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Rörelsemarginal, %

2008 2009 2010 2011
-2,0

 Nettoomsättningen uppgick till 2 322,2 MSEK (2 181,1) 

 Rörelseresultatet uppgick till 47,3 MSEK (-15,3)

 Resultatet efter skatt uppgick till 5,2 MSEK (-19,6)

 Resultatet efter skatt per aktie uppgick till  
 0,41 SEK (-1,55)

 Kassaflödet efter investeringar uppgick till  
 117,9 MSEK (-31,4)

 Soliditeten uppgick till 39,4 procent (37,7)

 Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning skall 
 utgå för räkenskapsåret 2011 (0 kr 2010) 

PartnerTechs omsättning för 2011 ökade med 9,2 procent 
i lokala valutor jämfört med 2010 och rörelseresultatet 
förbättrades kraftigt. Det förbättrade resultatet är en bekräf- 
telse på att de aktiviteter som bedrivits för att nå uthållig 
lönsamhet på samtliga marknader, minska kapitalbindning-
en och skapa förutsättningar för tillväxt har haft effekt. 

2011 I  KORTH ET  3

2011 i korthet

Koncernens nycKeltal

  Belopp i mseK (om ej annat anges) 2011 2010 2009 2008 2007 

 Nettoomsättning 2 322,2 2 181,1 2 148,0 2 529,0 2 643,6

 Rörelseresultat 47,3 -15,3 -3,5  28,5 -17,7

 Rörelsemarginal, % 2,0 -0,7 -0,2 1,1 -0,7

 Räntabilitet på operativt kapital, % 6,1 -1,9 -0,4 3,2 -1,7

 Soliditet, % 39,4 37,7 41,5 39,6 38,4

 Medeltal årsanställda 1 292 1 328 1 382 1 670 1 886 

nettoomsättning och rörelsemarginal

Under året har PartnerTechs interna processer för att 
effektivisera verksamheten i syfte att minska kostnaderna  
och kapitalbindningen förbättrats. Försäljningsorganisation-
en har förtydligats och förstärkts och jobbar nu mer foku- 
serat mot strategiskt utvalda kunder. Målsättningen 
är en större andel försäljning högre upp i värdekedjan 
för att stärka positionen som komplett teknik- och 
servicepartner till kunderna. Av de tidigare aviserade 
åtgärds- och strukturförändringsprogrammen har konsoli- 
deringen i Storbritannien slutförts och hela den engelska 
verksamheten är nu koncentrerad till Cambridge. Åtgärd-
erna har även omfattat enheterna i Vellinge och Moss. 
Strukturomvandlingen mot en större andel produktion 
i lågkostnadsländer i Östeuropa och Asien har fortsatt 
samtidigt som koncernens kundcenter på alla strategiskt 
viktiga marknader bibehålls. De krävs för att kunna ge alla 
kunder bästa möjliga service i form av nära kontakt och 
hög teknisk kunskap, i kombination med ett flexibelt och 
kostnadseffektivt produktionsupplägg.



Industri
Medicinsk 
teknik och 
instrument

Sälj- och 
betalnings-

lösningar
Försvar 

och marin
Informations-

teknologi Miljöteknik

PartnerTech är verksamt inom sex marknadsområden; 
Informationsteknologi, Industri, Miljöteknik, Medicinsk 
teknik och instrument, Försvar och marin samt Sälj- 
och betalningslösningar. PartnerTech har specifik 
applikationskunskap och är certifierad enligt kvalitets-
standarder som är betydelsefulla för kunder inom 
dessa områden.  

vision
Att vara det självklara valet av partner för kontrakts-
tillverkning inom business to business.

mission
Att säkerställa konkurrenskraften för våra kunder 
och deras produkter genom hög teknisk kompetens 
och en dokumenterad tillverkningsprocess av 
världsklass.

affärsidÉ
PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade 
produkter under kontrakt inom utvalda affärsområden 
och för kunder med ledande positioner i Europa.  
I rollen som kontraktstillverkare stärker vi kundernas 
lönsamhet och konkurrenskraft genom att leverera 
tjänster i hela värdekedjan, avseende såväl kom-
ponenter som integrerade system och kompletta 
produkter.

