs kommentarer till koncernens utveck-

ling under perioden

Koncernen redovisar ytterligare ett starkt kvar-

tal med fortsatt försäljningsuppgång och god 

vinstnivå. Volymerna är tillbaka på 2008 års 

nivå med bibehållen lönsamhet. 

de kapacitetsanpassningar som genom-

fördes under 2009 har inneburit ett flexiblare 

arbetssätt och dessutom ett mer effektivt 

utnyttjande av bolagens resurser. detta med-

förde att omställningen vid den tvära kon-

junkturuppgången under året kunde ske med 

begränsade störningar i produktionsproces-

serna. det finns fortsatt förbättringsområden 

och därigenom potential för ytterligare stärkt 

lönsamhet framöver. 

rådande orderläge indikerar att den posi-

tiva resultatutvecklingen fortsätter under det 

första kvartalet 2011.

Omsättning

Helåret

För kvarvarande verksamhet uppgick nettoom-

sättningen till 1 049 MsEK (828), en ökning 

med 27 procent jämfört med föregående år. 

Nettoomsättningen var för avyttrade enheter 

225 MsEK (250) och för koncernen som hel-

het 1 268 MsEK (1 071).

Fjärde kvartalet

För kvarvarande verksamhet var nettoom-

sättningen 295 MsEK (237) och för avyttrade 

enheter 22 MsEK (64). Nettoomsättningen för 

koncernen som helhet uppgick till 316 MsEK 

(299). 

Resultat

Helåret

För kvarvarande verksamhet uppgick rörelsere-

sultatet till 83 MsEK (15), vilket motsvarar en 

rörelsemarginal på 8,0 procent (1,8). resultat 

före skatt för kvarvarande verksamheter var 

69 MsEK (2). i detta resultat ingår poster av 

engångskaraktär med 4 MsEK (0) hänförliga 

till avyttring av produktsortiment.

resultat före skatt för avyttrade verksamhe-

ter var 7 MsEK (-11) 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 89 MsEK (-9), 

innefattande poster av engångskaraktär med 

17 MsEK (0).

Fjärde kvartalet

Kvarvarande verksamheter redovisade ett 

rörelseresultat på 22 MsEK (10) och resul-

tat före skatt på 19 MsEK (7). För avyttrade 

verksamheter uppgick resultat före skatt till 

1 MsEK (-1). För koncernen som helhet var 

resultat före skatt 20 MsEK (6).

Aktiedata och nyckeltal

Helåret

resultat per aktie för kvarvarande verksam-

het uppgick till 7,80 sEK (0,25). resultat per 

aktie för koncernen som helhet var 10,60 sEK 

(-1,30) och eget kapital per aktie 65,70 sEK 

(57,50). Genomsnittligt antal utestående aktier 

var under perioden 6 788 974. soliditeten var 

vid periodens slut 46 procent (34). Medelanta-

let anställda uppgick till 873 (851).

Viktiga händelser under året

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 

Medical Ab. Köpeskillingen, som erlagts kon-

tant, uppgick till 21 MsEK och medförde en 

reavinst om 13 MsEK. Avyttringen får löpande 

liten effekt på XANOs resultat och ställning. 

inmedic-koncernen omsätter ca 37 MsEK.

Fjärde kvartalet (kvarvarande verksamhet)

Nettoomsättningen var 295 MsEK (237)

resultat efter skatt uppgick till 16 MsEK (5)

resultat per aktie var 2,35 sEK (0,85)

Helåret (koncernen som helhet)

Nettoomsättningen var 1 268 MsEK (1 071)

resultat efter skatt uppgick till 72 MsEK (-9)

resultat per aktie var 10,60 sEK (-1,30)

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

i augusti avyttrades samtliga aktier i inmedic Ab med dotterbolag

samtliga aktier i bladhs industri Ab med dotterbolag avyttrades per den 1 november

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

Industri. I specifikation på sidan 8 framgår resultat för såväl kvarvarande som avvecklad verksamhet och koncernen som helhet.

Helåret (kvarvarande verksamhet)

Nettoomsättningen var 1 049 MsEK (828)

resultat efter skatt uppgick till 53 MsEK (1)

resultat per aktie var 7,80 sEK (0,25)
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Per den 1 november avyttrades bladhs indu-

stri Ab med dotterbolagen bladhs Plast breda-

ryd Ab, bladhs Plast Gislaved Ab, bladhs Eesti 

As och Profilspecialisten Ab till talent Plastics 

Ab. bolagen omsätter totalt ca 240 MsEK på 

årsbasis, med en rörelsemarginal på ca fem 

procent. 210 anställda berördes av affären. 

