
x a n o  I n d u s t r I  a B  ( p u B l )

delårsrapport 
1 januari - 30 september 2013



XANO iNdustri Ab (PubL) | 556076-2055

Delårsrapport 1 januari – 30 septeMBer 2013 | siDa 2

Vd:s kommentarer till koncernens utveckling 
under perioden 

Koncernen rapporterar ännu ett bra kvartal. 

jämfört med motsvarande period föregående 

år var omsättningen 48 procent högre medan 

resultat före skatt ökade med 38 procent 

exkluderat poster av engångskaraktär. sam-

mantaget för niomånadersperioden ökade 

omsättningen med 30 procent och resul-

tat före skatt exklusive engångsposter med 

34 procent jämfört med 2012. Kassaflödet var 

starkt och uppgick under delårsperioden till 

142 MseK före investeringar. räntebärande 

skulder har minskat med 209 MseK sedan års-

skiftet.

trenden från andra kvartalet med ökande 

aktivitetsnivå och orderingång inom merpar-

ten av koncernens marknadssegment har pla-

nat ut. Bilden är fortsatt splittrad mellan olika 

branscher och perspektiven alltjämt kortsik-

tiga. sammantaget ser dock affärsläget posi-

tivt ut inför avslutningen av året.

omsättning och resultat

Delårsperioden

nettoomsättningen uppgick till 1 154 MseK 

(888). rörelseresultatet uppgick till 135 MseK 

(77), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 

11,7 procent (8,6). i rörelseresultatet ingår 

poster av engångskaraktär med 16 MseK (-6). 

årets belopp avser främst realisationsvinster 

vid avyttring av fastigheter. resultat före skatt 

var 116 MseK (69).

Tredje kvartalet

nettoomsättningen uppgick till 340 MseK 

(230). rörelseresultatet uppgick till 32 MseK 

(16) och inkluderar engångsposter med 0 MseK 

(-6). resultat före skatt var 26 MseK (13).

aktiedata och nyckeltal

Delårsperioden

resultat per aktie uppgick till 13,80 seK (7,45). 

eget kapital per aktie var 90,75 seK (76,75). 

Genomsnittligt antal utestående aktier var 

under perioden 6 788 974. soliditeten var vid 

periodens slut 40 procent (48). Medelantalet 

anställda uppgick till 992 (768).

Viktiga händelser under perioden

i februari avyttrades en industrifastighet i 

tallinn, estland. Köpeskillingen, som beta-

lades kontant, uppgick till 6,9 Meur exklu-

sive moms och medförde en realisationsvinst 

om ca 14 MseK, vilken resultatfördes under 

första kvartalet. Fastigheten har historiskt sett 

årligen genererat ett mindre överskott och för-

säljningen får löpande liten effekt på Xanos 

resultat och ställning. Xano har inte bedrivit 

egen verksamhet i fastigheten sedan 2010.

i december 2012 förvärvade Xano de båda 

unnaryds-företagen åGes och itB teknik. 

Med stöd av den nya koncerntillhörigheten är 

förutsättningarna för tillväxt i dessa båda före-

tag goda och Xano har beslutat att under den 

närmaste tiden genomföra omfattande inves-

teringar i verksamheterna i unnaryd. projektet 

avser bland annat tillbyggnation av de båda 

företagens respektive produktionslokaler samt 

investering i gjutmaskin och bearbetningsut-

rustning. Kapacitetsutökningen i unnaryd är 

en del av Xanos strategi att genom långsik-

tiga investeringar utveckla nischade teknikfö-

retag. 

i förvärvet av åGes/itB teknik ingick ett 

antal fastigheter som inte nyttjades i verksam-

heterna. Dessa avyttrades i mars och genere-

rade en realisationsvinst om ca 2 MseK.

Händelser efter periodens slut

inga enskilda händelser av större dignitet har 

inträffat efter balansdagen. 