Kort om partnertech
PartnerTech utvecklar och tillverkar elektronik-, mekanik- 
och mekatronikprodukter på uppdrag av ledande företag. 
Bolaget är aktivt inom marknadsområdena Informations- 
teknologi, Industri, Miljöteknik, Medicinsk teknik och 
instrument, Försvar och marin samt Sälj- och betalnings- 
lösningar.
 I kundrelationen har PartnerTech rollen som produk- 
tionspartner med helhetssyn. Denna roll förutsätter  
dels förmåga att hantera kundens produkt genom hela 
dess livscykel, dels stark kompetens inom elektronik, 
mekanik och systemintegration. På så sätt kan 

Bolaget har även genom lång erfarenhet och täta 
samarbeten kontinuerligt förbättrat produktions-
kunnande och processer som möter krav och 
specifikationer som är viktiga inom just de här sex 
områdena. Bolagets långa erfarenhet innebär även  
en god förståelse och kunskap om den marknad  
där såväl befintliga som potentiella kunder är 
verksamma.

4  KORT OM PARTNERTECH

specialistKunsKap inom sex marKnadsområden

PartnerTech skapa lösningar som stärker kundens 
konkurrenskraft. Närhet till kunderna, hög kvalitet 
och leveransprecision, korta ledtider och kundtillfreds-
ställelse är således viktiga prioriteringar för PartnerTech.
 PartnerTech har cirka 1 300 medarbetare vid 
anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, 
USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB har 
huvudkontor i Vellinge och är noterat på Nasdaq  
OMX Stockholm.
 www.partnertech.se



Monterade
kretskort

Mekaniska
komponenter

Plåt-
bearbetning

Inkapslad
elektronik

Delmontage

Inkapsling

System- 
integration Orderhantering

Logistik- och
distributions-

service

Produktutveckling och dokumentation

Globalt strategiskt inköp

KunderBjudande
PartnerTech erbjuder tjänster i hela värdekedjan och över hela livscykeln för 
en produkt. Kunderna avgör själva omfattningen av samarbetet; en del väljer 
inledningsvis delar av erbjudandet men allt fler önskar ett brett tjänsteutbud  
och lägger därför tidigt över ett större ansvar på PartnerTech. 

KORT OM PARTNERTECH  5

Tillverkning
Enhet som är 
mest lämplig

Kundcenter

”New
Product

Introduction”
I kundcenter 
nära kunden

Prototyp-
tillverkning

I kundcenter 
nära kunden

Volym-
tillverkning

Polen/Kina

Distribution
Enhet som är 
mest lämplig

Utveckling
I kundcenter 
nära kunden

Kund

Kundcenter
För att säkerställa bästa möjliga 
service till sina kunder har 
PartnerTech lokala kundcenter på 
samtliga geografiska marknader 
där man är verksam. 
Det gör det möjligt 
att tillgodose kund- 
ernas önskemål om 
en nära dialog kring 
teknik och marknad. 
Ett kundcenter kan 
också vara sammanhållande  
för hela affären mot en kund  
som utnyttjar flera av bolagets  
fabriker, utvecklingscenter  
och distributionscentraler på 
olika geografiska marknader.



PartnerTech har en konkurrenskraftig industristruktur där 

den tekniska kompetensen är bredare och djupare än de 

flesta konkurrenters och där den huvudsakliga styrkan  

ligger i att kombinera elektronik och mekanik (maskin- 

och plåtbearbetning) till kompletta produkter (systeminte- 

gration). Genom våra investeringar i Polen erbjuder vi idag 

våra kunder en hög teknisk nivå på vår maskinutrustning 

och vår globala närvaro har ytterligare stärkts genom ut-

vidgningen av vår verksamhet i Kina.

 Under året har vi jobbat hårt med PartnerTechs interna 

processer för att effektivisera verksamheten och därmed 

minska kostnaderna och kapitalbindningen. Vi har också 

lagt stort fokus på det ledarskapsprogram som inleddes 

förra året, där vi har utbildat ett stort antal medarbetare  

för att öka förståelsen och förankra engagemanget för 

PartnerTechs mål inom hela koncernen.

 

FÖrBÄttrings-
ArBetet 
ger resUltAt 

starKare marKnadsposition

Vår försäljningsorganisation har förtydligats och förstärkts 

och det innebär att vi nu jobbar mer fokuserat mot strate-

giskt utvalda kunder. Målsättningen är en större andel för-

säljning högre upp i värdekedjan för att stärka positionen 

som komplett teknik- och servicepartner till våra kunder. 