Köpeskillingen betalades kontant på tillträdes-

dagen och uppgick till 46 MsEK. resultatef-

fekten av avyttringen är liten.

både inmedic och bladhs har ingått i XANOs 

affärsenhet Plastic Components.

Händelser efter årets slut

inga enskilda händelser av större dignitet har 

inträffat efter balansdagen.

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
Helår Helår

Omsättning, MsEK 165 151

rörelseresultat, MsEK 29 6

rörelsemarginal, % 18,0 4,0

I rörelseresultatet ingår poster 
av engångs karaktär med MSEK 4 0

resultatutfallet för perioden var mycket gott. 

den väntade säsongsnedgången under fjärde 

kvartalet uteblev och försäljningen under årets 

sista tre månader översteg föregående års nivå 

med god marginal. Även totalt för året ökade 

omsättningen trots att ett produktsortiment 

bortfallit genom avyttring. stark återhämtning 

inom viktiga kundsegment samt framgång på 

nya marknader har bidragit till detta.

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
Helår Helår

Omsättning, MsEK 339 251

rörelseresultat, MsEK 19 -10

rörelsemarginal, % 5,5 -4,3

Precisionsföretagen presterar ett bra resultat 

under fjärde kvartalet tack vare stark försälj-

ningsuppgång i kombination med positiva 

effekter av tidigare genomfört omställnings-

arbete. För helåret redovisas sammantaget en 

remarkabel återhämtning efter föregående 

års negativa utfall. dessutom finns ytterligare 

förbättringspotential genom fortsatta organi-

satoriska förändringar och mer effektivt kapa-

citetsutnyttjande.

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
Helår Helår

Omsättning, MsEK 495 381

rörelseresultat, MsEK 36 23

rörelsemarginal, % 7,3 6,0

Fredriksons svenska enhet avslutade året med 

bibehållen god försäljning men något sämre 

resultatutfall till följd av viss övertalighet och 

extra kostnader i samband med flödesföränd-

ringar i produktionslokalerna. i den kinesiska 

enheten fortsatte den mycket positiva utveck-

lingen under fjärde kvartalet och den plane-

rade flytten genomfördes på ett tillfredsstäl-

lande sätt. 2010 blev sammantaget ett bra år 

för Fredriksons med stadigt ökande försäljning 

och god lönsamhet. 

NPb redovisade ett litet positivt resultat 

under fjärde kvartalet. Höga produktutveck-

lingskostnader och lägre antal installationer 

på grund av investeringsstopp hos flera större 

kunder medförde dock att utfallet för helåret 

blev negativt. storordern från usA i våras är 

i produktion och får resultatgenomslag under 

2011.

Plastic Components

Inom Plastic Components tillhandahålls 

utvecklings- och tillverkningstjänster avseende 

formsprutning och extrudering av plast. Leve-

ranserna omfattar såväl kundspecifika kompo-

nenter och system som egenutvecklade pro-

dukter. Under andra halvåret 2010 avyttrades 

Inmedic och Bladhs Industri med dotterbolag. 

De avyttrade bolagen har utgjort större delen 

av affärsenhet Plastic Components, vilken därför 

avvecklats vid årsskiftet. Ackurat, som då var enda 

kvarvarande bolag i enheten, ingår framöver i 

affärsenhet Industrial Solutions och rapporteras 

inom detta segment från den 1 januari 2011.

2010 2009
Helår Helår

Omsättning, MsEK 274 292

rörelseresultat, MsEK 36 3

rörelsemarginal, % 13,2 1,2

I rörelseresultatet ingår poster 
av engångs karaktär med MSEK 13 0

Liksom för hela 2010 redovisade Ackurat sta-

bil försäljningsutveckling och mycket god lön-

samhet under fjärde kvartalet. utöver det all-

männa konjunkturläget har etablering på nya 

marknader och ytterligare utökat produktsorti-

ment bidragit till de fortsatta framgångarna. 

Investeringar

Koncernens nettoinvesteringar i anläggnings-

tillgångar var under året -80 MsEK (29), varav 

-109 MsEK är hänförliga till företagsaffärer, 

4 MsEK avsåg fastigheter och 25 MsEK maski-

ner och inventarier.