Verksamhet och organisation

Med effekt från den 1 januari 2013 har en 

uppdelning av bolagen i affärsenhet preci-

sion technology genomförts. segerströms och 

ViaB bildar tillsammans med nyförvärvade 

åGes och itB teknik en fjärde affärsenhet, 

precision Components. i precision technology 

kvarstår albins, KMV, lK precision, Mikroverk-

tyg och resinit. 

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.

2013 2012 2012
Q1-Q3 Q1-Q3 Helår

omsättning, MseK 438 428 580

rörelseresultat, MseK 46 41 59

rörelsemarginal, % 10,6 9,6 10,2

omsättningen ökade något jämfört med före-

gående års första nio månader samtidigt som 

lönsamheten förbättrades tack vare gynnsam 

kundmix och hög kostnadsflexibilitet i verk-

samheterna. Företagen inom affärsenheten 

upplever fortsatt goda marknadsförutsätt-

ningar med stabil orderutveckling.

delårsrapport 1 januari - 30 september 2013
DELÅRSPERIODEN

nettoomsättningen var 1 154 MseK (888)

resultat efter skatt uppgick till 94 MseK (50)

resultat per aktie var 13,80 seK (7,45)

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till 142 MseK

räntebärande skulder minskade med 209 MseK

Försäljning av industrifastighet i tallinn

Kapacitetshöjande investeringar i åGes och 
itB teknik i unnaryd

TREDJE KVARTALET

nettoomsättningen var 340 MseK (230)

resultat efter skatt uppgick till 21 MseK (8)

resultat per aktie var 3,00 seK (1,25)
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precision Components

Inom Precision Components sker komponent-

tillverkning genom skärande bearbetning och 

pressgjutning av metall i större serier med hög 

andel försäljning till fordonsindustrin.

2013 2012 2012
Q1-Q3 Q1-Q3 Helår

omsättning, MseK 441 155 199

rörelseresultat, MseK 60 11 9

rörelsemarginal, % 13,7 7,0 4,4

I rörelseresultatet ingår poster av 
engångs karaktär med MSEK 2 – –

under 2013 har åGes och itB teknik tillkom-

mit och genererat ett tillskott i omsättning om 

299 MseK med gott resultat. Dessa enheter 

har fortsatt haft en mycket hög beläggning 

och kapacitetsutökning pågår. Övriga enheter 

visar också omsättningstillväxt, främst hänför-

lig till de senaste månadernas högre uttag från 

fordonsindustrin, men med försämrade margi-

naler till följd av ogynnsam kundmix.   

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.

2013 2012 2012
Q1-Q3 Q1-Q3 Helår

omsättning, MseK 140 172 231

rörelseresultat, MseK 11 14 21

rörelsemarginal, % 7,7 8,5 9,0

I rörelseresultatet ingår poster av 
engångs karaktär med MSEK – -6 -6

affärsenhetens omsättning under årets första 

nio månader var närmare 20 procent lägre 

än jämförelseperioden. 60 procent av minsk-

ningen kan hänföras till verksamhet som 

avyttrades i juli 2012. Marknadsläget var mer 

avvaktande under det tredje kvartalet, vilket 

medförde ett svagare ackumulerat resultatut-

fall än för motsvarande period 2012.

rotational Moulding

Inom Rotational Moulding tillverkas plastpro-

dukter i form av komponenter och system 

genom rotationsgjutning. Företagen levererar 

såväl kundspecifika som egenutvecklade pro-

dukter.

2013 2012 2012
Q1-Q3 Q1-Q3 Helår

omsättning, MseK 136 135 164

rörelseresultat, MseK 16 22 20

rörelsemarginal, % 11,9 15,9 12,3

affärsenhetens fakturering under niomåna-

dersperioden var i nivå med föregående år. 

rörelsemarginalen blev betydligt lägre, främst 

med anledning av kostnadsbelastningen 

avseende etableringen i polen. inledningen 

av det tredje kvartalet var marknadsmässigt 

något avvaktande men mot slutet av perioden 

märktes en tydlig uppgång i efterfrågan. 