 Resultatet av den selektiva kundstrategin har varit ett 

antal nya affärer inom till exempel affärsområdet Försvar 

6  KONCERNCHEFEN HAR ORDET

Det gångna året har präglats av ett intensivt 

arbete med att genomföra de aktiviteter som var 

nödvändiga för att uppnå den målbild vi arbetade 

fram efter att jag tillträdde, där  fokus ligger på 

att nå uthållig lönsamhet på samtliga marknader, 

minska kapitalbindningen och skapa förutsätt-

ningar för tillväxt. Den ökade omsättningen  

och det förbättrade resultatet vi har sett under 

2011 är en bekräftelse på att detta arbete har 

givit effekt.

K O N C E R N C H E F E N  H A R  O R D E T
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och marin, en utveckling som efter några tuffa år för mark-

nadsområdet varit väldigt positivt. Ett annat växande om-

råde är Miljöteknik där vi under året tagit in nya kunder 

samt förstärkt samarbetet med existerande kunder i form 

av uppdrag som omfattar både utveckling och produktion. 

 Vi ser även ett ökat intresse för vår tillverkning och våra 

tjänster i USA där vi hjälper europeiska kunder som vill eta-

blera sig på den amerikanska marknaden. Här erbjuder vår 

enhet i Atlanta alternativ för lokal slutmontering för att pro-

dukterna ska kvalificera sig för benämningen ’Assembled  

in America’, något som krävs för att de ska kunna omfattas 

av amerikanska stimulansåtgärder.

starKare organisation

Av de tidigare aviserade åtgärds- och strukturförändrings-

programmen har vi under året slutfört konsolideringspro-

cessen i Storbritannien, där hela den engelska verksam-

heten nu är koncentrerad till Cambridge. Åtgärderna har 

även omfattat enheterna i Vellinge och Moss samtidigt som 

vi fortsatt strukturomvandlingen mot en större andel pro-

duktion i lågkostnadsländer i Östeuropa och Asien. Som ett 

led i denna omvandling har vi ökat beläggningen i fabriken 

i Myslowice. Med den kompetens som finns inom plåtbear-

betning och systemintegration där utgör den ett attraktivt 

erbjudande för både nya och existerande kunder. 

 Samtidigt är vi noga med att behålla våra kundcenter 

på alla strategiskt viktiga marknader. De krävs för att vi ska 

kunna ge alla kunder bästa möjliga service i form av nära 

kontakt och hög teknisk kunskap i kombination med ett 

flexibelt och kostnadseffektivt produktionsupplägg.

väl rustade för framtiden

Även om utvecklingen under året har varit positiv gör oron 

på världsmarknaden att läget framöver är svårbedömt. Mot 

den bakgrunden ligger vår utmaning i att under nästa år 

enträget fortsätta på den inslagna vägen och ytterligare 

anpassa och effektivisera organisationen för att öka lön-

samheten på samtliga marknader. De resultat som vi hittills 

har sett av strukturomvandlingarna och de löpande interna 

förbättringsprogrammen är lovande. Även om det fortfa-

rande återstår en hel del arbete ser jag att de framsteg 

vi gjort – tillsammans med vår konkurrenskraftiga struktur 

och breda, globala erbjudande – i grunden gör oss väl rus-

tade för framtiden.

Leif Thorwaldsson, VD och koncernchef

  de resultat  
  som vi hittills 
har sett av struKtur-
omvandlingarna och 
de löpande interna 
förBättrings-
programmen 
är lovande. 

”
leif thorwaldsson 
vd och Koncernchef”



PartnerTech är en av Europas ledande kontrakts- 

tillverkare i business to business-segmentet.  

Företaget utvecklar och tillverkar avancerade  

produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment 

och för kunder med ledande positioner i Europa, 

USA och Asien. I rollen som kontraktstillverkare  

bidrar PartnerTech till att stärka kundernas  

lönsamhet och konkurrenskraft genom hög teknisk 

kompetens och en dokumenterad tillverknings- 

process i världsklass. Visionen är att vara det  

självklara valet för kontraktstillverkning inom  

business to business.

ett Komplett erBjudande

PartnerTech erbjuder tjänster i hela värdekedjan och över 

hela produktlivscykeln. Kärnan i verksamheten utgörs av till- 

verkning inom maskinbearbetning, elektronik, plåtbearbetning 

och systemintegration. PartnerTechs tekniska kompetens 

är bredare och djupare än de flesta konkurrenters och före-

tagets huvudsakliga styrka ligger i att kombinera elektronik 

och mekanik (maskin- och plåtbearbetning) till kompletta 

produkter (systemintegration).  

