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Tack vare en positiv utveckling av rörelsekapitalet 
blev kassaflödet starkt under det fjärde kvartalet” 
kommenterar Bongs VD och koncernchef 
Anders Davidsson. ”Redan påbörjade strukturprogram 
löper enligt plan och hjälper oss successivt att sänka 
kostnadsnivån. I tillägg till dessa program vidtar vi nu 
ytterligare åtgärder för att bibehålla vår långsiktiga 
konkurrenskraft och återställa lönsamheten till en 
tillfredsställande nivå.

 

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är 
förpackningskonceptet Propac och Ryssland. Koncernen omsätter ca 3 miljarder kronor och har ca 2 200 anställda i 15 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknaderna i Europa, och koncer-
nen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på OMX Nordiska Börs, Stockholm (Small Cap). 

Oktober-december 2012

•	 	Nettoomsättning	762	MSEK	(850)	
•	 	Propac-försäljning	151	MSEK	(150)			
•	 Rörelseresultat	-22	MSEK	(-17)	
•	 	Resultat	efter	skatt	-44	MSEK	(-24)	
•	 	Kassaflöde	efter	investeringar	53	MSEK	(67)	
•	 	Resultat	per	aktie	-2,54	SEK	(-1,41)

Januari–december 2012

•	 Nettoomsättning	2	946	MSEK	(3	203)
•	 	Propac-försäljning	486	MSEK	(507)			
•	 	Rörelseresultat	16	MSEK	(40)
•	 	Resultat	efter	skatt	-54	MSEK	(-16)	
•	 	Kassaflöde	efter	investeringar	-37	MSEK	(137)	
•	 	Resultat	per	aktie	-3,15	SEK	(-1,04)	

Rörelseresultat per kvartal, MSEK Kassaflöde per kvartal, MSEK 

* Inklusive kostnader relaterade till samgåendet med Hamelins kuvert division samt 
 övriga engångsposter om totalt –136 MSEK
** Inklusive strukturkostnader om –23 MSEK i Q4 2011 och –40 MSEK i Q2 2012 och -17 MSEK i Q4 2012
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Marknaden och branschen 
Den europeiska kuvertmarknaden fortsatte att minska under det fjärde kvar-
talet. Enligt branschorganisationen FEPE minskade marknaden under helåret 
2012 med cirka 8 procent jämfört med 2011. Under fjärde kvartalet minskade 
efterfrågan med 6 procent enligt FEPE. Efterfrågan har påverkats negativt av 
den ekonomiska osäkerheten i Europa. Bedömningen är att volymerna har 
minskat mest i Spanien, Frankrike och England medan Tyskland och Norden 
utvecklats mindre negativt. Volymerna i Ryssland och Östeuropa bedöms 
fortfarande växa. 

I princip samtliga aktörer på kuvertmarknaden arbetar med att minska 
kapaciteten och skära kostnader. Mayer-gruppen annonserade till exempel 
under andra halvåret att man stänger två av sina fabriker i England. Konsoli-
deringen av branschen fortsatte också i och med att Printeos (f d Tompla) 
förvärvade KRPA i Tjeckien. Några mindre företag i bland annat Tyskland och 
Italien gick i konkurs under året.

Förpackningsmarknaden, där Bong marknadsför Propac-sortimentet, är 
mycket större än kuvertmarknaden. Dessutom är marknaden betydligt mer 
mångfacetterad. Marknadsstatistik för de nischer där Bong är aktiva saknas 
eller är svåra att få fram. Bongs bedömning är att efterfrågan på förpackn-
ingar som används inom till exempel e-handel, postorder och detaljhandel 
fortsätter att växa och bedöms över tiden ha en stark tillväxtpotential.

Försäljning och resultat 
Januari – december 2012
Koncernens omsättning under perioden uppgick till 2 946 MSEK (3 203). Val-
utakursförändringar påverkade omsättningen med -57 MSEK jämfört 
med 2011. En kalendereffekt mellan åren påverkar omsättningen med 
ca –25 MSEK.