Investeringar

Koncernens nettoinvesteringar i anläggnings-

tillgångar uppgick under delårsperioden till 

-20 MseK (119), varav -53 avsåg avyttring av 

fastigheter, 5 MseK anskaffning av fastighe-

ter, 25 MseK maskiner och inventarier och 

3 MseK immateriella anläggningstillgångar.

tredje kvartalets nettoinvesteringar uppgick 

till 10 MseK (-4), varav 2 MseK avsåg fastig-

heter, 7 MseK maskiner och inventarier och 

1 MseK immateriella anläggningstillgångar.

Kassaflöde och likviditet

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

uppgick under delårsperioden till 142 MseK 

(59). 

Koncernens likvida medel inklusive beviljade 

men ej utnyttjade krediter uppgick på balans-

dagen till 411 MseK (281). 

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 70 och 71 i årsredovisningen för 

2012. inga ytterligare väsentliga risker bedöms 

ha tillkommit.

redovisningsprinciper

Koncernredovisningen för 2013 har, i likhet med 

årsbokslutet för 2012, upprättats i enlighet med 

international Financial reporting standards (iFrs), 

såsom de har antagits av eu, årsredovisningsla-

gen samt rekommendationer och uttalanden från 

rådet för finansiell rapportering. Denna delårs-

rapport är upprättad i enlighet med ias 34. Kon-

cernen använder sig av samma redovisningsprin-

ciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen 

för 2012 med följande undantag på grund av 

nya eller omarbetade standarder, tolkningar och 

förbättringar som ska tillämpas från och med 

1 januari 2013:

»  IFRS 13 Värdering till verkligt värde

»  Ändring IAS 1 Utformning av finansiella 

rapporter

»  Ändring IAS 19 Ersättningar till anställda

tillämpningarna har inte haft någon effekt 

på koncernens finansiella ställning men inne-

bär utökade upplysningskrav och ändrade 

uppställningsformer.

nästa rapportdatum

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2013 

avlämnas torsdagen den 13 februari 2014.

jönköping den 7 november 2013

sune lantz
Verkställande direktör



XANO iNdustri Ab (PubL) | 556076-2055

Delårsrapport 1 januari – 30 septeMBer 2013 | siDa 4

rapport över totalresultat 2013 2012 2013 2012 12/13 2012
 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 340 230 1 154 888 1 437 1 171
Kostnad för sålda varor -274 -180 -918 -702 -1 150 -934

Bruttoresultat 66 50 236 186 287 237

Övriga rörelseintäkter 1) 2 4 24 11 28 15
Försäljningskostnader -24 -19 -80 -71 -103 -94
administrationskostnader -12 -11 -41 -37 -54 -50
Övriga rörelsekostnader 2) 0 -8 -4 -12 -6 -14

rörelseresultat 32 16 135 77 152 94

Finansiella poster -6 -3 -19 -8 -23 -12

resultat före skatt 26 13 116 69 129 82

skatt -5 -5 -22 -19 -18 -15

Periodens resultat 21 8 94 50 111 67

ÖVrIGt totalrEsultat

Poster som kan komma att omklassificeras till periodens resultat
Förändring av säkringsreserv inklusive skatt 3) 0 -2 6 -1 4 -3
Valutakursdifferenser 4) -3 -4 1 -5 2 -4
effekt av ändrad bolagsskatt för poster redovisade mot eget kapital – – – – 2 2

Övrigt totalresultat -3 -6 7 -6 8 -5

Totalresultat för perioden 18 2 101 44 119 62

avskrivningar utgör  -17 -14 -51 -42 -65 -56

skatt uppgår till 19 procent (27) i delårsperioden. skattefri realisationsvinst vid avyttring av fastighet har bidragit till den lägre skattekostnaden 2013.