 Förutom en kostnadseffektiv och flexibel tillverkning 

erbjuder PartnerTech kunderna hjälp med såväl utveckling 

verksAMhet och MÅl

av nya produkter som kostnadseffektivisering av befintliga 

produkter och prototyper. Erbjudandet omfattar även en 

stark global inköpskedja samt tjänster inom eftermarknad, 

service och distribution – något som i allt högre grad efter-

frågas av kunderna och som stärker PartnerTechs position 

som komplett teknik- och servicepartner.

strategisKt utvalda Kunder

Bolaget riktar sig till produktägande företag inom sex ut-

valda marknadsområden: Informationsteknologi, Industri, 

Miljöteknik, Medicinsk teknik och instrument, Försvar och 

marin samt Sälj- och betalningslösningar. Inom dessa om-

råden har man specialiserad applikationskunskap och är 

certifierad enligt de kvalitetsstandarder som ofta är av av-

görande betydelse för kunden. 

 PartnerTechs selektiva kundstrategi syftar till att öka 

försäljningen mot strategiskt utvalda kunder och komma 

högre upp i värdekedjan för att i allt större utsträckning bli en 

komplett teknik- och servicepartner till kunden. Företagets 

kundbas finns huvudsakligen på den europeiska mark-

naden, men tack vare sin flexibla och konkurrenskraftiga 

verksamhetsstruktur kan PartnerTech vid behov följa med 

sina större kunder in på nya marknader.

8  VERKSAMHET OCH MÅL



Systemintegration/
Inkapslingar

Karlskoga, Sverige

Vellinge, Sverige
Cambridge, UK

Verksamhetsområden

Sieradz, Polen
Guang Zhou, Kina

Kundcenter Produktionshubbar

Elektronik

Myslowice, Polen
Moss, Norge
Åtvidaberg, Sverige
Vantaa, Finland
Atlanta, USA

Maskinbearbetning

kan aldrig helt kan uteslutas eftersom möjligheterna inom 

branschen är många. Utöver detta fokuserar PartnerTech 

kontinuerligt på att renodla och effektivisera processer 

samt utveckla och förbättra den tekniska kompetensen i 

bolaget.

finansiella mål över en 

KonjunKturcyKel

Finansiell styrka är en förutsättning för framgång. Som kon-

traktstillverkare verkar PartnerTech i en ung bransch som 

ännu är föremål för många förändringar. Samtidigt som nya 

investeringar i både maskiner och människor behövs måste 

volymsvängningar och oförutsedda händelser hanteras. 

 

Nedanstående mål ska ses som finansiella mål över en 

konjunkturcykel.

 Årlig tillväxt ≥  10 procent

 Rörelsemarginal ≥  7 procent

 Omsättning på operativt kapital ≥  3 gånger årligen

 Räntabilitet på operativt kapital ≥  20 procent

 Soliditet ≥  30 procent

partnertechs finansiella mål

VERKSAMHET OCH MÅL  9

KonKurrensKraftig industriell 

struKtur

PartnerTechs operativa verksamhet är uppdelad i tre om- 

råden som reflekterar bolagets kärnkompetenser: system-

integration och inkapslingar, elektronik samt maskinbearbet-

ning. Syftet är att skapa ännu större fokus på kärnkompe-

tenserna, deras specifika situation och möjligheter för att 

bättre kunna möta kundernas behov vad gäller både teknik, 

kunskap och kvalitet. 

 Verksamheten bedrivs globalt och omfattar fabriker, 

utvecklingscenter, inköpskontor och distributionscenter i 

Europa, USA och Asien. Tillsammans med PartnerTechs 

kundcenter, som finns på alla marknader för att säkerställa 

bästa möjliga kundservice, utgör detta grunden för en kon-

kurrenskraftig industriell struktur. 

mål

Under 2010 arbetades en klar målbild fram. Den består 

av fem komponenter: lönsamhet, kapitalbindning, tillväxt, 

interna processer och teknisk kompetens. Av dessa kom-

ponenter ligger fokus i dag på att nå uthållig lönsamhet på 

samtliga marknader samt på att minska kapitalbindningen. 