Fjärde kvartalets nettoinvesteringar uppgick 

till -90 MsEK (7), varav -107 MsEK är hänför-

liga till företagsaffärer, 3 MsEK avsåg fastighe-

ter och 14 MsEK maskiner och inventarier.

Kassaflöde och likviditet

Kassaflöde efter investeringar uppgick under 

året till 156 MsEK (106). det är främst resul-

tat från volymökning som bidragit till årets 

kassaflöde medan föregående års kassaflöde 

huvudsakligen genererades av minskad kapi-

talbindning.

Koncernens likvida medel inklusive beviljade 

men ej utnyttjade krediter uppgick på balans-

dagen till 484 MsEK (322).

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.
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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 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.

Övrigt

Härutöver har moderbolaget ändrat redovis-

ningsprincip för koncernvalutakonton, inne-

bärande att balansomslutningen ökat.

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 10 februari 2011

 thord Johansson Johan rapp Eva Nilsson Fredrik rapp
 Ordförande Vice ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

 stig-Olof simonsson Christer dahlström sune Lantz
 Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör

Bolagets revisorer har ej granskat denna rapport.

Avvecklad verksamhet

dotterbolaget inmedic Ab avyttrades i augusti 

och i november såldes bladhs industri Ab med 

dotterbolag.

resultatet av sålda enheters löpande verk-

samhet och avyttring redovisas i enlighet med 

iFrs 5 som avvecklad verksamhet. samtliga 

jämförelseperioder har därför ändrats.

Förslag till utdelning

styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie 

utdelning om 2,00 sEK (1,50) per aktie, totalt 

14 MsEK (10) beräknat på antalet utestående 

aktier vid årets slut.

Härutöver föreslår styrelsen årsstämman 

en extra utdelning om 1,50 sEK (0) per aktie, 

totalt 10 MsEK (0).

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 2010 utsågs en valberedning 

bestående av ulf Hedlundh som ordförande, 

Johan rapp och Petter Johansson. Valbered-

ningens uppgift inför årsstämman 2011 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 fredagen den 

6 maj kl. 15.00.

Årsredovisning för 2010 kommer att finnas 

tillgänglig under vecka 14, 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 2011 kommer att avlämnas fredagen 

den 6 maj 2011.
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Rapport över totalresultat   2010 2009 2010 2009
   3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
(MSEK)   okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning   295 237 1 049 828
Kostnad för sålda varor   -245 -195 -857 -701

Bruttoresultat   50 42 192 127

Övriga rörelseintäkter 1)   6 0 16 5
Försäljningskostnader   -21 -20 -78 -73
Administrationskostnader   -11 -11 -42 -41
Övriga rörelsekostnader   -2 -1 -5 -3

Rörelseresultat   22 10 83 15

Finansiella poster   -3 -3 -14 -13

Resultat före skatt   19 7 69 2

skatt   -3 -2 -16 -1

Periodens resultat för kvarvarande verksamhet   16 5 53 1

resultat från avvecklad verksamhet 2)   1 -1 19 -10

Periodens resultat   17 4 72 -9

Övrigt totalresultat

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

Totalresultat för perioden   18 5 66 -14

Avskrivningar utgör för koncernen som helhet   14 17 63 71

skatt uppgår till 20 procent (-2) för helåret. 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 helåret ingår poster av engångskaraktär med 4 MsEK (0) avseende avyttring av produktsortiment.

2) resultat från avvecklad verksamhet avser inmedic Ab och bladhs industri Ab. Poster av engångskaraktär ingår med 13 MsEK (0) och avser realisationsresultat 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
   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)   2,35 0,85 7,80 0,25
resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamhet, sEK 1, 2)   2,35 0,85 7,70 0,25
resultat per aktie för koncernen som helhet, sEK 1)   2,50 0,65 10,60 -1,30
resultat per aktie efter utspädning för koncernen som helhet, sEK 1, 2)   2,45 0,65 10,40 -1,30
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie för koncernen
som helhet, sEK     18,50 18,35

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     65,70 57,50
börskurs på balansdagen, sEK     83,00 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
(MSEK)     31 dec 31 dec

TILLGÅNGAR
Goodwill     178 210
Övriga immateriella anläggningstillgångar     6 9
Materiella anläggningstillgångar     410 540
Finansiella anläggningstillgångar     0 0

Summa anläggningstillgångar     594 759

Varulager     186 206
Kortfristiga fordringar     185 182
Kassa och bank     11 11

Summa omsättningstillgångar     382 399

SuMMA TILLGÅNGAR     976 1 158

EGET KAPITAL OCH SKuLDER
Eget kapital     446 390
Långfristiga skulder     216 329
Kortfristiga skulder     314 439

SuMMA EGET KAPITAL OCH SKuLDER     976 1 158

räntebärande skulder utgör     282 540

uppskjuten skatteskuld utgör     36 45

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

Avyttrade tillgångar och skulder avseende bladhs industri Ab uppgår till 188 respektive 146 MsEK, 
varav räntebärande skulder utgör 102 MsEK.

