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Fjärde k Vartalet 2012

•	 Omsättningen	uppgick	till	99,6	(152,9)	miljoner	kronor.	
•	 EBITDA	uppgick	till	-10,8	(11,0)	miljoner	kronor	motsvarande	

en marginal på -10,8 (7,2) procent.
•	 Poster	av	engångskaraktär	relaterade	till	personalneddrag-

ningar och lager om cirka 6 miljoner kronor.
•	 Tidigare	aviserat	besparingsprogram	utökat.	Målsättning	

att sänka den fasta kostnadsmassan med cirka 35 miljo-
ner kronor på årsbasis jämfört med kostnadsnivån andra 
kvartalet 2012. 

•	 Nedskrivning	av	förvärvsrelaterade		anläggningstillgång-
ar om cirka 94 miljoner kronor. 

•	 Fullt	garanterad	nyemission	med	företrädesrätt	för	aktie-
ägarna om cirka 21 miljoner kronor före emissionskostna-
der.

•	 Räntebärande	nettoskuld	exklusive	finansiellt	klassade	
hyresavtal	uppgick	vid	årets	slut	till	42	miljoner	kronor	
vilket är 63 miljoner kronor lägre än vid motsvarande tid-
punkt föregående år.

lämnad information avser koncernen i sin helhet om inget annat anges.  
siffror inom parentes avser motsvarande period föregående räkenskapsår.

sammanFat tande resultaträkningar

2012 2011 2012 2011
mkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

nettoomsättning 99,6 152,9 481,7 546,1
eBitda -10,8 11,0 0,1 44,5

(% av nettoomsättningen) -10,9% 7,2% 0,0% 8,1%

eBita -15,8 5,3 -21,4 21,6

(% av nettoomsättningen) -15,8% 3,5% -4,4% 3,9%

Periodens	resultat -104,5 -1,3 -121,0 -1,3

(% av nettoomsättningen) -104,9% -0,8% -25,1% -0,2%

nyckeldata

2012 2011 2012 2011
okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

resultat per aktie, kronor -2,21 -0,03 -2,83 -0,03

eget kapital per aktie, kronor 2,6 5,7 2,6 5,7

soliditet, % 40,8% 44,6% 40,8% 44,6%

rörelsens kassaflöde, mkr 0,8 13,1 -7,5 36,4
rörelsens kassaflöde per aktie, kronor 0,02 0,33 -0,18 0,93

eget kapital, mkr 138,9 226,0 138,9 226,0

räntebärande nettoskuld, mkr 106,3 136,3 106,3 136,3

räntebärande nettoskuld exkl. finansiellt 
klassade	hyresavtal,	Mkr

41,8 104,7 41,8 104,7

nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,8 0,6 0,8 0,6

antal anställda vid periodens slut 230 253 230 253

HelÅret 2012

•	 Under	året		har	styrelse	och	ledning	för	Vinovo	arbetat	
om koncernens strategiska inriktning och beslutat att 
omstöpa koncernen till en renodlad industrigrupp.

•	 Omsättningen	uppgick	till	481,7	(546,1)	miljoner	kronor.	
•	 EBITDA	uppgick	till	0,1	(44,5)	miljoner	kronor	motsvarande	

en marginal på 0,0 (8,1) procent.
•	 Riktad	nyemission	under	andra	kvartalet	om	cirka	14	mil-

joner kronor. 
•	 I	juli	valdes	Göran	Bronner	till	ny	styrelseordförande	i	

Vinovo.
•	 Under	andra	kvartalet	såldes	Nordic	Flanges	rörelse-

fastighet genom en sale-lease-back-transaktion. Försälj-
ningspriset uppgick till 42,9 miljoner kronor.
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VinoVo - en industrikoncern

2012 var ett utmananade år för Vinovo, men också ett år 
med stora förändringar som vi hoppas kunna skörda fruk-
terna av kommande år. 
såväl efterfrågan som konkurrenssituationen utvecklades 
från	andra	kvartalet	väldigt	negativt,	vilket	syns	i	intjäning-
en och ligger bakom genomgripande kostnadsåtgärder i 
bolagen. samtidigt har koncernen genom kapitalrationa-
liseringar och ägartillskott nått en låg skuldsättning och 
effektivare kapitalanvändning. detta ger en grundläggan-
de	trygghet	och	en	flexibilitet	i	användandet	av	det	kassa-
flöde som genereras av rörelsen framgent. 
Vi är mitt uppe i en strategisk förändringsprocess där 
Vinovo övergår i en renodlad industrigrupp. med föränd-
ringen	 följer	 betydande	besparingar;	 inte	minst	 i	 koncer-
nens overhead kostnader. dessutom möjliggörs ett ökat 
fokus	på	vår	existerande	affär	samt	styrningen	och	utveck-
lingen av denna. 
Vinovos orderböcker har förblivit korta sedan början av 
finanskrisen, då våra kunder arbetat aktivt med att mini-
mera lager och ledtider. detta gör att efterfrågeföränd-
ringar får snabb påverkan på vårt resultat. Vi såg detta 
tydligt	under	2012	där	efterfrågan	från	slutet	av	första	kvar-
talet och under resten av året avtog kraftigt, vilket också är 
anledningen till de stora besparingsåtgärder som vidtagits. 
totalt skall besparingarna sänka Vinovos fasta kostnads-
massa med cirka 35 miljoner kronor i årstakt med full effekt 
under andra kvartalet 2013. 
den sämre efterfrågan har fått stort genomslag i de beräk-
nade värdena på förvärvsrelaterade övervärden. totalt har 
styrelse	 och	 ledning	 beslutat	 skriva	 ned	 dessa	 tillgångar,	
framför allt i form av immateriella tillgångar, med cirka 94 
miljoner kronor, vilket belastat resultatet för fjärde kvarta-
let. i fjärde kvartalet belastas även resultatet med kostnader 
av engångskaraktär, framför allt relaterade till kostnadsned-
dragningar och lagernedskrivning, med cirka 6 miljoner 
kronor. 
även om tappet i intäkter och orderingång under 2012 
mycket	väl	kan	visa	sig	vara	temporärt,	planerar	vi	verksam-
heten utifrån att den lägre omsättningsnivån kommer att 
bestå. tre viktiga fokusområden för 2013 är:

 

Fortsat t eFFek tiVisering aV Balansräkningen 

Det	finns	fortfarande	utrymme	att	minska	kapitalanvänd-
ningen, framför allt inom Vilink, genom samordning av 
lager	och	inköp	och	nya	rutiner	för	arbetet	med	kundford-
ringar. dessutom kommer verksamheterna i högre grad 
styras	 på	 avkastning	 på	 sysselsatt	 kapital,	 vilket	 över	 tid	
skall leda till effektivitetsvinster och mer differentierad pris-
sättning beroende på kapitalanvändning. 
 

kostnadskontroll ocH ök ad samordning

en stor del av de kostnadsbesparande åtgärderna under 
2012 var fokuserade på att minska kapaciteten. det kan 
dock	finnas	ytterligare	besparingar	att	göra	i	rena	effekti-
viseringsåtgärder, framför allt genom att samordna funk-
tioner och aktiviteter inom respektive affärsområde samt 
genom att minska antalet legala enheter i koncernen. till 
exempel är den fasta kostnadsbasen inom ViFlow för hög 
på grund av att vi idag har produktion på tre ställen i örn-
sköldsvik, vilket skapar ineffektiviteter i produktionen och 
gör ViFlows resultat fortsatt känsligt för intäktsnedgångar. 

