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Vds kommentarer till koncernens 

utveckling under perioden 

(kvarvarande verksamhet)

utvecklingen var fortsatt god under det andra 

kvartalet. såväl omsättning som resultat efter 

skatt ökade med ungefär tio procent jämfört 

med motsvarande period 2010. som väntat 

mattades dock tillväxttakten något i förhål-

lande till första kvartalet och för koncernen 

totalt ligger orderstocken nu i nivå med före-

gående år.

För hela delårsperioden ökade omsättningen 

med 20 procent jämfört med första halvåret 

2010 medan rörelsemarginalen förbättrades 

från 8,0 till 9,3 procent. investeringstakten har 

planenligt ökat väsentligt och koncernens net-

toinvesteringar uppgick totalt under perioden 

till 19 MseK, varav 14 MseK under kvartal 2, 

att jämföra med 5 respektive 3 MseK under 

motsvarande period föregående år. 

omsättning

Delårsperioden

Nettoomsättningen för kvarvarande verksam-

het uppgick till 630 MseK (526), en ökning 

med 20 procent jämfört med föregående år. 

Nettoomsättningen var för avvecklad verk-

samhet 0 MseK (148) och för koncernen som 

helhet 630 MseK (671). 

Andra kvartalet

Nettoomsättningen uppgick till 321 MseK 

(293) för kvarvarande verksamhet och 0 MseK 

(81) för avvecklad verksamhet. För koncernen 

som helhet var nettoomsättningen 321 MseK 

(373).

resultat

Delårsperioden

rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet 

uppgick till 59 MseK (42), vilket motsvarar en 

rörelsemarginal på 9,3 procent (8,0). resultat 

före skatt var 52 MseK (35). 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 (0) avseende avyttring. 2011 års 

belopp avser justering av realisationsresultat 

från avyttring av bladhs industri.

Koncernen som helhet redovisade ett resul-

tat före skatt uppgående till 54 MseK (42), 

innefattande poster av engångskaraktär med 

2 MseK (4).

Andra kvartalet

Kvarvarande verksamhet redovisade ett rörel-

seresultat på 28 MseK (26) och ett resultat 

före skatt på 25 MseK (23). För avyttrad verk-

samhet var resultat före skatt 0 MseK (6) och 

för koncernen som helhet 25 MseK (29).

aktiedata och nyckeltal

Delårsperioden

resultat per aktie för kvarvarande verksam-

het uppgick till 5,75 seK (3,80). resultat per 

aktie för koncernen som helhet uppgick till 

6,05 seK (4,60) och eget kapital per aktie var 

67,95 seK (59,95). Genomsnittligt antal ute-

stående aktier var under perioden 6 788 974. 

soliditeten var vid periodens slut 47 procent 

(34). Medelantalet anställda uppgick till 731 

(884).

Viktiga händelser under perioden

inga enskilda händelser av större dignitet har 

inträffat under perioden.

Händelser efter periodens slut

inga enskilda händelser av större dignitet har 

inträffat efter balansdagen.

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 2010
Q1-Q2 Q1-Q2 Helår

Omsättning, MseK 320 267 546

rörelseresultat, MseK 35 20 46

rörelsemarginal, % 11,1 7,6 8,4

sammantaget har affärsenhetens bolag haft 

en mycket positiv utveckling under perioden. 

Försäljningen ökade med 20 procent och rörel-

seresultatet med närmare 75 procent jämfört 

med föregående års första halvår. 

Fredriksons svenska enhet redovisade en 

försäljning i nivå med föregående år men med 

något lägre marginaler till följd av förändrad 

produktmix och strukturförändringar i produk-

tionen. i den kinesiska enheten var tillväxten 

fortsatt stark. Kundbasen har breddats ytter-

ligare och verksamheten fungerar väl i de nya 

lokalerna. NPb har nu levererat drygt hälften 

av enheterna i den stora ordern till usA och 

redovisar ett mycket gott resultat. För Ackurat 

fortsatte den positiva utvecklingen med stadig 

försäljningsökning och god lönsamhet.

delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011
DELÅRSPERIODEN 

Kvarvarande verksamhet

Nettoomsättningen var 630 MseK (526)

resultat efter skatt uppgick till 39 MseK (26)

resultat per aktie var 5,75 seK (3,80)

Koncernen som helhet

Nettoomsättningen var 630 MseK (671)

resultat efter skatt uppgick till 41 MseK (31)

resultat per aktie var 6,05 seK (4,60)

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.