Tillväxt genom förvärv har alltså inte högsta prioritet men 



10  MARKNADEN FÖR KONTRAKTSTILLVERKNING

Marknaden för kontraktstillverkning drivs av en  

tydlig trend där produktägande företag successivt 

minskar andelen utveckling och tillverkning i egen 

regi för att istället lägga ut dessa aktiviteter på en 

kontraktstillverkare. Detta görs för att själv kunna 

öka fokus på marknads- och applikationsutveckling. 

Trenden har varit stadigt stigande sedan kontrakts-

tillverkningsindustrin startade. Med tiden blir det 

mycket svårt att konkurrera med pris gentemot  

en aktör som lagt ut sin produktion på kontrakt,  

eftersom denna i längden är effektivare och lättare 

kan balansera fluktuationer i efterfrågan.

gloBala och regionala aKtörer

Marknaden för kontraktstillverkning domineras av ett fåtal 

globala aktörer med starkt fokus på konsumentelektronik 

och andra elektroniska högvolymsapplikationer. Fokus för 

dessa aktörer är stora produktionsvolymer med hög stan-

dardisering. Till stor del sker denna produktion i stora pro-

duktionsenheter i lågkostnadsländer, framförallt i Asien. 

Dessa aktörer har en stark global försörjningskedja.

 Små och medelstora kontraktstillverkare som i huvudsak 

tillverkar produkter, delmontage eller elektronikkomponen-

ter är främst verksamma inom business to business (b2b)  

och på en begränsad geografisk marknad med tillverkning 

nära kunden. Dessa kan kategoriseras som regionala ak-

törer. Inom b2b handlar det oftast om relativt sett mindre  

volymer men mer komplexa produkter, vilket kräver en  

större flexibilitet samtidigt som mervärdet för kunden är  

större än vid enbart volymproduktion.  Inom denna kategori 

finns endast ett fåtal större aktörer, däribland PartnerTech, 

MArknAden FÖr 
kontrAktstillverkning

som har tjänste- och produktionsutbud på flera geografiska 

marknader. Dessa aktörer har en bredare, global försörj-

ningskedja och inköpsbas än de mindre aktörerna och kan 

erbjuda produktion både lokalt och i lågkostnadsländer. 

Globala aktörer
Storskalig produktion 
av främst:
� Mönsterkort
� Monterade kretskort
� Inkapslad elektronik
För data-, konsument- 
och telekomprodukter

 

Lokala aktörer
Tillverkning av främst:
� Mönsterkort
� Monterade kretskort
� Inkapslad elektronik
För stora och medel-
stora företag inom 
business to business

PartnerTech och 
globala aktörer
Tillverkning av 
integrerade system
för företag inom 
business to business 

2000-talet
Konsolidarisering 
och specialisering

1990-talet
Telekom outsourcas

1980-talet
Pc-tillverkning 

outsourcas i USA

Marknaden illustrerad som ett träd för att på ett enkelt sätt visa hur den 
fungerar. Ett mindre antal globala kontraktstillverkare producerar främst 
elektronikkomponenter och produkter för data-, konsument- och telekom-
munikationsindustrierna i stor skala med höga volymer. Andra, mer lokalt 
verksamma aktörer arbetar huvudsakligen med elektronikkomponenter och 
produkter för företag inom business to business. Härtill finns ett fåtal aktörer 
som med ett brett tjänsteutbud också kan erbjuda tillverkning av integrerade 
system där kompetens inom mekanik och mjukvara också krävs.
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partnertechs position