1) i övriga rörelseintäkter ingår poster av engångskaraktär med 16 MseK (0) i delårsperioden och 0 MseK i helåret 2012. Beloppet avser huvudsakligen realisationsvinster vid 
avyttring av fastigheter.

2) i övriga rörelsekostnader ingår poster av engångskaraktär med 0 MseK (-6) i delårsperioden och -6 MseK i helåret 2012. 2012 års belopp avser realisationsförlust vid 
försäljningen av aktierna i eslöv Mekaniska Verkstad aB.

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

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

åGes industrier i unnaryd aB och itB teknik i unnaryd aB, som förvärvades i december 2012, ingår i koncernresultatet från den 1 januari 2013.

aktiedata 2013 2012 2013 2012  2012
 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 7 064 7 064 7 064 7 028  7 037
Genomsnittligt antal aktier i eget förvar, tusental 140 140 140 140  140

resultat per aktie, seK 1) 3,00 1,25 13,80 7,45  9,85
resultat per aktie efter utspädning, seK 1) 2,90 1,25 13,40 7,35  9,70
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, seK 6,75 2,55 20,95 8,70  10,75

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   90,75 76,75  79,45
Börskurs på balansdagen, seK   197,00 90,50  105,00

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

per den 1 juli 2012 utgavs konvertibler om nominellt 29 999 961 seK, motsvarande 275 229 aktier av serie B vid full konvertering. Konvertiblerna löper med ränta 
motsvarande stiBor 3M plus 2,7 procent och förfaller till betalning den 30 juni 2016. Konverteringskursen är 109 seK.

1) Beräknat på periodens resultat.
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rapport över finansiell ställning   2013 2012  2012
(MsEK)   30 sep 30 sep  31 dec

tIllGÅnGar
Goodwill   499 216  501
Övriga immateriella anläggningstillgångar   9 6  7
Materiella anläggningstillgångar   468 447  543
Finansiella anläggningstillgångar   8 0  0

Summa anläggningstillgångar   984 669  1 051

Varulager   254 199  254
Kortfristiga fordringar   273 198  296
likvida medel   18 11  64

Summa omsättningstillgångar   545 408  614

summa Tillgångar   1 529 1 077  1 665

EGEt KapItal oCH sKuldEr
eget kapital   616 521  539
långfristiga skulder   438 182  476
Kortfristiga skulder   475 374  650

summa egeT kaPiTal och skulder   1 529 1 077  1 665

räntebärande skulder utgör   547 282  756

uppskjuten skatteskuld utgör   81 44  80

eslöv Mekaniska Verkstad aB avyttrades i juli 2012. avyttrade tillgångar och skulder uppgick till ca 31 respektive 10 MseK.

åGes industrier i unnaryd aB och itB teknik i unnaryd aB förvärvades i december 2012. Förvärvade tillgångar och skulder inklusive övervärden uppgick till 587 respektive 
221 MseK. 

i kortfristiga skulder ingår derivat värderade till verkligt värde med 4 MseK (11) för delårsperioden och 13 MseK för helåret 2012. Derivaten används för säkringsändamål och 
tillhör värderingsnivå två enligt iFrs 13.

rapport över förändringar i eget kapital   2013 2012  2012
(MsEK)   30 sep 30 sep  31 dec

Vid årets början   539 499  499

periodens totalresultat   101 44  62
effekt av emitterat konvertibellån   – 2  2
lämnad utdelning   -24 -24  -24

Vid periodens slut   616 521  539

rapport över kassaflöden   2013 2012 12/13 2012
   9 mån 9 mån 12 mån 12 mån

(MsEK)   jan-sep jan-sep okt-sep jan-dec

rörelseresultat   135 77 152 94
Betald/erhållen ränta och inkomstskatt samt justeringar 
för poster som inte ingår i kassaflödet   -14 6 -3 17
Förändring av rörelsekapital   21 -24 7 -38