ANDRA KVARTALET

Kvarvarande verksamhet

Nettoomsättningen var 321 MseK (293)

resultat efter skatt uppgick till 19 MseK (17)

resultat per aktie var 2,75 seK (2,50)

Koncernen som helhet

Nettoomsättningen var 321 MseK (373)

resultat efter skatt uppgick till 19 MseK (21)

resultat per aktie var 2,75 seK (3,15)
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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 2010
Q1-Q2 Q1-Q2 Helår

Omsättning, MseK 207 166 339

rörelseresultat, MseK 13 11 19

rörelsemarginal, % 6,4 6,7 5,5

Precisionsbolagens fakturering under första 

halvåret blev 24 procent högre än under 

motsvarande period föregående år. samtidigt 

ökade rörelseresultatet med 19 procent. 

Marknadssituation är stabil och bolagen 

har fortsatt en god orderstock samt ökande 

offertstock. det finns potential för ytterligare 

lönsamhetsförbättringar när effekterna av 

genomförda strukturåtgärder får fullt genom-

slag. 

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 2010
Q1-Q2 Q1-Q2 Helår

Omsättning, MseK 104 93 165

rörelseresultat, MseK 19 17 29

rörelsemarginal, % 17,8 18,6 18,0

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

under delårsperioden ökade affärsenhetens 

omsättning med 12 procent medan rörelsere-

sultatet exklusive engångsposter förbättrades 

med 39 procent jämfört med samma period 

2010. 

utvecklingen är fortsatt god inom Cipax 

geografiska verksamhetsområde och inom i 

stort sett samtliga produktsegment. efter en 

längre tids turbulens har pris och tillgång avse-

ende plastråvara stabiliserats under perioden. 

stora resurser investeras i produktutveckling 

inom främst båt och industri.

Investeringar

Koncernens nettoinvesteringar i anläggnings-

tillgångar uppgick under delårsperioden till 

19 MseK (7), varav 1 MseK avsåg fastigheter 

och 18 MseK maskiner och inventarier.

Andra kvartalets nettoinvesteringar uppgick 

till 14 MseK (5), varav 1 MseK avsåg fastighe-

ter och 13 MseK maskiner och inventarier.

Kassaflöde och likviditet

Kassaflöde efter investeringar uppgick under 

delårsperioden till 50 MseK (36).

Koncernens likvida medel inklusive beviljade 

men ej utnyttjade krediter uppgick på balans-

dagen till 304 MseK (365).

de senaste årens positiva kassaflöde har 

medfört att tillgängliga medel ökat kraf-

tigt. under andra kvartalet har kreditavtalet 

med koncernens huvudbank omförhandlats, 

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

tillämpningen har inte haft någon effekt på 

koncernens finansiella rapporter.

nästa rapportdatum

delårsrapport för perioden 1 januari till 30 sep-

tember 2011 kommer att avlämnas tisdagen 

den 8 november 2011.

undertecknade försäkrar att halvårsrapporten 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 12 juli 2011

 tord johansson johan rapp eva Nilsson Christer dahlström
 Ordförande Vice ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

 Fredrik rapp stig-Olof simonsson sune Lantz
 Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör
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rapport över totalresultat 2011 2010 2011 2010 10/11 2010
 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån 12 mån
(MsEK) apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jul-jun jan-dec

Nettoomsättning 321 293 630 526 1 153 1 049
Kostnad för sålda varor -257 -236 -504 -427 -934 -857