Rapport över förändringar i eget kapital     2010 2009
(MSEK)     31 dec 31 dec

Vid årets början     390 414

Periodens totalresultat     66 -14
Lämnad utdelning     -10 -10

Vid periodens slut     446 390

Rapport över kassaflöden     2010 2009
     12 mån 12 mån
(MSEK)     jan-dec jan-dec

rörelseresultat     105 7
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet     28 62
Förändring av rörelsekapital     -7 55

Kassaflöde från den löpande verksamheten     126 124

investeringar     30 -18

Kassaflöde efter investeringar     156 106

Finansiering     -156 -113

Förändring av likvida medel     0 -7

Kassaflödesrapporten avser hela koncernen inklusive avyttrade bolag.

Av kassaflödet utgör avyttrade enheters kassaflöde från den löpande verksamheten 19 MsEK (37), kassaflöde från investeringsaktiviteter 53 MsEK (-6) och kassaflöde från 
finansieringsaktiviteter -72 MsEK (-31).
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Nyckeltal     2010 2009
     12 mån 12 mån
     jan-dec jan-dec

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

Avkastning på eget kapital, % 1)     17,4 -2,2
Avkastning på sysselsatt kapital, % 1)     12,4 1,7
Avkastning på totalt kapital, % 1)     9,6 1,4

räntetäckningsgrad, ggr 1)     5,8 0,7
Eget kapital, MsEK     446 390
soliditet, %     46 34
Andel riskbärande kapital, %     49 38

Nettoinvesteringar för kvarvarande verksamhet, MsEK     25 25
Nettoinvesteringar för koncernen som helhet, MsEK     -80 29
Medelantal anställda för kvarvarande verksamhet     677 606
Medelantal anställda för koncernen som helhet     873 851

För definitioner, se bolagets årsredovisning för 2009 sidan 56.

1) Avser hela koncernen inklusive avyttrade bolag.

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

Nettoomsättning för kvarvarande verksamhet, MsEK 295 237 228 182 293 202 233 207

bruttoresultat för kvarvarande verksamhet, MsEK 50 42 43 29 57 25 42 31

rörelseresultat för kvarvarande verksamhet, MsEK 22 10 19 6 26 -3 16 2

resultat före skatt för kvarvarande verksamhet, MsEK 19 7 15 3 23 -8 12 0

Periodens resultat för kvarvarande verksamhet, MsEK 16 5 11 3 17 -7 9 0

Periodens resultat för koncernen som helhet, MsEK 17 4 24 3 21 -9 10 -7

Periodens totalresultat, MsEK 18 5 21 -5 21 -9 6 -5

rörelsemarginal för kvarvarande verksamhet, % 7,5 4,4 8,6 2,7 9,0 -1,4 6,6 1,1

soliditet, % 46 34 38 33 34 32 33 32

resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, sEK 2,35 0,85 1,65 0,35 2,50 -1,00 1,30 0,05

resultat per aktie för koncernen som helhet, sEK 2,50 0,65 3,50 0,35 3,15 -1,30 1,45 -1,00

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, sEK 1) 5,40 4,35 6,55 2,30 6,10 9,50 0,45 2,20

1) Avser hela koncernen inklusive avyttrade bolag.

Nettoomsättning och resultat per segment

  2010 2009

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

rotational Moulding      165 0 165 25 2) 151 0 151 6

Plastic Components      272 2 274 32 3) 289 3 292 -5

Precision technology      336 3 339 13  250 1 251 -16

industrial solutions      495 0 495 32  381 0 381 19

Eliminering      – -5 -5 –  – -4 -4 –

Ofördelade poster      – – – -13  – – – -13

Koncernen totalt     1 268 0 1 268 89 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. Avyttringarna av inmedic och bladhs industri medförde en minskning av 
totala tillgångar med 200 MsEK.