Bongs totala Propac försäljning ligger i fasta valutakurser på ungefär 
samma nivå som 2011. Försäljningen av presentförpackningar, bubbelpåsar 
samt det nya maskinkonceptet, förpackningsmaskiner tillsammans med kall-
förseglingsmaterial till e-handels- och postorderföretag, ökar medan vissa 
mer mogna produkter minskar.

Rörelseresultatet uppgick till 16 MSEK (40) inklusive strukturkostnader och 
reavinster.

Årets resultat har belastats med strukturkostnader om totalt -57 MSEK. 
Dessa består av -40 MSEK som initierades under Q2 samt -17 MSEK som 
initierades under Q4 och främst berör avveckling av den brittiska produk-
tionsanläggningen i Washington och det svenska kuverttryckeriet DM Qvert.

Motsvarande siffra för strukturkostnader 2011 var -23 MSEK. Jämfört med 
fjolåret, gav tidigare genomförda strukturprogram tydligt genomslag i form 
av lägre fasta kostnader inom såväl produktion som försäljning och ad-
ministration. Under året har en fastighet i Frankrike sålts med en reavinst 
om 17 MSEK. Dessutom har latent skattefordran påverkats negativt med  
-14 MSEK främst på grund av förändring av den svenska bolagsskatten.

Finansnettot under 2012 uppgick till -71 MSEK (-63), resultatet före skatt 
uppgick till -55 MSEK (-23) och det redovisade resultatet efter skatt blev  
-54 MSEK (-16).

Försäljning och resultat 
Oktober-dectember 2012
Koncernens omsättning under fjärde kvartalet uppgick till 762 MSEK (850). 
Valutakursförändringar påverkade omsättningen under perioden med  
-20 MSEK jämfört med 2011.

En kalendereffekt mellan åren påverkade omsättningen under perioden 
med -15 MSEK. I fasta valutakurser var Propac-försäljningen något högre än 
motsvarande period 2011.

Rörelseresultatet uppgick till -22 MSEK (-17). Finansnettot under kvartalet 
uppgick till -19 MSEK (-17), resultatet före skatt uppgick till -41 MSEK (-34) och 
det redovisade resultatet efter skatt uppgick till -44 MSEK (-24).

Under delårsperioden har resultatet belastats med nedskrivningar i UK och 
omvärdering av pensionsskuld, totalt -6 MSEK samt med strukturkostnader 
om -17 MSEK (-23). Dessutom har latent skattefordran påverkats negativt med  
-14 MSEK främst på grund av förändring av den svenska bolagsskatten. 

Uppdatering - strukturprogram 
Under andra kvartalet reserverades 40 MSEK för strukturåtgärder som berör 
ett antal marknader på den europeiska kontinenten samt Sverige. Under 
fjärde kvartalet reserverades 17 MSEK främst för  avveckling av den brittiska 
produktionsanläggningen i Washington samt det svenska kuverttryckeriet 
DM Qvert. Samtliga strukturåtgärder löper enligt plan och beräknas när de 
är fullt genomförda under Q2 2013 att ge en årlig kostnadsbesparing på ca 
50 MSEK. 

Påverkan på koncernens kassaflöde av dessa och tidigare genomförda 
strukturprogram uppgick till cirka -55 MSEK under 2012.
 
Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet efter investeringsverksamhet uppgick till -37 MSEK (137). 
Kassaflödet under fjärde kvartalet uppgick till 53 MSEK (67) och var främst 
drivet av en förbättring av rörelsekapitalet. 

Investeringsverksamheten och förvärv under perioden påverkade kassaflö-
det med netto -36 MSEK (-12).

Finansiell ställning
Likvida medel uppgick den 31 december 2012 till 112 MSEK (151 per 31 de-
cember 2011). Outnyttjade krediter uppgick till 209 MSEK 31 december 2012. 
Totalt tillgänglig likviditet uppgick därmed till 321 MSEK.