Bruttoresultat 64 57 126 99 219 192

Övriga rörelseintäkter 1) 4 1 10 6 20 16
Försäljningskostnader -25 -20 -48 -40 -86 -78
Administrationskostnader -13 -11 -25 -21 -46 -42
Övriga rörelsekostnader -2 -1 -4 -2 -7 -5

rörelseresultat 28 26 59 42 100 83

Finansiella poster -3 -3 -7 -7 -14 -14

resultat före skatt 25 23 52 35 86 69

skatt -6 -6 -13 -9 -20 -16

periodens resultat för kvarvarande verksamhet 19 17 39 26 66 53

resultat från avvecklad verksamhet 2) 0 4 2 5 16 19

periodens resultat 19 21 41 31 82 72

Övrigt totalresultat

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

totalresultat för perioden 20 21 39 27 78 66

Avskrivningar utgör för koncernen som helhet -13 -16 -25 -33 -55 -63

skatt uppgår till 24 procent (25) i delårsperioden. inkomstskattebefriad realisationsvinst har bidragit till den lägre skattekostnaden 2011.

1) i övriga rörelseintäkter ingår poster av engångskaraktär avseende avyttring av produktsortiment med 0 MseK (4) för delårsperioden och 4 MseK för helåret 2010.

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 (0) för delårsperioden och 13 MseK för helåret 2010. 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.

aktiedata 2011 2010 2011 2010  2010
 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån  12 mån
 apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun  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) 2,75 2,50 5,75 3,80  7,80
resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamhet, seK 1, 2) 2,75 2,50 5,65 3,80  7,70
resultat per aktie för koncernen som helhet, seK 1) 2,75 3,15 6,05 4,60  10,60
resultat per aktie efter utspädning för koncernen som helhet, seK 1, 2) 2,75 3,15 5,95 4,55  10,40
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie för koncernen
som helhet, seK 7,00 6,10 9,10 6,55  18,50

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   67,95 59,95  65,70
börskurs på balansdagen, seK   102,00 77,50  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  2010
(MsEK)   30 jun 30 jun  31 dec

tIllGÅnGar
Goodwill   179 207  178
Övriga immateriella anläggningstillgångar   6 8  6
Materiella anläggningstillgångar   405 506  410
Finansiella anläggningstillgångar   0 0  0

Summa anläggningstillgångar   590 721  594

Varulager   175 204  186
Kortfristiga fordringar   198 250  185
Kassa och bank   9 10  11

Summa omsättningstillgångar   382 464  382

suMMa tIllGÅnGar   972 1 185  976

EGEt KapItal ocH sKuldEr
eget kapital   461 407  446
Långfristiga skulder   170 307  216
Kortfristiga skulder   341 471  314

suMMa EGEt KapItal ocH sKuldEr   972 1 185  976

räntebärande skulder utgör   264 502  282

uppskjuten skatteskuld utgör   34 44  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.

rapport över förändringar i eget kapital   2011 2010  2010
(MsEK)   30 jun 30 jun  31 dec

Vid årets början   446 390  390

Periodens totalresultat   39 27  66
Lämnad utdelning   -24 -10  -10

Vid periodens slut   461 407  446

rapport över kassaflöden   2011 2010 10/11 2010
   6 mån 6 mån 12 mån 12 mån
(MsEK)   jan-jun jan-jun jul-jun jan-dec

rörelseresultat   61 50 116 105
justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   2 14 16 28
Förändring av rörelsekapital   -1 -19 11 -7

Kassaflöde från den löpande verksamheten   62 45 143 126

investeringar   -12 -9 27 30

Kassaflöde efter investeringar   50 36 170 156

Finansiering   -52 -37 -171 -156

Förändring av likvida medel   -2 -1 -1 0

Kassaflödesrapporten avser koncernen som helhet inklusive avvecklad verksamhet.

Av kassaflödet för delårsperioden utgjorde avyttrade enheters kassaflöde från den löpande verksamheten 0 MseK (14), kassaflöde från investeringsaktiviteter -1 MseK (-2) och 
kassaflöde från finansieringsaktiviteter 1 MseK (-12).