Kassaflöde från den löpande verksamheten   142 59 156 73

investeringar   46 -104 -281 -431

Kassaflöde efter investeringar   188 -45 -125 -358

Finansiering   -234 1 132 367

Periodens kassaflöde   -46 -44 7 9

likvida medel vid periodens början   64 55 11 55

Kursdifferens i likvida medel   0 0 0 0

likvida medel vid periodens slut   18 11 18 64
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nyckeltal   2013 2012 12/13 2012
   9 mån 9 mån 12 mån 12 mån
   jan-sep jan-sep okt-sep jan-dec

rörelsemarginal, %   11,7 8,6 10,6 8,0
Vinstmarginal, %   10,0 7,8 9,0 7,0

avkastning på eget kapital p a, %   21,4 13,1 19,3 12,9
avkastning på sysselsatt kapital p a, %   15,2 13,3 13,7 10,8
avkastning på totalt kapital p a, %   11,5 9,7 10,4 8,0

räntetäckningsgrad, ggr   6,4 7,3 6,0 6,3
eget kapital, MseK   616 521 616 539
soliditet, %   40 48 40 32
andel riskbärande kapital, %   46 52 46 37

nettoinvesteringar, MseK   -20 119 373 512
Medelantal anställda   992 768 936 768

För definitioner, se bolagets årsredovisning för 2012 sidan 92.

nyförvärvade åGes industrier i unnaryd aB och itB teknik i unnaryd aB konsolideras från och med 2012-12-31 och bidrog inte med något resultat under 2012.

Kvartalsöversikt 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2012 2011
 Q3 Q3 Q2 Q2 Q1 Q1 Q4 Q4

nettoomsättning, MseK 340 230 426 349 388 309 283 299

Bruttoresultat, MseK 66 50 96 70 74 66 51 60

rörelseresultat, MseK 32 16 51 29 52 32 17 28

resultat före skatt, MseK 26 13 45 28 45 28 13 27

periodens resultat, MseK 1) 21 8 35 21 38 21 17 22

periodens totalresultat, MseK 2) 18 2 44 20 39 22 18 19

rörelsemarginal, % 9,4 6,8 12,1 8,4 13,4 10,3 6,0 9,2

soliditet, % 40 48 38 45 37 46 32 48

resultat per aktie, seK 3) 3,00 1,25 5,15 3,10 5,65 3,10 2,40 3,15

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, seK 2, 4) 6,75 2,55 6,60 2,95 7,60 3,20 2,05 11,30

1) avser periodens resultat för kvarvarande verksamhet.

2) avser hela koncernen inklusive avvecklad verksamhet.

3) Beräknat på periodens resultat för kvarvarande verksamhet.

4) Det starka kassaflödet under Q4 2011 förklaras främst av extraordinära förskott från kunder.

nettoomsättning och resultat per segment
 Q1-Q3 2013 Q1-Q3 2012 Q1-Q4 2012

 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 438 0 438 43  428 0 428 38  580 0 580 55

precision Components 440 1 441 52 2) 154 1 155 8  198 1 199 5 

precision technology 140 0 140 8  171 1 172 11 4) 229 2 231 16 4)

rotational Moulding 136 0 136 14  135 0 135 20  164 0 164 18

eliminering – -1 -1 –  – -2 -2 –  – -3 -3 –

ofördelade poster – – – -1 3) – – – -8  – – – -12

koncernen totalt 1 154 – 1 154 116  888 – 888 69  1 171 – 1 171 82

upplysningar om segment lämnas utifrån ledningens perspektiv, vilket innebär att rapporteringen stämmer överens med hur den presenteras internt. Koncernen rapporterar 
segmenten industrial solutions, precision Components, precision technology och rotational Moulding. Verksamheten inom respektive segment beskrivs på sidorna 2 och 3. 
segmenten redovisas enligt samma redovisningsprinciper som koncernen. Marknadsmässiga villkor tillämpas vid transaktioner mellan segmenten.

under 2013 har rotational Moulding och precision Components med anledning av högre orderingång ökat sina rörelsetillgångar, som lager och kundfordringar medan 
motsvarande poster minskat inom industrial solutions. under delårsperioden är avskrivningarna större än nettoinvesteringarna, vilket medför att materiella 
anläggningstillgångar minskar i samtliga segment.