Vid utgången av december 2012 uppgick koncernens eget kapital till 407 
MSEK (496 MSEK den 31 december 2011). Omräkning till svenska kronor av 
nettotillgångsvärden i utländska dotterbolag, förvärv av minoritetsandel, pe-
riodens resultat, samt verklig värdeförändring på derivatinstrument minskade 
koncernens eget kapital med 89 MSEK.

Den räntebärande nettolåneskulden ökade under perioden med 7 MSEK 
till 954 MSEK (947 den 31 december 2011). Omräkning till svenska kronor av 
nettolåneskuld i utländsk valuta minskade koncernens nettolåneskuld med 
28 MSEK. 

Personal
Medelantalet anställda uppgick under perioden till 2 271 (2 431). Vid utgång-
en av december 2012 var antalet anställda 2 218 (2 318). Minskningen är ett 
resultat av de strukturåtgärder som vidtagits under åren 2011 och 2012. Bong 
arbetar kontinuerligt med att öka produktiviteten och att anpassa beman-
ningen till rådande efterfrågeläge.

Moderbolaget 
Moderbolagets verksamhet består av förvaltning av rörelsedrivande dotter-
bolag samt koncernledningsfunktioner. Omsättningen uppgick till 38 MSEK 
(27) och periodens resultat före skatt uppgick till 3 MSEK (-19).

Händelser efter rapportperiodens utgång
Angus & Wright
I januari 2013 utnyttjade Bong sin option att förvärva resterande 50% av 
det delägda brittiska bolaget Angus & Wright. Bolaget, som säljer förpack-
ningsmaskiner tillsammans med kallförseglingsmaterial till e-handels- och 
postorderföretag, konsolideras från och med januari och bedöms initialt 
endast påverka koncernens resultat i mindre omfattning.

Nya strukturprogram 2013
I syfte att bibehålla vår långsiktiga konkurrenskraft och återställa lönsam-
heten till en tillfredsställande nivå har ytterligare strukturprogram aviser-
ats i början av 2013. Kostnaderna för dessa strukturprogram beräknas till  
ca 50-60 MSEK och kommer att kostnadsföras under första halvåret 2013. 
Strukturprogrammen berör de flesta av Bongs marknader. Den årliga be-
sparingen uppgår till ca 55 MSEK och förväntas få full effekt från och med 
januari 2014.

Möjligheter och risker
Riskerna i koncernens verksamhet är främst relaterade till marknadens 
utveckling samt olika slags finansiella risker. För ytterligare information 
hänvisas till Bongs årsredovisning och hemsida bong.com.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 och årsredovisningslagen. 
Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de 
som finns i årsredovisningen för 2011 och ska läsas tillsammans med dessa. 
Av de nya ändringar, tolkningar och standards som trätt i kraft per 1 januari 
2012 hänvisas till Bongs årsredovisning 2011 för en beskrivning av dessa.

Styrelsens förslag till utdelning
Bong prioriterar för närvarande att minska sin skuldsättning och förbättra 
lönsamheten. Därför föreslår Styrelsen att ingen utdelning för år 2012 läm-
nas. För år 2011 lämnades ingen utdelning.
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Årsstämma
Årsstämma hålls onsdagen den 22 maj 2013 kl 16.00 i IMPs lokaler, Ångbåts-
bron 1, Malmö. Delårsrapporten januari-mars 2013 publiceras i samband med 
stämman. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast 30 april 
2013.

Malmö den 14 februari 2013

Anders Davidsson
VD och koncernchef

Granskningsrapport
Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Bong AB (publ) för 
perioden 1 januari 2012 till 31 december 2012. Det är styrelsen och verkstäl-
lande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna 
finansiella information i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt 
ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella information grundad på 
vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för över-
siktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell information 
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 granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inrik-
tning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och om-
fattning som en revision enligt Internationella Standarder för Revisions (ISA) 
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 säk-
erhet att vi blir medvetna 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.