ök at kundFokus 
Med	mycket	av	arbetet	med	kostnadsneddragningarna	och	
balansräkningsomvandlingen bakom oss, kommer också 
fokus från ledningens sida att i högre grad kunna skiftas 
mot	att	öka	kundnyttan.	För	ViLink	kommer	fokus	att	vara	
nya	geografiska	marknader	samt	ökad	andel	höglegerade	
och värmebehandlade produkter. andra viktiga områden 
är att fortsätta utveckla logistik och prismodell, för att på 
bästa sätt hjälpa våra kunder att stärka sin konkurrenskraft 
och effektivisera sin kapitalbindning. För ViFlows del kom-
mer kundrelationer och försäljningsprocess vidareutveck-
las för att bättre reflektera det ökade tjänste- och kunskaps-
innehållet som vi nu kan erbjuda våra kunder. 

det är bara att konstatera att 2012 var en stor besvikelse 
lönsamhetsmässigt. samtidigt står vi nu med en starkare 
balansräkning, förbättrat kunderbjudande och en kost-
nadsbas anpassad för att klara fortsatt tuffa tider. 

david malmström
Vd

Vd-ord
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net toomsät tning

nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2012 uppgick 
till  99,6 (152,9) miljoner kronor, en minskning med 35 pro-
cent jämfört med motsvarande period föregående år.  För 
helåret 2012 uppgick nettoomsättningen till 481,7 (546,1) 
miljoner kronor, vilket motvarar en omsättningsminskning 
om 12 procent.  Hela omsättningsminskningen är hänförlig 
till andra halvåret. 

resultat ocH marginaler

Bruttoresultatet för kvartalet uppgick till 2,9 (20,3) miljoner 
kronor. För helåret 2012 uppgick bruttoresultatet till 50,2 
(84,6) miljoner kronor.

rörelseresultatet före avskrivningar (eBitda) uppgick för 
kvartalet till -10,8 (11,0) miljoner kronor. eBitda-marginalen 
uppgick till -10,9 (7,2) procent. För helåret uppgick eBitda 
till 0,1  (44,5) miljoner kronor, motsvarande en marginal om 
0,0 (8,1) procent.

Försämrat marknadsklimat under räkenskapsåret och för-
ändrade förväntningar om den framtida utvecklingen har 
under fjärde kvartalet föranlett nedskrivningar av förvärvs-
relaterade immateriella och materiella anläggningstillgång-
ar om totalt 93,9 miljoner kronor. tillgångarna är hänförliga 
till kassaflödesgenererande enheter, vilkas redovisade vär-
den	har	jämförts	med	beräknade	nyttjandevärden	baserat	
på uthålliga kassaflöden. nedskrivningar för Vilink uppgår 

till 66,2 miljoner kronor och nedskrivningar för ViFlow upp-
går till 27,7 miljoner kronor. 

under senare år har Vinovos resultat belastats med årliga 
avskrivningar  uppgående till cirka 35 miljoner kronor. de 
höga avskrivningarna har dock inte motsvarat det löpande 
investeringsbehovet i verksamheterna utan har till stor del 
utgjorts av förvärvsrelaterade avskrivningar som nu i sam-
band med nedskrivningen försvinner. För 2012 uppgick 
avskrivningar relaterat till de tillgångar som skrivs ner till 
cirka 15 miljoner kronor. 
 
rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella 
anläggningstillgångar (eBita) uppgick för det fjärde kvar-
talet till -15,8 (5,3) miljoner kronor, vilket motsvarar en eBi-
ta-marginal om -15,8 (3,5) procent och för helåret till -21,4  
(21,6), motsvarande en marginal om -4,4 (3,9) procent.

rörelseresultatet (eBit) uppgick till -112,7 (2,3) miljoner kro-
nor för kvartalet, och till -127,2 (9,4) miljoner kronor för hel-
året.  

riksdagen beslöt under fjärde kvartalet 2012 att från och 
med 1 januari 2013 sänka bolagsskatten från 26,3 till 22,0 
procent. För Vinovo innebär förändringen i skattesats en 
minskad uppskjuten skatteskuld om 2,5 miljoner kronor 
och 4,4 miljoner kronor i minskad uppskjuten skattefordran. 

koncernens VerksamHet  
under Året

net toomsät tning (mkr)
justerat För aV Veckl ade Verk samHeter

eBitda (mkr)
justerat För aV Veckl ade Verk samHeter

2009 2010 2011 2012

134

119

97
105 102

120 120 118
128

148 148

118

153

Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1

136

98 100

5,9

4,0

6,5 6,3

-1,5

12,4

13,7

1,8

9,3
9,9

14,3

9,4

11,0

Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1

2009 2010 2011 2012

4,9

-3,4 -10,8
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nettot om 1,9 miljoner kronor utgör en skattekostnad som 
redovisats i rapport över totalresultat under perioden. 
det fjärde kvartalets resultat efter skatt uppgick till -104,5 
(-1,3) miljoner kronor, varav -104,6 (-1,4) miljoner kronor 
är hänförligt till aktieägarna i Vinovo, motsvarande -2,21 
(-0,03) kronor per aktie.  För helåret uppgick resultat efter 
skatt  till -121,0 (-1,3) miljoner kronor, varav -121,0 (-1,0) mil-
joner kronor är hänförligt till aktieägarna i Vinovo, motsva-
rande -2,83 (-0,03) kronor per aktie.

inVesteringar ocH aVskriVningar

koncernens investeringar i materiella anläggningstillgång-
ar uppgick under kvartalet till 0,3 (2,2) miljoner kronor. 
under helåret 2012 har 6,8  (9,7) miljoner kronor investerats i 
materiella anläggningstillgångar. 

kvartalets avskrivningar uppgick till 7,9 (8,7) miljoner kro-
nor, varav 3,0 (3,0) miljoner kronor avser avskrivningar på 
immateriella anläggningstillgångar. avskrivningar redovi-
sade i resultaträkningen för helåret uppgick till 33,4 (35,1) 
miljoner kronor, av vilka 11,9 (12,2) avsåg immateriella 
anläggningstillgångar.

k assaFlöde

rörelsens kassaflöde före förändring av rörelsekapital upp-
gick under kvartalet till -10,9 (8,1) miljoner kronor och rörel-
sens kassaflöde efter förändring av rörelsekapital uppgick 
till 0,8 (13,1) miljoner kronor. under helåret 2012 uppgick 
rörelsens kassaflöde före förändring av rörelsekapital till 
-9,1 (33,1) miljoner kronor och rörelsens kassaflöde efter 
förändring av rörelsekapital uppgick till -7,5 (36,4) miljoner 
kronor.