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 fram till och med avyttringen i augusti 2010 och bladhs industri fram till och med avyttringen i november 2010. i resultatet ingår poster av 
engångskaraktär med 13 MsEK hänförligt till avyttring av aktierna i inmedic Ab och bladhs industri Ab.
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Resultaträkningar, moderbolaget     2010 2009
     12 mån 12 mån
(MSEK)     jan-dec jan-dec

Nettoomsättning     9,8 11,0
Försäljnings- och administrationskostnader     -15,0 -14,9
Övriga rörelseintäkter/-kostnader     2,1 0,9

Rörelseresultat     -3,1 -3,0

Finansiella poster     2,5 1,3

Resultat efter finansiella poster     -0,6 -1,7

bokslutsdispositioner     -8,6 2,9
skatt     2,3 -0,7

Periodens resultat     -6,9 0,5

skatt uppgår till 25 procent (54).

Aktiedata, moderbolaget     2010 2009
     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     -1,01 0,08
resultat per aktie efter utspädning, sEK 1)     -1,01 0,08

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

Balansräkningar, moderbolaget     2010 2009
(MSEK)     31 dec 31 dec

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar     71,3 71,5
Omsättningstillgångar     524,6 508,6

EGET KAPITAL OCH SKuLDER
Eget kapital     266,2 245,9
Obeskattade reserver     18,8 10,2
Långfristiga skulder     41,6 43,5
Kortfristiga skulder     269,3 280,5

BALANSOMSLuTNING     595,9 580,1

Moderbolagets nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under året till 0,1 MsEK (-0,1).

Moderbolagets likvida medel, inklusive beviljade men ej utnyttjade externa krediter, uppgick på balansdagen till 391 MsEK (213), en ökning med 178 MsEK under året.

utdelning har lämnats med 10 MsEK (10).

Moderbolaget har ändrat redovisningsprincip för koncernvalutakonton. dotterbolagens tillgodohavanden respektive skulder på interna checkräkningskrediter redovisas numera 
som skuld respektive fordran på koncernbolag. Koncernens sammanlagda skuld till banken redovisas som skuld i moderbolaget. balansomslutningen har till följd av denna 
ändring ökat. Jämförelseperioden har omräknats.
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Resultaträkningar Kvarvarande Avvecklad Resultat från Intern Totalt
 verksamhet  verksamhet 1)  avveckling 2) omsättning  

(MSEK) 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Nettoomsättning 1 049 828 225 250 – – -6 -7 1 268 1 071
Kostnad för sålda varor -857 -701 -191 -226 – – 4 4 -1 044 -923

Bruttoresultat 192 127 34 24 0 0 -2 -3 224 148

Övriga rörelseintäkter 16 5 3 3 13 – – – 32 8
Försäljningskostnader -78 -73 -16 -21 – – – – -94 -94
Administrationskostnader -42 -41 -7 -9 – – – – -49 -50
Övriga rörelsekostnader -5 -3 -3 -2 – – – – -8 -5

Rörelseresultat 83 15 11 -5 13 0 -2 -3 105 7

Finansiella poster -14 -13 -2 -3 – – – – -16 -16

Resultat efter finansiella poster 69 2 9 -8 13 0 -2 -3 89 -9

Koncerngemensamma kostnader – – -2 -3 – – 2 3 – –

Resultat före skatt 69 2 7 -11 13 0 0 0 89 -9

skatt -16 -1 -1 1 – – – – -17 0

Periodens resultat 53 1 6 -10 13 0 0 0 72 -9

resultat per aktie, sEK 3) 7,80 0,25 0,95 -1,55 1,85 – – – 10,60 -1,30

resultat per aktie efter utspädning, sEK 3, 4) 7,70 0,25 0,90 -1,55 1,80 – – – 10,40 -1,30

1) Avvecklad verksamhet avser inmedic Ab och bladhs industri Ab. Verksamheterna avyttrades i augusti respektive november 2010 och har under året omklassificerats till 
avvecklad verksamhet. samtliga jämförelseperioder har därför ändrats. resultat av den löpande verksamheten uppgår efter skatt till 554 tsEK (1 821) för inmedic och 
5 915 tsEK (-12 285) för bladhs industri.

2) resultat från avveckling avser realisationsresultat vid avyttring av aktierna i inmedic Ab och bladhs industri Ab.

3) beräknat på periodens resultat.

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