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några om-
ständigheter som ger oss anledning att anse att rapporten inte, i allt väsen-
tligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisn-
ingslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Malmö den 14 februari 2013

PricewaterhouseCoopers AB

Eric Salander
Auktoriserad revisor

Presentation av rapporten
Rapporten presenteras i en telefonkonferens den 14 februari klockan 10.00. 
Telefonnumret till konferensen är +46 (0)8 5052 0110. Bilder till telefonkon-
ferensen finns tillgängliga på vår hemsida bong.com samtidigt som denna 
rapport publiceras.

Ytterligare information
Anders Davidsson, VD och koncernchef för Bong AB.
Tfn (växel) 040-17 60 00, (direkt) 040-17 60 05,
(mobil) 070-545 70 80.

Kommande rapporter: 
•	Delårsrapport	januari-mars	2013,	22	maj	2013
•	Delårsrapport	januari-juni	2013,	juli	2013
•	Delårsrapport	januari-september	2013,	november	2013
•	Bokslutskommuniké	2013,	februari	2014
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Bokslutskommuniké 31 december 2012
KONCERNRESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG
MSEK

Okt–dec
2012

3 mån 

Okt–dec
2011

3 mån 

Jan–dec
2012

12 mån 

Jan–dec
2011

12 mån 
Försäljningsintäkter 762,3 849,7 2 945,9 3 202,7
Kostnad för sålda varor -637,0 -695,7 -2 398,3 -2 613,9
Bruttoresultat 125,4 154,0 547,6 588,8

Försäljningskostnader -72,3 -79,8 -264,8 -284,6
Administrationskostnader -62,9 -74,0 -238,7 -255,3
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader -12,2 -17,3 -28,1 -8,7
Rörelseresultat -22,0 -17,1 16,1 40,1

Finansiella intäkter och kostnader -19,4 -17,4 -71,3 -62,7
Resultat före skatt -41,4 -34,5 -55,2 -22,6

Inkomstskatt -2,4 10,4 0,8 6,3
Resultat efter skatt -43,8 -24,1 -54,4 -16,3

Summa resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -44,5 -24,7 -55,1 -18,2
Innehav utan bestämmande inflytande 0,7 0,6 0,7 1,9

Resultat per aktie före utspädning -2,54 -1,41 -3,15 -1,04
Resultat per aktie efter utspädning -2,54 -1,41 -3,15 -1,04
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 17 480 995 17 480 995 17 480 995 17 480 995
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 18 727 855 18 727 855 18 727 855 18 727 855

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 
MSEK 

Okt–dec
2012

Okt–dec
2011

Jan–dec
2012

Jan–dec
2011

Resultat efter skatt -43,8 -24,1 -54,4 -16,3

Övrigt totalresultat

Kassaflödessäkringar 1,5 8,9 2,1 1,5
Säkring av nettoinvestering -17,6 24,9 36,5 3,7
Valutakursdifferenser 27,6 -40,1 -50,6 -2,9
Inkomstskatt hänförligt till komponenter i övrigt totalresultat 6,0 -8,3 -8,3 -1,1
Övrigt totalresultat efter skatt 17,4 -14,5 -20,4 1,2

SUMMA TOTALRESULTAT -26,3 -38,6 -74,7 -15,1

Summa totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -27,0 -39,0 -75,5 -17,0
Innehav utan bestämmande inflytande 0,7 0,4 0,7 1,9
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KONCERNBALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG 
MSEK

31 dec 
2012

31 dec 
2011

Tillgångar
Immateriella tillgångar 1) 576,1 586,3
Materiella anläggningstillgångar 511,4 579,2
Finansiella anläggningstillgångar 133,9 128,1
Varulager 312,0 329,5
Kortfristiga fordringar 491,4 592,5
Likvida medel 112,3 151,4
Summa tillgångar 2 137,0 2 366,9

Eget kapital och skulder
Eget kapital 2) 407,2 495,9
Långfristiga skulder 3) 941,7 1 029,0
Kortfristiga skulder 4) 788,1 842,0
Summa eget kapital och skulder 2 137,0 2 366,9

1) Varav goodwill 539,8 550,6
2) Varav innehav utan bestämmande inflytande 0,7 1,3
3) Varav räntebärande 896,9 980,5
4) Varav räntebärande 170,0 118,0