För helåret 2010 utgjorde avyttrade enheters kassaflöde från den löpande verksamheten 19 MseK, kassaflöde från investeringsaktiviteter 53 MseK och kassaflöde från 
finansieringsaktiviteter -72 MseK.
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nyckeltal   2011 2010 10/11 2010
   6 mån 6 mån 12 mån 12 mån
   jan-jun jan-jun jul-jun jan-dec

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

Avkastning på eget kapital p a, % 1)   18,0 15,8 18,5 17,4
Avkastning på sysselsatt kapital p a, % 1)   16,9 11,2 14,9 12,4
Avkastning på totalt kapital p a, % 1)   12,7 8,7 11,3 9,6

räntetäckningsgrad, ggr 1)   8,1 5,4 7,1 5,8
eget kapital, MseK   461 407 461 446
soliditet, %   47 34 47 46
Andel riskbärande kapital, %   51 38 51 49

Nettoinvesteringar för kvarvarande verksamhet, MseK   19 5 39 25
Nettoinvesteringar för koncernen som helhet, MseK   19 7 -68 -80
Medelantal anställda för kvarvarande verksamhet   731 645 720 677
Medelantal anställda för koncernen som helhet   731 884 797 873

För definitioner, se bolagets årsredovisning för 2010 sidan 82.

1) Avser koncernen som helhet inklusive avvecklad verksamhet.

Kvartalsöversikt 2011 2010 2011 2010 2010 2009 2010 2009
 Q2 Q2 Q1 Q1 Q4 Q4 Q3 Q3

Nettoomsättning för kvarvarande verksamhet, MseK 321 293 309 233 295 237 228 182

bruttoresultat för kvarvarande verksamhet, MseK 64 57 62 42 50 42 43 29

rörelseresultat för kvarvarande verksamhet, MseK 28 26 31 16 22 10 19 6

resultat före skatt för kvarvarande verksamhet, MseK 25 23 27 12 19 7 15 3

Periodens resultat för kvarvarande verksamhet, MseK 19 17 20 9 16 5 11 3

Periodens resultat för koncernen som helhet, MseK 19 21 22 10 17 4 24 3

Periodens totalresultat, MseK 20 21 19 6 18 5 21 -5

rörelsemarginal för kvarvarande verksamhet, % 8,7 9,0 10,0 6,6 7,5 4,4 8,6 2,7

soliditet, % 47 34 47 33 46 34 38 33

resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, seK 2,75 2,50 3,00 1,30 2,35 0,85 1,65 0,35

resultat per aktie för koncernen som helhet, seK 2,75 3,15 3,30 1,45 2,50 0,65 3,50 0,35

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, seK 1) 7,00 6,10 2,10 0,45 5,40 4,35 6,55 2,30

1) Avser koncernen som helhet inklusive avvecklad verksamhet.

nettoomsättning och resultat per segment

 Q1-Q2  2011 Q1- Q2 2010 Q1-Q4 2010

 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 320 0 320 33  267 0 267 18  546 0 546 41

Precision technology 206 1 207 9  165 1 166 9  336 3 339 13

rotational Moulding 104 0 104 17  93 0 93 15 2) 165 0 165 25 2)

eliminering – -1 -1 –  – -1 -1 –  – -3 -3 –

Ofördelade poster – – – -7  1 – 1 -7  2 – 2 -10

Koncernen totalt 630 0 630 52  526 0 526 35  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 Precision technology och rotational Moulding med anledning av ökad orderingång totalt ökat sina rörelsetillgångar, som lager och kundfordringar. inom 
industrial solutions har rörelsetillgångarna minskat något.

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  2010
   6 mån 6 mån  12 mån
(MsEK)   jan-jun jan-jun  jan-dec

Nettoomsättning   4,3 5,1  9,8
Försäljnings- och administrationskostnader   -8,3 -7,9  -15,0
Övriga rörelseintäkter/-kostnader   – –  2,1

rörelseresultat   -4,0 -2,8  -3,1

Finansiella poster   1,8 -1,9  2,5

resultat efter finansiella poster   -2,2 -4,7  -0,6

bokslutsdispositioner   – –  -8,6
skatt   0,6 1,2  2,3

periodens resultat   -1,6 -3,5  -6,9

skatt uppgår till 26 procent (26) i delårsperioden.

aktiedata, moderbolaget   2011 2010  2010
   6 mån 6 mån  12 mån
   jan-jun jan-jun  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   -0,24 -0,51  -1,01
resultat per aktie efter utspädning, seK 1)   -0,24 -0,51  -1,01