PartnerTech är en av Europas ledande kontraktstillverkare 

inom b2b och tillhör därmed de större i kategorin regionala 

aktörer. Kunderna finns i huvudsak i Europa men också i 

USA och Asien. Företaget har kundcenter och fabriker på 

samtliga strategiska marknader samt en komplett produk-

tionsbas i Östeuropa för större volymer. Härtill erbjuder 

företaget möjlighet till produktion också i Asien för stora 

volymer. I en bransch som ännu är relativt ung har Partner-

Tech lång erfarenhet av tvärindustriell teknik. I praktiken 

betyder det att man erbjuder produktion av såväl elektronik 

och mekanik som kombinationen av dem. Det är ett faktum 

som särskiljer PartnerTech från många andra regionala  

aktörer och ger större uppdrag i form av tillverkning av mer 

integrerade system och hela produkter. Härtill erbjuder 

PartnerTech produktutveckling och en global försörjnings-

kedja med inköpskontor i såväl Sverige som Östeuropa och 

Asien. Bredden i PartnerTechs totala kunderbjudande liknar 

de globala aktörernas, även om seriestorlekarna är mindre 

och produkterna avser b2b. I takt med att branschen för 

kontraktstillverkning inom b2b utvecklas och växer har 

PartnerTech med sitt breda tjänsteutbud, starka industriella 

struktur och dokumenterade kompetens stärkt sin position.

trender på marKnaden

Den starkaste drivkraften för outsourcing är globalise-

ringen med åtföljande ökad konkurrens och specialisering. 

Det är en utveckling som motiverar allt fler produktägande 

bolag att lägga ut sin tillverkning på kontrakt eller att utöka 

redan befintlig outsourcing för att skaffa sig kostnadsför-

delar och ökad flexibilitet. Det ger också de produktägande 

bolagen mer tid för sin egen kärnverksamhet samt ökar de-

ras möjligheter att agera snabbt när marknaden förändras. 

 Produktionen av konsumentprodukter, med tillhörande 

krav på korta produktlivscykler och höga volymer, är den 

som främst drivit den här utvecklingen, men behovet ökar 

också tydligt inom b2b där PartnerTech är verksam. Både 

de globala och de regionala branschaktörerna försöker nu 

bredda sina tjänsteutbud. En kontraktstillverkare som har 

ambitionen att vara en komplett produktionspartner för-

utsätts besitta en bred teknisk kompetens och kapacitet 

för såväl industrialisering som utveckling, tillverkning och 

eftermarknadstjänster för logistik och service. Väsentligt är 

också att ha en inköpsfunktion som kan skapa skalförde-

lar och erbjuda hög kvalitet till konkurrenskraftigt pris. När 

det gäller utveckling och produktion av kompletta produk-

ter och integrerade system som innehåller både mekanik 

och elektronik, önskar kunden ofta ha en fysisk närhet 

mellan marknad och produktion. Ur miljö och kostnads- 

synpunkt är det sällan kostnadseffektivt att transportera 

större produkter lång väg för att nå slutanvändaren. Gene-

rellt sett så fungerar Öst- och Centraleuropa som lågkost-

nadsalternativ i Europa medan Kina står för försörjningen 

av de asiatiska slutanvändarna. Undantaget är elektronik-

komponenter som är enklare att hantera och distribuera. 

Generellt gäller att elektronikkomponenttillverkningen är 

mer lättrörlig och flyttas allt mer till Asien.

KonKurrens 

PartnerTech är en av de största regionala aktörerna med 

fokus på produkter inom b2b. På detta sätt skiljer sig kund-

basen starkt från de stora globala aktörernas som inte bör 

ses som konkurrenter. PartnerTechs breda erbjudande som 

omfattar maskinbearbetning, elektronik, plåtbearbetning 

och systemintegration möter konkurrens inom respektive 

disciplin på enskilda geografiska marknader. Inom elektro-

nik finns även ett antal aktörer med motsvarande inriktning 

som PartnerTech med en stark regional bas och global 

verksamhet utgående från Europa eller Asien. För de kunder 

som har behov av samtliga discipliner och samtidigt strävar 

till att minska antalet leverantörer är PartnerTechs erbju-

dande dock unikt. 



Monterade
kretskort

Mekaniska
komponenter

Plåt-
bearbetning

Inkapslad
elektronik

Delmontage

Inkapsling

System- 
integration Orderhantering

Logistik- och
distributions-

service

Produktutveckling och dokumentation

Globalt strategiskt inköp

PartnerTech är en stark partner till såväl större som 

mindre produktägande företag inom business to 

business och erbjuder tjänster i hela värdekedjan. 