2013 års fastighetsavyttringar avser främst förvaltningsfastigheter, vilka redovisas som ofördelade poster. anläggningstillgångarna har minskat med ca 52 MseK till följd av 
avyttring av förvaltningsfastigheter.

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 2 MseK avseende realisationsvinst vid försäljning av fastigheter.

3) i detta resultat ingår poster av engångskaraktär med 14 MseK avseende realisationsvinst vid försäljning av fastighet. 

4) i detta resultat ingår poster av engångskaraktär med -6 MseK avseende realisationsförlust vid försäljning av aktierna i eslöv Mekaniska Verkstad aB.
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resultaträkningar, moderbolaget   2013 2012  2012
   9 mån 9 mån  12 mån

(MsEK)   jan-sep jan-sep  jan-dec

nettoomsättning   7,0 6,5  9,2
Försäljnings- och administrationskostnader   -12,0 -14,0  -18,6

rörelseresultat   -5,0 -7,5  -9,4

resultat från andelar i koncernföretag   – 51,1  111,0
Övriga finansiella poster   5,3 1,9  0,4

resultat efter finansiella poster   0,3 45,5  102,0

Bokslutsdispositioner   – –  -13,8
skatt   -0,1 1,4  -11,0

Periodens resultat   0,2 46,9  77,2

Rapport över totalresultat

periodens resultat   0,2 46,9  77,2
Övrigt totalresultat   – –  –

Totalresultat för perioden   0,2 46,9  77,2

skatt uppgår till 22 procent (-3) i delårsperioden. inkomstskattebefriad utdelning bidrog till den lägre skattekostnaden under 2012.

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

Balansräkningar, moderbolaget   2013 2012  2012
(MsEK)   30 sep 30 sep  31 dec

tIllGÅnGar
anläggningstillgångar   62,9 63,0  528,9
omsättningstillgångar   736,6 479,7  539,2

EGEt KapItal oCH sKuldEr
eget kapital   299,8 293,1  323,4
obeskattade reserver   48,6 34,8  48,6
långfristiga skulder   142,8 41,9  302,3
Kortfristiga skulder   308,3 172,9  393,8

BalansomsluTning   799,5 542,7  1 068,1

rapport över förändringar i eget kapital, moderbolaget   2013 2012  2012
(MsEK)   30 sep 30 sep  31 dec

Vid årets början   323,4 267,9  267,9

periodens totalresultat   0,2 46,9  77,2
effekt av emitterat konvertibellån   – 2,0  2,0
lämnad utdelning   -23,7 -23,7  -23,7
avrundning   -0,1 –  –

Vid periodens slut   299,8 293,1  323,4

Kassaflödesanalys, moderbolaget   2013 2012  2012
   9 mån 9 mån  12 mån

(MsEK)   jan-sep jan-sep  jan-dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -101,2 -67,1  -70,1

investeringar   466,0 0,0  -466,0

Kassaflöde efter investeringar   364,8 -67,1  -536,1

Finansiering   -362,1 22,3  491,3

Periodens kassaflöde   2,7 -44,8  -44,8

2012 års investeringar avsåg företagsaffärer. under 2013 har dessa bolag avyttrats koncerninternt.
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Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för Xano industri aB (publ) 

per 30 september 2013 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 

ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med ias 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en 

slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

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

delårsinformation utförd av företagets valda revisor. en översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer 

som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga gransknings-

åtgärder. en översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning 

som en revision enligt international standards on auditing och god revisionssed i övrigt har. 

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir med-

vetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en 

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

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten 

inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med ias 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet 

med årsredovisningslagen.

Revisors granskningsrapport

  jönköping den 7 november 2013

 stefan engdahl  stefan landström andersson

 Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor