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I KONCERNEN
MSEK 

Jan–dec
2012

Jan–dec
2011

Periodens ingående balans 495,9 531,2
Utdelning -0,4 -20,2
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande -13,6 -
Summa totalresultat -74,7 -15,1
Periodens utgående balans 407,2 495,9

KVARTALSDATA KONCERNEN
MSEK 4/2012 3/2012 2/2012 1/2012 4/2011 3/2011 2/2011 1/2011 4/2010 3/2010 2/2010 1/2010 4/2009 
Nettoomsättning 762,3 655,6 711,7 816,3 849,7 751,2 747,3 854,4 938,8 417,7 468,4 501,3 512,9 
Rörelsens kostnader -784,4 -629,2 –730,4 –785,7 –866,8 –736,3 –731,1 –828,4 –1 045,1 –426,5 –457,4 –488,1 –482,2 
Rörelseresultat -22,0 26,3 –18,8 30,6 –17,1 14,9 16,3 26,1 –106,3 –8,8 11,0 13,2 30,7 

Finansnetto -19,4 -17,4 –17,3 –17,2 –17,4 –13,8 –17,8 –13,7 –16,9 –9,2 –8,2 –6,7 –10,2
Resultat före skatt -41,4 9,0 –36,1 13,4 –34,5 1,1 –1,6 12,4 –123,2 –18,0 2,7 6,5 20,4 
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NYCKELTAL
Jan–dec 

2012
Jan–dec

2011 
Rörelsemarginal, % 0,5 1,3
Vinstmarginal, % -1,9 -0,7

Avkastning på eget kapital, % neg neg
Avkastning på sysselsatt kapital, % 1,2 2,6

Soliditet, % 19,1 21,0
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 2,34 1,91
Nettolåneskuld/EBITDA 8,07 6,3

Sysselsatt kapital, MSEK 1 474,0 1 594,4
Räntebärande nettolåneskuld, MSEK 954,6 947,0

DATA PER AKTIE
Jan–dec

2012 
Jan–dec 

2011 
Resultat per aktie före utspädning, SEK -3,15 -1,04
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1) -3,15 -1,04

Eget kapital per aktie före utspädning, SEK 23,29 28,37
Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 21,74 26,48

Antal utestående aktier vid periodens utgång före utspädning 17 480 995 17 480 995
Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning 18 727 855 18 727 855
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 17 480 995 17 480 995
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 18 727 855 18 727 855

1) Utspädningseffekten beaktas ej när den leder till ett bättre resultat.

KONCERNENS  KASSAFLÖDESANALYSER
MSEK

Okt-dec
2012

Okt-dec
2011

Jan–dec 
2012 

Jan–dec 
2011 

Löpande verksamhet
Rörelseresultat -22,0 -17,1 16,1 40,1
Avskrivningar och nedskrivningar                           27,6 27,4 102,1 110,9
Finansiella poster -19,4 -17,4 -71,3 -62,7
Skatt, betald -4,0 -3,3 -22,4 -33,7
Övriga ej likviditetspåverkande poster 19,0 27,0 -25,2 -47,2
Kassaflöde från löpande verksamhet före 
förändring av rörelsekapital 1,2 16,6 -0,6 7,4

Förändring av rörelsekapital 63,8 68,7 -1,1 141,7
Kassaflöde från löpande verksamhet 65,0 85,3 -1,7 149,1

Kassaflöde från investeringsverksamhet -11,8 -18,6 -35,8 -12,0
Kassaflöde efter investeringsverksamhet 53,2 66,7 -37,5 137,1

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -16,4 -3,3 0,0 -134,6
Periodens kassaflöde 36,8 63,4 -37,5 2,5