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

Balansräkningar, moderbolaget   2011 2010  2010
(MsEK)   30 jun 30 jun  31 dec

tIllGÅnGar
Anläggningstillgångar   63,1 71,4  71,3
Omsättningstillgångar   398,8 550,6  524,6

EGEt KapItal ocH sKuldEr
eget kapital   240,8 232,2  266,2
Obeskattade reserver   18,8 10,2  18,8
Långfristiga skulder   14,9 42,3  41,6
Kortfristiga skulder   187,4 337,3  269,3

BalansoMslutnInG   461,9 622,0  595,9

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

Moderbolagets kassaflöde efter investeringar uppgick under perioden till 52,8 MseK (-47,6). Likvida medel, inklusive beviljade men ej utnyttjade externa krediter, uppgick på 
balansdagen till 243 MseK (271), en minskning med 148 MseK under perioden.

utdelning har lämnats med 24 MseK (10) under perioden.

i slutet av 2010 ändrade moderbolaget 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  

 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
 6 mån 6 mån 6 mån 6 mån 6 mån 6 mån 6 mån 6 mån 6 mån 6 mån
(MsEK) jan-jun jan-jun jan-jun jan-jun jan-jun jan-jun jan-jun jan-jun jan-jun jan-jun

Nettoomsättning 630 526 – 148 – – – -3 630 671

Kostnad för sålda varor -504 -427 – -124 – – – 2 -504 -549

Bruttoresultat 126 99 0 24 0 0 0 -1 126 122

Övriga rörelseintäkter 10 6 – 2 2 – – – 12 8

Försäljningskostnader -48 -40 – -11 – – – – -48 -51

Administrationskostnader -25 -21 – -5 – – – – -25 -26

Övriga rörelsekostnader -4 -2 – -1 – – – – -4 -3

rörelseresultat 59 42 0 9 2 0 0 -1 61 50

Finansiella poster -7 -7 – -1 – – – – -7 -8

resultat efter finansiella poster 52 35 0 8 2 0 0 -1 54 42

Koncerngemensamma kostnader – – – -1 – – – 1 – –

resultat före skatt 52 35 0 7 2 0 0 0 54 42

skatt -13 -9 – -2 – – – – -13 -11

periodens resultat 39 26 0 5 2 0 0 0 41 31

resultat per aktie, seK 3) 5,75 3,80 – 0,80 0,30 – – – 6,05 4,60

resultat per aktie efter utspädning, seK 3, 4) 5,65 3,80 – 0,75 0,30 – – – 5,95 4,55

 10/11 2010 10/11 2010 10/11 2010 10/11 2010 10/11 2010
 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån
(MsEK) jul-jun jan-dec jul-jun jan-dec jul-jun jan-dec jul-jun jan-dec jul-jun jan-dec

Nettoomsättning 1 153 1 049 77 225 – – -3 -6 1 227 1 268

Kostnad för sålda varor -934 -857 -67 -191 – – 2 4 -999 -1 044

Bruttoresultat 219 192 10 34 0 0 -1 -2 228 224

Övriga rörelseintäkter 20 16 1 3 15 13 – – 36 32

Försäljningskostnader -86 -78 -5 -16 – – – – -91 -94

Administrationskostnader -46 -42 -2 -7 – – – – -48 -49

Övriga rörelsekostnader -7 -5 -2 -3 – – – – -9 -8

rörelseresultat 100 83 2 11 15 13 -1 -2 116 105

Finansiella poster -14 -14 -1 -2 – – – – -15 -16

resultat efter finansiella poster 86 69 1 9 15 13 -1 -2 101 89

Koncerngemensamma kostnader – – -1 -2 – – 1 2 – –

resultat före skatt 86 69 0 7 15 13 0 0 101 89

skatt -20 -16 1 -1 – – – – -19 -17

periodens resultat 66 53 1 6 15 13 0 0 82 72

resultat per aktie, seK 3) 9,75 7,80 0,15 0,95 2,15 1,85 – – 12,05 10,60

resultat per aktie efter utspädning, seK 3, 4) 9,55 7,70 0,15 0,90 2,10 1,80 – – 11,80 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 av bladhs industri Ab 
justerats med anledning av uppgörelse med köparen 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.

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