investeringsverksamhetens kassaflöde uppgick under 
kvartalet till -3,0 (-2,5) miljoner kronor och under helåret 
till 4,3 (-23,9) miljoner kronor. under andra kvartalet såldes 
nordic Flanges rörelsefastighet genom en sale-lease-back-
transaktion. Försäljningspriset uppgick till 42,9 miljoner 
kronor och genom transaktionen stärktes kassaflödet netto 
med 13,9 miljoner kronor.

kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under 
kvartalet till -8,5 (-9,4) miljoner kronor och under helåret till 
-2,4 (-26,5) miljoner kronor. under kvartalet har amortering 
av lån skett med 29,8 (20,2) miljoner kronor, och under hel-
året har amortering av lån skett med 58,2 (60,8) miljoner 
kronor.  

koncernens kassaflöde uppgick under kvartalet till -10,7 
(1,3) miljoner kronor. under helåret uppgick kassaflödet till 
-5,7 (-13,9) miljoner kronor.  

lik Viditet ocH Finansiell ställning

Vinovo följer kontinuerligt upp koncernens likviditets- och 
kapitalbehov. kopplat till banklån finns krav på att vissa 
finansiella	nyckeltal	ska	vara	uppfyllda,	så	kallade	covenan-
ter,	vilka	följs	upp	kvartalsvis.	Per	den	31	december	2012	var	
ett	av	dessa	nyckeltal	 inte	uppfyllt.	Företagsledningen	har	
en god dialog med berörd bank och omförhandling av låne-
villkoren pågår. skulder till kreditinstitut om 13,2 miljoner 
kronor	är	hänförbara	till	låneavtal	där	ett	finansiellt	nyckel-
tal	ej	är	uppfyllt.	Av	dessa	krediter	förfaller	6,6	miljoner	kro-
nor senare än den 31 december 2013 och i enlighet med 
låneavtalet har dessa krediter klassificerats som kortfristiga 
skulder.

Per	den	31	december	2012	hade	Vinovo	en	 räntebärande	
nettoskuld uppgående till 106,3 (136,3) miljoner kronor, 
varav 64,5 (31,6) miljoner kronor är hänförbara till finan-
siellt	klassade	hyresavtal.	Vinovos	räntebärande	nettoskuld	
exklusive	finansiellt	klassade	hyresavtal	uppgick	vid	perio-
dens utgång till 41,8  (104,7) miljoner kronor. 

likvida medel vid periodens utgång uppgick till 9,0 (14,9) 
miljoner kronor. soliditeten uppgick till 40,8 (44,6) procent.

arbetet med att förbättra Vinovos likviditetssituation fort-
går	och	har	gett	positivt	resultat.	Det	är	styrelsens	och	före-
tagsledningens bedömning att detta arbete tillsammans 
med prognostiserat kassaflöde från rörelsen, kommer att 
vara	 tillräckligt	 för	 att	 uppfylla	 de	 likviditetsbehov	 som	
föreligger under den kommande tolvmånadersperioden.

rörelsens k assaFlöde (mkr)
e j justerat För aV Veckl ade Verk samHeter

ränteBärande net toskuld (mkr)
exkl Finansiellt kl assade HyresaV tal

1,6

20,8

4,3

22,9

13,4

9,7

-1,0 -10,3

10,9

-3,8

11,3

15,7

13,1

Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1

2009 2010 2011 2012

-1,9 0,8

3,9

243 236
227 232

206 199

163
143 140 135

114
105 102

Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1

2009 2010 2011 2012

59 59
42
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aFFärsomrÅde Vilink

2012 2011 2012 2011
(mkr) okt-dec okt-dec jan-dec jan–dec

nettoomsättning 66,5 83,2 316,8 336,0
rörelseresultat före avskrivningar, eBitda* 0,4 7,7 21,1 37,1
Balansomslutning vid periodens utgång 264,6 304,8 264,6 304,8
antal anställda vid periodens utgång 130 143 130 143

Bolagen inom Vilink är inriktade på tillverkning och handel med flänsar, rörkopplingar och kompo-
nenter	i	olika	typer	av	stål	och	speciallegeringar.	ViLink	består	av	tre	rörelsedrivande	företag,	Nordic	
Flanges, Ferral components och Ferral alucast med verksamhet i sverige och Finland. ambitionen 
är	att	växa	de	närmaste	åren,	både	organiskt	och	genom	förvärv.	Målsättningen	är	att	bygga	en	
nordeuropeisk industrigrupp som tillhandahåller avancerade och tekniskt krävande rörkopplingar 
till kunder som värdesätter flexibilitet och hög servicegrad.

net toomsät tning ocH resultat

nettoomsättningen för kvartalet minskade med 20 procent 
jämfört med motsvarande period förgående år och
uppgick till 66,5 (83,2) miljoner kronor. rörelseresultatet 
före avskrivningar (eBitda) uppgick för kvartalet till 0,4 (7,7) 
miljoner kronor, motsvarande en eBitda-marginal om 0,6 
(9,3) procent. 

marknad ocH Försäl jning

marknadsutvecklingen var svag under kvartalet för samtli-
ga bolag inom Vilink. dels är nivån på större investeringar 
och industriprojekt fortsatt låg och dels gav kalendereffek-
ter och kundernas extra fokus på trimmade lagernivåer en 
extremt svag avslutning på året. efter årsskiftet har markna-
den visat tecken på att efterfrågetappet bottnat, men osä-
kerheten är fortsatt stor och den delen av försäljningen som 
är riktad mot södra europa är fortfarande svag.  
Positivt	är	att	efterfrågan	på	värmebehandlade	specialstål	
ökar, och en allt större andel av provning görs i eget labora-
torium	 vilket	 successivt	 bygger	 erfarenhet	 och	 en	 högre	
kompetens. utvecklingen inom komponenttillverkningen 
har efter en del inkörningsproblem med den större maskin-
investering som gjordes i sommar visat stabil utveckling. 
trots rådande marknadsläge ser vi ändå en stor långsiktig 
potential för Vilink genom de områden och marknader som 
vi	 fokuserar	 på;	 ökad	 samordning,	 ökad	 andel	 värmebe-
handlat specialstål, olja- och gasmarknaden och ökad kapa-
citet för komponenttillverkningen i Ferral components.

öVriga Händelser under k Vartalet 

som ett resultat av det pågående arbetet med integration 
och	synergiutvinning	mellan	bolagen	 inom	ViLink	har	en	
gemensam nordisk Vilink organisation etablerats inom 
områdena försäljning, produktförsörjning (inköp), legotill-
verkning samt ekonomi & administration.  arbetet med att 
anpassa lagernivåerna och förbättra inköpspriserna genom 
gemensamt	inköp	och	gemensamma	system	förväntas	ge	
positiva resultateffekter under 2013. 
På	 grund	 av	 rådande	marknadsläge	 har	 arbetet	med	 att	
etablera	en	egen	organisation	i	Ryssland	skjutits	på	framti-
den. Försäljning till denna marknad kommer fortsatt att ske 
lokalt från sverige och Finland. 

STRATEGISkA	PRIORITERINGAR	

kortsiktigt är det ett stort fokus på kostnadskontroll. där-
utöver står fortsatt på agendan att öka försäljningen och 
andelen värmebehandlade produkter, öka aktiviteterna 
inom marknaden för olja och gas samt att fortsatt intensi-
fiera	samordningen	och	synergiutvinningen	mellan	Nordic	
Flanges och Ferral-bolagen. målsättningen är att skapa ett 
fokuserat bolag inriktat på flänsar och rörkopplingar samt 
att utveckla komponenttillverkningen som en egen verk-
samhetsgren	för	att	öka	kundnyttan	och	förbättra	konkur-
renskraften.  

*rensat för moderbolagskostnader Vinovo
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aFFärsomrÅde ViFlow

2012 2011 2012 2011
(mkr) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

nettoomsättning 33,8 69,8 167,9 212,4

rörelseresultat före avskrivningar, eBitda* -7,9 5,4 -11,1 14,3
Balansomslutning vid periodens utgång 131,5 150,1 131,5 150,1
antal anställda vid periodens utgång 97 107 97 107

ViFlow	designar,	konstruerar	och	tillverkar	högeffektiva	värmeväxlare,	tryckkärl	och	annan	process-
utrustning i titan, rostfritt stål och kolstål. Verksamheten håller hög teknisk kompetensnivå med 
egen avdelning för termiska beräkningar. ViFlow erbjuder ett komplett sortiment av värmeväxlare 
genom att utöver egen produktion ha exklusiva återförsäljningsavtal för ett flertal utländska till-
verkare.	Företagsgruppen	utför	även	installation	av	kompletta	rörsystem	för	industriella	ändamål.	
ViFlow består idag av tre rörelsedrivande företag, örnalp unozon, ramaB samt ViFlow Finland.

net toomsät tning ocH resultat

nettoomsättningen för kvartalet minskade med 52 procent 
jämfört med motsvarande period förgående år och upp-
gick till 33,8 (69,8) miljoner kronor. rörelseresultatet före 
avskrivningar (eBitda) uppgick för kvartalet till -7,9 (5,4) 
miljoner kronor, motsvarande en eBitda-marginal om -23,4 
(2,5) procent. de kraftiga kostnadsbesparande åtgärder 
som beslutats genomfördes med full kraft under årets sista 
månader. endast en del av kostnadsbesparingarna hann få 
genomslag innan årsskiftet vilket tillsammans med reserve-
ringar för uppsagd personal, nedskrivning av lager samt en 
fortsatt tuff marknadssituation med låg omsättning ledde 
till det svaga resultatet för årets sista kvartal. 

marknad ocH Försäl jning 

ViFlows marknad präglades under året av osäkerheten i 
omvärlden med en minskande andel projekt som reali-
serades och där det viktiga kundsegmentet papper- och 
massa	utvecklades	mycket	svagt,	trots	fortsatt	hög	volym	
av förfrågningar och utsända offerter. Fortfarande är det 
en stor osäkerhet i den fortsatta utvecklingen, med hård 
konkurrens och prispress. arbetet med att bredda ViFlows 
kundbas	mot	nya	intressanta	kundsegment	ger	resultat	och	
andelen order från dessa kundsegment ökar.
ViFlow arbetar mot att ta en intressant marknadsposition 
som en mindre och mer kundnära, tekniskt kvalificerad 
helhetsleverantör av produkter och tjänster inom värme-
växling,	 tryckkärl	 och	 processutrustning.	 Genom	 en	 mer	
aktiv och proaktiv försäljningsprocess som implementerats 

under hösten arbetar ViFlows organisation för fullt för att 
försäljningen nu skall vända uppåt. 

öVriga Händelser under k Vartalet 

de största besparingsåtgärderna har genomförts i örn-
sköldsvik, med kraftiga personalneddragningar inom såväl 
tjänstemannaorganisationen som inom produktionsorga-
nisationen. kostnader för uppsagd personal som fortfaran-
de var anställda men som hade lämnat företaget belastar 
resultat för årets sista kvartal vilket bidrar till det kraftigt 
negativa resultatet i fjärde kvartalet.
omfördelning av resurser har möjliggjort att affärsområ-
dets controllingfunktion har kunnat stärkas och med detta 
intensifieras arbetet med processförbättringar, kostnads-
kontroll och samordning mellan ViFlows enheter i stock-
holm, örnsköldsvik, knislinge och Helsingfors.

STRATEGISkA	PRIORITERINGAR	

kortsiktigt är det ett stort fokus på kostnadskontroll. sam-
tidigt fortsätter arbetet med att etablera ViFlow som varu-
märke samt att förbättra produktionsförutsättningarna i 
örnsköldsvik där ViFlow idag bedriver produktion utspridd 
på tre ställen, vilket skapar stora kostnadsnackdelar. Vidare 
ser vi en potential i ökad samordning och effektivisering av 
interna processer för att etablera en organisation som fullt 
utnyttjar	företagets	breda	produktportfölj	och	höga	kom-
petens. 

*rensat för moderbolagskostnader Vinovo
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k Vartalet ok toBer-decemBer

nettoomsättning eBitda eBitda-marginal
(mkr) okt-dec 2012 okt-dec 2011 okt-dec 2012 okt-dec 2011 okt-dec 2012 okt-dec 2011

Vilink 66,5 83,2 0,4 5,8 0,6% 7,0%
ViFlow 33,8 69,8 -7,9 4,3 -23,3% 6,1%
ViProp – 0,9 – 0,4 – 50,1%
– varav fsg till andra segment – 0,9 – – – –

moderbolag 1,8 3,1 -3,4 0,4 n/a n/a
– varav fsg till andra segment 1,8 3,1 – – – –

eliminering/justering -2,5 -4,1 – – – –

total 99,6 152,9 -10,8 11,0 -10,9% 7,2%

aVstämning aV resultat För segment mot resultat Före sk at t

(mkr) okt-dec 2012 okt-dec 2011

resultat för segment (eBitda) -10,8 11,0
av- och nedskrivningar -101,9 -8,7
Finansiella intäkter 0,8 0,3
Finansiella kostnader -2,2 -2,7

koncernens resultat före skatt -114,1 -0,1

PERIODEN	jANUARI-DEcEMBER

nettoomsättning eBitda eBitda-marginal
(mkr) jan-dec 2012 jan-dec 2011 jan- dec 2012 jan-dec 2011 jan-dec 2012 jan -dec 2011

Vilink 316,8 336,0 21,1 35,2 6,7% 10,5%
ViFlow 167,9 212,4 -11,1 13,1 -6,6% 6,2%
ViProp 1,3 3,5 1,0 2,9 77,4% 82,6%
– varav fsg till andra segment 1,3 3,5 – – – –

moderbolag 7,3 3,1 -11,0 -6,8 n/a n/a
– varav fsg till andra segment 7,3 3,1 – – – –

eliminering/justering -11,6 -8,8 – – – –

total 481,7 546,1 0,1 44,5 0,0% 8,1%

aVstämning aV resultat För segment mot resultat Före sk at t

(mkr) jan-dec 2012 jan-dec 2011

resultat för segment (eBitda) 0,1 44,5
av- och nedskrivningar -127,2 -35,1
Finansiella intäkter 1,6 0,8
Finansiella kostnader -11,1 -9,4

koncernens resultat före skatt -136,7 0,8

segmentinFormation
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moderBolaget

moderbolaget hade en omsättning på 1,8  (3,1) miljoner kro-
nor under fjärde kvartalet 2012. denna omsättning är helt 
baserad på fakturering av managementtjänster till affärs-
områdena. nedskrivning av aktier i dotterbolag har gjorts 
med 55,4 miljoner kronor. resultat före skatt uppgick under  
kvartalet till -56,5 (10,7) miljoner kronor. 
moderbolaget hade vid periodens slut tre anställda.  

Beslut Vid VinoVos Årsstämma 2012

Vinovos	årsstämma	ägde	rum	den	7	maj	2012.	På	stämman	
valdes	styrelseledamöterna	Sven-Åke	Bergkvist,	Tomas	Alt-
hén,	 caroline	 Pérez	 och	David	Malmström.	 Till	 styrelsens	
ordförande omvaldes sven-Åke Bergkvist. 
stämman beslutade vidare fastställa resultat- och balans-
räkning,	 att	 bevilja	 styrelsen	och	 verkställande	direktören	
ansvarsfrihet samt att ingen utdelning skulle lämnas för 
räkenskapsåret januari-december 2011.
Stämman	beslutade	att	styrelsen	bemyndigades	att	vid	ett	
eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om 
nyemission	av	aktier	 i	bolaget.	Nyemission	 ska	kunna	 ske	
med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat 
villkor.	Syftet	med	bemyndigandet	är	att	möjliggöra	för	sty-
relsen att kunna fatta beslut om företagsförvärv med betal-
ning	 i	 egna	 aktier	 eller	 nyemission	 för	 att	 tillföra	 bolaget	
ytterligare	 kapital	 för	 finansieringen	 av	 verksamheten,	
inklusive	företagsförvärv,	eller	för	ytterligare	breddning	av	
ägarbasen i bolaget.

rik tad nyemission

under andra kvartalet 2012 genomförde Vinovo en riktad 
nyemission	om	totalt	4	362	640	aktier.	Teckningskursen	var	
3,25	 kronor	 och	 bolaget	 tillfördes	 genom	 nyemissionen	
netto efter emissionskostnader sammanlagt 14,0 miljoner 
kronor. emissionen medförde en utspädning på 10 procent.
Av	de	nyemitterade	aktierna	har	2	617	584	aktier	tecknats	
av göran Bronner, via bolag, och 1 745 056 aktier tecknats 
av johan strömberg, privat och via bolag.
emissionskursen motsvarar en premie om 16,1 procent i för-
hållande till den sista betalkursen före emissionens offent-
liggörande samt en premie om 16,4 procent i förhållande till 

aktiens	 volymviktade	 genomsnittliga	 betalkurs	 under	 30	
handelsdagar före emissionens offentliggörande.

Beslut Vid VinoVos ex tra Bolagsstämma 2012

Extra	bolagsstämma	i	Vinovo	ägde	rum	den	18	juli	2012.	På	
stämman	beslutades	att	antalet	styrelseledamöter	ska	vara	
fem, utan suppleanter. göran Bronner valdes in i Vinovos 
styrelse	 och	 valdes	 även	 till	 styrelsens	 ordförande.	 Sven-
Åke	 Bergkvist,	 Tomas	 Althén,	 caroline	 Pérez	 och	 David	
Malmström	kvarstår	som	styrelseledamöter.	
På	 stämman	beslutades	 även	 att	 inrätta	 en	 valberedning	
bestående	 av	 tre	 representanter	 (christian	 Pérez,	 Tomas	
althén och johan strömberg) för bolagets största ägare per 
den 30 juni 2012. 

Fullt garanterad Företrädesemission

under fjärde kvartalet genomförde Vinovo en fullt garan-
terad företrädesemission om totalt 8 725 340 aktier. Fem 
befintliga	aktier	berättigade	till	teckning	av	en	ny	aktie	till	
en teckningskurs om 2,45 kronor per aktie. 
Genom	nyemissionen	tillfördes	bolaget	cirka	21,4	miljoner	
kronor före emissionskostnader. 

utsik ter

Året inleddes starkt men i slutet av första kvartalet försva-
gades såväl orderingång, omsättning som lönsamhet kraf-
tigt. med helåret bakom oss visar det sig att den generella 
oron och makroekonomiska situationen påverkar kunder-
nas investeringsbeslut och även om tappet i intäkter och 
orderingång	under	2012	mycket	väl	kan	visa	sig	vara	tempo-
rärt, planerar vi verksamheten efter att rådande marknads-
läge skall bestå. trots detta ser vi ändå möjligheter till för-
bättringar och att ta andelar på marknader där vi idag har 
en låg penetration. 
Med	 den	 osäkra	 omvärldssituationen	 är	 det	 tryggt	 att	
Vinovo uppvisar en starkare balansräkning med allt lägre 
skuldsättning	och	att	vi	går	 in	 i	2013	med	betydligt	 lägre	
amorteringar än under 2012. 
Vinovo har tillsammans med respektive affärsområdes led-
ning etablerat strategiska utvecklings- och aktivitetsplaner 
för de båda affärsområdena. inom Vilink är målsättningen 
att skapa en fokuserad flänsverksamhet med nordisk orga-

öVrig Väsentlig inFormation
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nisation	som	skapar	ökad	kundnytta	och	skalfördelar	och	
samtidigt etablera en strategisk utvecklings- och aktivitets-
plan	 för	 komponenttillverkningen	 i	 Finland.	 På	 agendan	
för ViFlow är att öka kännedomen om ViFlow och ViFlows 
hela sortiment på marknaden, förbättra produktionsförut-
sättningarna i örnsköldsvik, öka försäljningen av partner-
produkter, fortsätta integrera organisationen och förenkla 
legala strukturen för att skapa ett gemensamt ViFlow.
som ett led i att fokusera arbetet med att utveckla befint-
liga	verksamheter	har	Vinovos	 styrelse	beslutat	att	 ändra	
koncernens inriktning till att fokusera på nuvarande affärs-
områden. 

risker ocH osäkerHetsFak torer

samtliga portföljbolag i Vinovokoncernen påverkas av 
industrikonjunkturen i stort, eftersom tillverkade produkter 
ofta är delkomponenter i större investeringsprojekt som i 
tider	 av	ekonomisk	osäkerhet	minskar	 i	omfattning.	Port-
följbolagens verksamhet ger upphov till risker som orsakas 
av förändringar av priser på marknadsnoterade råvaror, 
huvudsakligen stål, nickel och andra legeringsmetaller i 
rostfritt stål. under 2011 och 2012 har priserna fluktuerat 
men visat en nedåtgående trend och den fortsatta utveck-
lingen är svårbedömd.
För koncernen som helhet är uppgång i materialpriser 
positiv, dock påverkas portföljbolagen olika av prisföränd-
ringarna. nordic Flanges och till viss del Ferral components 
påverkas positivt av uppgång i priser på stål och nickel, då 
tidigare köpt material realiseras då priserna ökat och man 
därmed kan ta ut högre priser från sina kunder. För bolagen 
inom ViFlow påverkas bolagen kortsiktigt negativt av upp-
gång i råmaterialpriser, främst på stål och titan, då priser 
som offereras vid ett tillfälle baseras på materialpriser för 
material	som	vid	slutlig	order	från	kunden	kan	vara	dyrare	
att anskaffa. För Ferral alucast påverkar snabba uppgångar 
i priset på aluminium negativt, då man arbetar med prislis-
tor som förändras månads- eller kvartalsvis. Vinovo arbetar 
aktivt med att hålla kuranta lager och med att minimera 
lagerbindningen	i	syfte	att	minska	risken	för	negativa	effek-
ter från förändringar i råmaterialpriser. 
För övriga finansiella risker hänvisas till Vinovos årsredovis-
ning 2011.

REDOVISNINGSPRINcIPER

delårsrapporten för koncernen är upprättad enligt ias 
34 delårsrapportering och tillämpliga delar i Årsredovis-
ningslagen. om inte annat anges nedan har samma redo-
visningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i 
senaste årsredovisning. Årsredovisningen finns tillgänglig 
på Vinovos hemsida www.vinovo.se. 
inga väsentliga förändringar i redovisningsstandarder har 
påverkat Vinovos koncernredovisning under perioden.
delårsrapporten för moderbolaget är upprättad i enlig-
het med Årsredovisningslagen 9 kapitel, delårsrapport. 
om inget annat anges har samma redovisningsprinciper 
och beräkningsgrunder tillämpats som i senaste årsredo-
visning. moderbolagets redovisningsprinciper framgår 
av Vinovos årsredovisning 2011 som finns tillgänglig på 
Vinovos hemsida, www.vinovo.se.

VäSENTLIGA	häNDELSER	FTER	PERIODENS	UTGÅNG

inga väsentliga händelser har rapporterats efter periodens 
utgång.

Vinovo aB (publ)
stockholm den 19 februari 2013

david malmström

Verkställande direktör

denna rapport har inte varit föremål för granskning av 
bolagets revisorer.
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antal aktier efter utspädning
antal aktier efter årets slut med beaktande av utspädnings effekten på 
utestående teckningsoptioner etc.

avkastning på eget kapital, %
Årets resultat enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt eget 
kapital, beräknat på rullande 12 månader.

Avkastning	på	sysselsatt	kapital,	%
resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genom-
snittligt	sysselsatt	kapital,	beräknat	på	rullande	12	månader.	

Bruttoresultat
nettoomsättning minskad med kostnad för sålda varor.

Bruttomarginal, %
Bruttoresultat i procent av årets nettoomsättning.

eBit
rörelseresultat före finansiella poster och skatt.

eBit marginal, %
eBit i procent av årets nettoomsättning.

eBita
rörelseresultat före finansiella poster, skatt och av- och nedskrivningar av 
immateriella anläggningstillgångar.

eBita marginal %
eBita i procent av årets nettoomsättning.

eBitda
rörelseresultat före finansiella poster, skatt och av- och  nedskrivningar.

eBitda marginal, %
eBitda i procent av årets nettoomsättning.

eget kapital per aktie
Eget	kapital	exklusive	innehav	utan	bestämmande	inflytande	vid	perio-
dens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut.

genomsnittligt antal aktier, före utspädning
Det	vägda	antalet	aktier	under	året	med	hänsyn	taget	till	under	perioden	
genomförda	nyemissioner.

genomsnittligt antal aktier, efter utspädning
Det	vägda	antalet	aktier	under	året	med	hänsyn	taget	till	under	perioden	
genomförda	nyemissioner,	efter	utspädning.

kassaflöde från den löpande verksamheten
rörelsens kassaflöde, efter förändring av rörelsekapital.

kassaflöde från löpande verksamhet, per aktie
kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med vägt genom-
snittligt antal aktier.

kassaflöde från löpande verksamhet, per aktie efter utspädning 
kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med vägt genom-
snittligt antal aktier efter utspädning.

medarbetare
antal medarbetare vid periodens slut. antal medarbetare beräknat uti-
från arbetad heltid vid  periodens slut.

nettoskuldsättningsgrad, ggr
räntebärande nettoskuld delat med eget kapital.

Periodens	resultat
resultat efter skatt.

resultat per aktie, före utspädning
Periodens	resultat	hänförligt	till	aktieägarna	i	Vinovo	AB	dividerat	med	
vägt genom snittligt antal aktier.

resultat per aktie, efter utspädning
Periodens	resultat	hänförligt	till	aktieägarna	i	Vinovo	AB	dividerat	med	
antal aktier efter utspädning.

räntebärande nettoskuld
nettot av räntebärande skulder minus  räntebärande tillgångar inklusive 
likvida medel.

Räntebärande	nettoskuld	exkl	finansiellt	klassade	hyresavtal
Räntebärande	nettoskuld	minus		skulder	hänförliga	till	hyresavtal,	som	
definierats som finansiella leasingavtal enligt ias 17.

soliditet, %
eget kapital i procent av balans omslutningen.

Sysselsatt	kapital
Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder. 

deFinitioner
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RappoRt öveR totalResultat, konceRnen

2012 2011 2012 2011
(tkR) not okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

nettoomsättning 99 587 152 860 481 673 546 124
kostnad för sålda varor 1 -96 643 -132 528 -431 463 -461 497

Bruttoresultat 2 944 20 332 50 210 84 627

övriga rörelseintäkter 436 288 1 528 1 501
Försäljningskostnader 1 -8 844 -7 305 -34 317 -30 104
administrationskostnader 1 -13 488 -11 002 -49 846 -46 207
Forsknings- och utvecklingskostnader 1 -8 -9 -296 -108
övriga rörelsekostnader 219 -38 -586 -319
nedskrivningar -93 941 – -93 941 –

Rörelseresultat -112 682 2 266 -127 248 9 390

Finansiella poster
Finansiella intäkter 815 357 1 622 776
Finansiella kostnader -2 214 -2 744 -11 066 -9 371

Finansnetto -1 399 -2 387 -9 444 -8 595

Resultat före skatt -114 081 -121 -136 692 795

skatt på periodens resultat 9 607 -1 140 15 688 -2 103

periodens resultat -104 474 -1 261 -121 004 -1 308

övrigt totalresultat
periodens omräkningsdifferens 679 -104 -610 -220

övrigt totalresultat för perioden, netto efter 
skatt

679 -104 -610 -220

periodens totalresultat -103 795 -1 365 -121 614 -1 528

periodens resultat hänförligt till aktieägarna i 
vinovo aB -104 601 -1 373 -120 952 -1 008

periodens resultat hänförligt till innehav utan 
bestämmande inflytande 127 112 -52 -300

periodens totaresultat hänförligt till 
aktieägarna i vinovo aB -103 913 -1 473 -121 557 -1 227

periodens totalresultat hänförligt till innehav 
utan bestämmande inflytande 118 108 -57 -301

Genomsnittligt antal aktier 47 230 645 39 264 060 42 801 988 39 264 060
Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning 1 47 230 645 39 264 060 42 801 988 39 264 060
Resultat per aktie -2,21 -0,03 -2,83 -0,03
Resultat per aktie, efter utspädning -2,21 -0,03 -2,83 -0,03

1 totalt fanns 1 850 000 utestående teckningsoptioner med en lösenkurs om 5,80 kr. genomsnittskursen på stamaktierna har under alla 
perioder understigit teckningskursen, vilket innebär att de inte inneburit någon utspädningseffekt.
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not 1 - aVskriVningar

2012 2011 2012 2011
(tkr) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

kostnad för sålda varor 7 513 7 160 29 974 28 527
-varav immateriella tillgångar 2 701 2 765 10 882 11 079

Försäljningskostnader 263 361 1 406 1 327
-varav immateriella tillgångar 160 171 634 666

administrationskostnader 150 1 174 2 001 5 230
-varav immateriella tillgångar 108 111 429 426

Forsknings- och utvecklingskostnader – – – –
-varav immateriella tillgångar – – – –

total 7 926 8 695 33 381 35 084

-varav immateriella tillgångar 2 969 3 047 11 945 12 171
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RAPPORT	öVER	FINANSIELL	STäLLNING,	kONcERNEN

2012 2011
(tkr) 31 dec 31 dec

tillgÅngar
anläggningstillgångar
immateriella anläggningstillgångar
goodwill – 50 468
övriga immateriella anläggningstillgångar 3 011 50 405

3 011 100 873
materiella anläggningstillgångar
Byggnader	och	mark 81 205 93 747
maskiner och andra tekniska anläggningar 48 487 64 570
inventarier 2 784 2 145

132 476 160 462
Finansiella anläggningstillgångar
räntebärande fordringar 4 120 –
långfristiga värdepappersinnehav 2 2

4 122 2

uppskjuten skattefordran 22 902 21 865

summa anläggningstillgångar 162 511 283 202

omsättningstillgångar
Varulager
råvaror och förnödenheter 43 674 55 682
Varor under tillverkning 3 214 4 204
Färdiga varor och handelsvaror 45 693 49 932

92 581 109 818
kortfristiga fordringar
räntebärande fordringar 3 020 –
kundfordringar 58 851 69 961
övriga kortfristiga fordringar 6 435 20 345
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 941 8 460

76 247 98 766

likvida medel
kortfristiga placeringar 60 62
kassa och bank 8 985 14 808

9 045 14 870

summa omsättningstillgångar 177 873 223 454

summa tillgÅngar 340 384 506 656
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RAPPORT	öVER	FINANSIELL	STäLLNING,	kONcERNEN	(FORTS)

2012 2011
(tkr) 31 dec 31 dec

EGET	kAPITAL,	AVSäTTNINGAR	Och	SkULDER
eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 136 238 223 546
Innehav	utan	bestämmande	inflytande 2 686 2 468

summa eget kapital 138 924 226 014

långfristiga skulder
avsättningar 235 140
uppskjuten skatteskuld 14 768 34 081
skulder till kreditinstitut 13 424 36 973
övriga skulder, räntebärande 63 058 40 668
övriga skulder, icke räntebärande 2 627 5 450

94 112 117 312
kortfristiga skulder
skulder till kreditinstitut 18 297 37 191
checkräkningskredit 21 260 15 224
Förskott från kunder 427 1 526
leverantörsskulder 24 276 52 476
skatteskulder 2 896 255
övriga kortfristiga skulder, räntebärande 6 453 21 133
övriga kortfristiga skulder, icke räntebärande 7 224 10 791
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 515 24 734

107 348 163 330

SUMMA	EGET	kAPITAL	Och	SkULDER 340 384 506 656

RAPPORT	öVER	FöRäNDRING	I	EGET	kAPITAL,	kONcERNEN

2012 2011
(tkr) jan-dec jan-dec

ingående eget kapital 226 014 232 971
Periodens	totalresultat1 -121 614 -1 528
Förändring	i	innehav	utan	bestämmande	inflytande – -13 072
Nyemissioner 34 524 7 643

utgående eget kapital2 138 924 226 014

1)		Varav	andel	innehav	utan	bestämmande	inflytande	uppgår	till		-57	tkr	för	perioden	jan	-	dec	2012	och	-301	tkr	för	perioden	jan-dec	2011.	
2)	Varav	innehav	utan	bestämmande	inflytande	uppgår	till	2	686	tkr	31	dec	2012	och	2	468	tkr	per	31	dec	2011.
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RAPPORT	öVER	kASSAFLöDEN,	kONcERNEN

2012 2011 2012 2011
(tkr) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

rörelseverksamheten
resultat från kvarvarande verksamhet före skatt -114 081 -121 -136 692 795
justeringar för ej kassaflödespåverkande poster 101 892 10 164 128 307 35 163

-12 189 10 043 -8 385 35 958

Betald skatt 1 339 -1 957 -718 -2 809

rörelsens kassaflöde före förändring av rörelsekapital -10 850 8 086 -9 103 33 149

Förändring av rörelsekapital
Förändring av varulager 3 966 -15 745 16 342 -12 552
Förändring av rörelsefordringar 27 857 -166 24 474 -17 588
Förändring av rörelseskulder -20 176 20 949 -39 242 33 400

summa förändring av rörelsekapital 11 647 5 038 1 574 3 260

rörelsens kassaflöde 797 13 124 -7 529 36 409

investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag, tilläggsköpeskilling – – – -1 000
Förvärv av minoritet i dotterbolag – -39 – -13 072
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 632 -490 -2 848 -280
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -349 -2 162 -6 780 -9 722
Avyttring	av	materiella	anläggningstillgångar – 229 13 888 208

investeringsverksamhetens kassaflöde -2 981 -2 462 4 260 -23 866

Finansieringsverksamheten
Nyemission 20 485 – 34 528 7 643
erhållna räntor 755 – 755 –
upptagna lån – 10 809 20 467 26 649
amortering av lån -29 785 -20 206 -58 158 -60 750

Finansieringsverksamhetens kassaflöde -8 545 -9 397 -2 408 -26 458

Periodens	kassaflöde -10 729 1 265 -5 677 -13 915

likvida medel vid periodens början1 19 697 13 660 14 870 28 833
Valutakurseffekt likvida medel 77 -55 -148 -48

likvida medel vid periodens slut1 9 045 14 870 9 045 14 870

1) likvida medel utgörs av kassa och bank samt finansiella placeringar som vid anskaffningstidpunkten har  en löptid understigande 3 månader.
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moderBolagets resultaträkning

2012 2011 2012 2011
(tkr) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

nettoomsättning 1 822 3 057 7 289 3 057
övriga rörelseintäkter – – 19
administrationskostnader -3 376 -2 602 -11 018 -9 834

rörelseresultat -1 554 455 -3 710 -6 777

resultat från andelar i koncernföretag -55 378 10 045 -55 378 10 045
resultat från finansiella placeringar – – – 3 680
ränteintäkter och liknande resultatposter 632 636 1 827 1 882
räntekostnader och liknande resultatposter -236 -399 -1 873 -1 056

resultat före skatt -56 536 10 737 -59 134 7 774

skatt på periodens resultat 2 103 – 2 103 –

Periodens	resultat -54 433 10 737 -57 031 7 774

Periodens	totalresultat
det finns inga övriga poster som ska redovisas i periodens totalresultat. detta medför att periodens resultat sammanfaller med 
periodens totalresultat.
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moderBolagets Balansräkning

2012 2011
(tkr) 31 dec 31 dec

tillgÅngar
anläggningstillgångar
inventarier – 29

– 29
Finansiella anläggningstillgångar
andelar i koncernföretag 92 455 140 578
Fordringar hos koncernföretag 72 127 46 175
uppskjuten skattefordran 2 103 –

166 685 186 753

summa anläggningstillgångar 166 685 186 782

omsättningstillgångar
kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 13 257 9 206
övriga kortfristiga fordringar 273 152
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 373 369

13 903 9 727

kassa och bank 3 634 4 610

summa omsättningstillgångar 17 537 14 337

summa tillgÅngar 184 222 201 119

eget kapital 159 672 178 597

långfristiga skulder
skulder till koncernföretag 19 334 5 110

19 334 5 110
kortfristiga skulder
skulder till kreditinstitut – 5 000
leverantörsskulder 922 686
övriga kortfristiga skulder 3 131 10 355
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 163 1 391

5 216 17 412

SUMMA	EGET	kAPITAL	Och	SkULDER 184 222 201 119

ställda säkerHeter ocH ansVarsFörBindelser
ställda säkerheter 3 000 15 000

ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag 28 718 43 994
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k Vartalsdata, koncernen

mkr 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12

nettoomsättning 102,2 120,3 120,2 117,9 127,9 147,7 117,6 152,9 147,9 135,7 98,5 99,6
eBitda 6,3 12,4 13,7 1,8 9,3 14,3 9,9 11,0 9,4 4,9 -3,4 -10,8
eBita 0,5 6,8 8,9 -3,8 4,1 8,9 3,3 5,3 4,0 -0,7 -8,8 -15,8
eBit -2,7 3,6 5,8 -6,9 1,0 5,8 0,2 2,3 1,0 -3,7 -11,8 -112,7
Periodens	resultat -4,0 -7,1 2,7 -2,4 -0,7 2,5 -1,8 -1,3 -0,9 -4,6 -11,2 -104,5

rörelsens kassaflöde 22,9 9,7 -1,0 10,9 -3,8 11,3 15,7 13,1 -1,9 -10,3 3,9 0,8

kassaflöde inv.verksamheten -2,0 -13,7 -0,1 -7,4 -2,6 -16,7 -2,0 -2,5 -1,2 12,7 -4,2 -3,0

kassaflöde fin.verksamheten -35,0 -16,3 10,1 -1,5 9,8 -11,9 -15,0 -9,4 3,5 16,0 -13,4 -8,5

Periodens	kassaflöde -14,0 -20,2 9,0 2,0 3,4 -17,3 -1,3 1,3 0,4 18,4 -13,8 -10,7

eget kapital 199,7 192,3 235,8 233,0 239,7 230,0 227,4 226,0 224,9 234,2 222,2 138,9

Sysselsatt	kapital 448,3 413,3 429,1 420,2 428,2 403,8 384,8 377,2 373,0 400,5 373,5 261,4

nettoskuld 210,1 202,8 166,3 158,4 156,3 150,4 146,1 136,3 132,9 124,8 123,7 106,3

nettoskuld exkl. finansiellt 
klassade	hyresavtal

206,4 199,1 162,7 142,5 140,4 134,5 113,8 104,7 102,0 59,1 59,2 41,8

Balansomslutning 608,8 543,9 537,4 517,7 533,5 519,6 495,9 506,7 505,3 519,2 484,4 340,4

omsättningsförändring, % -24,0 0,8 24,5 12,8 25,2 22,8 -2,1 29,7 15,6 -8,1 -16,3 -34,9

eBitda, % 6,1 10,3 11,4 1,5 7,3 9,7 8,4 7,2 6,4 3,6 -3,5 -10,9

eBita, % 0,5 5,6 7,4 -3,2 3,2 6,0 2,8 3,5 2,7 -0,5 -9,0 -15,8

eBit, % -2,6 3,0 4,8 -5,8 0,8 4,0 0,2 1,5 0,6 -2,7 -12,0 -113,1
avkastning på eget kapital, % -31,0 -34,1 -31,3 -5,1 -3,4 0,9 -1,0 -0,6 -0,9 -4,1 -8,2 -57,8
Avkastn.	sysselsatt	kapital,	% -10,4 -9,6 -8,5 0,0 0,9 1,5 0,2 2,5 2,5 0,2 -2,9 -35,2
nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,1 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,8
soliditet, % 32,8 35,4 43,9 45,0 44,9 44,3 45,4 44,6 44,5 45,1 45,9 40,8

eBitda per aktie 0,42 0,84 0,43 0,05 0,24 0,36 0,25 0,28 0,24 0,12 -0,08 -0,23

eBita per aktie 0,03 0,46 0,28 -0,10 0,11 0,23 0,08 0,14 0,10 -0,02 -0,20 -0,33

eBit per aktie -0,18 0,24 0,18 -0,19 0,03 0,15 0,01 0,06 0,02 -0,09 -0,27 -2,39
resultat per aktie -0,26 -0,49 0,07 -0,06 -0,02 0,06 -0,04 -0,03 -0,04 -0,12 -0,25 -2,21

resultat per aktie efter 
utspädning

-0,26 -0,49 0,07 -0,06 -0,02 0,06 -0,04 -0,03 -0,04 -0,12 -0,25 -2,21

rörelsens kassaflöde per aktie 1,55 0,66 -0,03 0,29 -0,10 0,29 0,40 0,33 -0,05 -0,25 0,09 0,02

eget kapital per aktie 13,0 12,5 6,2 6,1 5,9 5,9 5,7 5,7 5,7 5,3 5,0 2,6

utdelning per aktie - - - - - - - - - - - -

antal anställda 221 236 230 236 236 255 245 253 259 248 242 230