Likvida medel vid periodens början 74,9 90,0 151,4 149,4
Kursdifferens i likvida medel 0,6 -2,0 -1,6 -0,5
Likvida medel vid periodens slut 112,3 151,4 112,3 151,4
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Femårsöversikt
NYCKELTAL 2012 2011 2010 2009 2008 
Nettoomsättning, MSEK 2 946 3 203 2 326 1 915 1 937  
Rörelseresultat, MSEK 16 40 –91 65 74
Resultat efter skatt, MSEK -54 –16 –97 24 10 
Kassaflöde efter investeringsverksamhet, MSEK -38 137 –277 169 144 
Rörelsemarginal, % 0,5 1,3 –3,9 3,4 3,8 
Vinstmarginal, % -1,9 –0,7 –5,6 1,4 1,0 
Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 
Avkastning på eget kapital, % neg neg neg 3,6 1,8 
Avkastning på sysselsatt kapital, % 1,2 2,6 neg 5,5 5,6 
Soliditet, % 19 21 21 36 34 
Nettolåneskuld, MSEK 955 947 1 062 589 745 
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 2,34 1,91 2,00 0,98 1,18 
Nettoskuld/EBITDA, ggr 8,1 6,3 42,7 3,8 4,4 
EBITDA/finansnetto, ggr 1,8 2,4 0,6 4,5 3,1 
Medelantalet anställda 2 271 2 431 1 540 1 220 1 270 

Data per aktie
Antal aktier
Antalet utestående aktier vid periodens utgång före utspädning 17 480 995 17 480 995 17 480 995 13 128 227 13 128 227 
Antalet utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning 18 727 855 18 727 855 18 727 855 13 230 227 13 332 227 
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 17 480 995 17 480 995 14 216 419 13 128 227 13 128 227 
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 18 727 855 18 727 855 14 528 134 13 230 227 13 332 227 

Resultat per aktie
Före utspädning, SEK -3,15 –1,04 –6,97 1,65 0,80 
Efter utspädning, SEK -3,15 –1,04 –6,97 1,63 0,78 

Eget kapital per aktie
Före utspädning, SEK 23,29 28,37 30,39 45,56 47,91 
Efter utspädning, SEK 21,74 26,48 28,37 45,77 48,22 

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie
Före utspädning, SEK -0,10 8,53 3,01 13,98 15,27 
Efter utspädning, SEK -0,09 7,96 2,81 13,87 15,04 

Övriga data per aktie
Utdelning, SEK 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 
Noterad köpkurs per bokslutsdagen, SEK 10 18 32 21 12 
P/E-tal, ggr neg neg neg 13 15 
Börskurs/Eget kapital före utspädning, % 41 63 105 46 25 
Börskurs/Eget kapital efter utspädning, % 44 68 113 46 25 

8



MODERBOLAG RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG 
MSEK 

Jan–dec
2012

Jan–dec
2011

Försäljningsintäkter 38,1 27,6
Bruttoresultat 38,1 27,6

Administrationskostnader -70,6 -70,8
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 9,5 10,9
Rörelseresultat -23,0 -32,3

Finansiella intäkter och kostnader 26,2 12,9
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 3,2 -19,4

Inkomstskatt -1,0 23,8
Resultat efter skatt 2,2 4,4

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 
MSEK 

Jan–dec
2012

Jan–dec
2011

Resultat efter skatt 2,2 4,4

Övrigt totalresultat
Kassaflödessäkringar 2,0 2,3
Inkomstskatt hänförligt till komponenter i övrigt totalresultat -0,5 -0,6
Övrigt totalresultat efter skatt 1,5 1,7

Summa totalresultat 3,7 6,1

MODERBOLAG BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG
MSEK 

31 dec
2012

31 dec
2011

Tillgångar
Immateriella anläggningskostnader 24,6 20,7
Materiella anläggningstillgångar 2,5 3,6
Finansiella anläggningstillgångar 1 971,6 1 803,5
Kortfristiga fordringar 175,1 327,6
Likvida medel 42,5 58,6
Summa tillgångar 2 216,3 2 214,0

Eget kapital och skulder   
Eget kapital 717,9 714,2
Avsättningar 11,5 11,8
Långfristiga skulder 1 083,8 1 171,6
Kortfristiga skulder 403,0 316,4
Summa eget kapital och skulder 2 216,3 2 214,0
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