Med egna fabriker och kundcenter i Europa, Asien och USA 

har PartnerTech både kompetens och resurser att integrera 

ett brett spektrum av tjänster som kunderna efterfrågar  

– från utveckling och tillverkning till inköp, logistik och efter- 

marknad. Kunderna avgör givetvis själva omfattningen av 

samarbetet; en del väljer inledningsvis delar av erbjudandet 

men allt fler önskar ett brett tjänsteutbud och lägger därför 

tidigt över ett större ansvar på PartnerTech. 

produKtutvecKling

Åtskilliga kunder involverar PartnerTech i utvecklingsarbe-

tet för nya produkter medan andra anlitar bolaget för att 

förbättra och kostnadseffektivisera befintliga produkter 

och prototyper och för att ta fram produktionstestsystem. 

Genom att involvera PartnerTech i ett tidigt stadium kan 

kunden uppnå stora kostnadsbesparingar – ofta avgörs 70 

procent av produktens totala kostnad redan på utvecklings-

stadiet, där rätt konstruktion ger kostnadseffektivt inköp, 

montering och test av produkterna. 

en koMPlett teknik- och 
servicePArtner 
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uniK metod för KostnadsreduKtion 

PartnerTech erbjuder dessutom en unik kompetens i form 

av sitt helhetskoncept VA/VE (Value Analysis/Value Engi-

neering), som granskar en produkt i syfte att kostnadsratio-

nalisera och optimera den för produktion. Inom ramen för 

konceptet ser man över både konstruktion, material- och 

leverantörsval samt utser produktionstekniskt och geogra-

fiskt lämpliga tillverkningsenheter. VA/VE kan användas för 

både nya och befintliga produkter. Vid fullt utförande kan det 

ge kostnadsbesparingar på 20–50 procent eller mer per 

tillverkad produkt. 

 Genom att lägga mer ansvar på PartnerTech frigör kun-

den även sina egna utvecklingsresurser för att exempelvis 

fokusera på nya produktidéer och kundservice för att möta 

marknadens krav.

inKöp

PartnerTechs globala inköpsfunktion gör det möjligt för 

kunderna att få tillgång till leverantörer i lågkostnads-

regioner. Genom att erbjuda rätt leverantör för varje syfte 

kan man redan i ett tidigt skede lägga grunden för kvalitet 

och kostnadseffektivitet i kundens produktion. Bolaget har 

en global leverantörsstruktur som uppfyller höga krav på 
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kvalitet och leveranssäkerhet. Den globala inköpsorgani-

sationen är koncentrerad till tre enheter i Polen, Kina och 

Sverige. Härutöver finns ett väl utvecklat samarbete med 

den kinesiska partnern 3CEMS. 

 Utifrån förutsättningarna i kundens projekt ser Partner-

Tech till att avtalssäkra en struktur som överensstämmer 

med dess åtagande, allt i en nära och fortlöpande dialog 

med kundens inköpsavdelning. 

tillverKning

Tillverkningen är kärnan i PartnerTechs erbjudande, där 

produktionskunnandet omfattar en rad discipliner, exem-

pelvis kretskort, inkapslad elektronik, mekanik och plåt-

bearbetning, montering och systemintegration. 

 Ständiga förbättringar inom tillverkningsprocessen är 

en framgångsfaktor i kunderbjudandet. PartnerTech har 

tagit fram ett eget Lean Program kallat PartnerTech Ex-

cellence in Manufacturing (PEIM) för att effektivisera 

verksamheten, föra ut företagets mål till alla anställda och 

skapa ständiga förbättringar.

 Eftersom PartnerTechs tillverkning avser utvalda mark-

nadsområden är man även väl förtrogen med specifika krav 

och villkor. Bolaget har flera av de certifieringar som är avgö-

rande för kunderna: ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004, 

branschspecifika standarder som ISO 13485 för produk-

tion av medicinsk utrustning samt AS9100 för flygindustrin. 

Utöver dessa uppfyller bolaget även geografiskt specifika 

regelverk som QSR i USA, PAL i japan samt MDD och 

IVDD i Europa.

 PartnerTech har egna fabriker i Sverige, Norge, Finland, 

Storbritannien, Polen, USA och Kina. I Polen erbjuder man 

komplett produktion inom alla kompetensområden. Större 

volymproduktion inom elektronik sker ofta i Kina hos bola-

gets partner 3CEMS.

logistiK och eftermarKnad

Ett flertal kunder i både Europa och USA har valt att lägga 

ut även ansvaret för logistik och eftermarknad på Partner-

Tech. Starkt bidragande till detta är kundernas ambition att 

reducera time to market och minimera sin egen serviceor-

ganisation. PartnerTech erbjuder tjänster som lagerhållning 

nära slutkunderna, service och reparation samt distribution 

genom skräddarsydda logistiktjänster. De senare ger ökad 

flexibilitet, kan kombineras på ett sätt som motsvarar kun-

dens behov och möjliggör differentierade servicenivåer och 

effektivare distribution. 

 PartnerTech erbjuder även möjligheter för europeiska 

kunder som vill etablera sig på den amerikanska markna-

den. För att en produkt ska kvalificera sig för benämningen 

’Assembled in America’ krävs att den genomgår en 

”betydande förändring” i USA. Här kan PartnerTechs  

enhet i Atlanta erbjuda alternativ för lokal slutmontering, 

så att produkten uppfyller dessa krav och den ska kunna 

komma att omfattas av amerikanska stimulansåtgärder.
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Tillverkning
Enhet som är 
mest lämplig

Kundcenter

”New
Product

Introduction”
I kundcenter 
nära kunden

Prototyp-
tillverkning

I kundcenter 
nära kunden

Volym-
tillverkning

Polen/Kina

Distribution
Enhet som är 
mest lämplig

Utveckling
I kundcenter 
nära kunden

Kund

partnertechs KundcenterKoncept

LOKALA KUNDCENTER PÅ VARjE 

GEOGRAFISK MARKNAD 

För att säkerställa bästa möjliga service till sina kunder har  

PartnerTech lokala kundcenter på samtliga av sina geogra-

fiska marknader. Det gör det möjligt att tillgodose kundernas  

önskemål om en nära dialog kring teknik och marknad. 

Kundcentermodellen kan även fungera sammanhållande för 

hela affären mot kunder som utnyttjar flera av bolagets  

fabriker, utvecklingscenter och distributionscentraler på olika 

geografiska marknader.

EN ENDA KONTAKTPUNKT 

Kundernas behov av kontraktstillverkartjänster inom busi-

ness to business varierar. Många produkter testas och pro-

duceras till en början lokalt för att, när volymen ökar, över-

föras till ett lågkostnadsland. I slutet av produktens livscykel 

kan det på nytt bli aktuellt att tillverka den lokalt. 

 Oberoende av var produkten tillverkas ligger 

ansvaret för den kvar hos PartnerTechs lokala 

kundcenter. Samtidigt får kunden tillgång till en 

global försörjningskedja och kostnadsoptimerad 

produktion genom en enda kontaktpunkt.

  Det är kunden som väljer det kundcenter 

som är mest lämpligt med avseende på kompe-

tens och geografisk placering. Produktionen sker sedan där 

det är bäst ur kostnads- och distributionssynpunkt. 

 PartnerTech har också ett heltäckande nätverk av kom-

petens- och tillverkningspartners, vilket möjliggör flexibilitet 

och stabilitet oavsett om kunderna växer på befintliga eller 

nya marknader. 

sex marKnadsområden

PartnerTech har lång erfarenhet av att utveckla och till-

verka produkter åt företag inom olika marknadsområden. 

Bolaget har arbetat länge med ledande företag och tillsam-

mans med dessa kontinuerligt förbättrat sitt produktions- 

kunnande och sina processer. Utmaningen ligger inte bara 

i att uppfylla olika kund- eller marknadsspecifika krav. Lika 

viktigt är att förstå kundens marknad. 
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marKnadsområde 

medicinsK teKniK och instrument 

PartnerTech har en lång och framgångsrik historia inom ut- 

veckling och produktion av utrustning och instrument för 

medicinsk teknik. Marknadsområdet Medicinsk teknik och 

instrument erbjuder hela den viktiga kombinationen av  

teknisk, regulatorisk och marknadsmässig kompetens som 

kunderna efterfrågar. Området är hårt reglerat, med tek-

niskt avancerade produkter som kräver extremt kompetent 

personal. Allt detta erbjuder PartnerTech.

 Oavsett produktionsmetod uppfyller bolaget markna-

dens höga krav på säkerhet, spårbarhet och högsta tänk-

bara kvalitet och kan dessutom erbjuda specialistkom-

petens uppbyggd genom tidigare samarbeten, exempelvis 

inom hantering av vätskor i extremt små mängder. Bolaget 

har också starka konkurrensfördelar i form av sin förmåga 

att hantera förändringar från kunden och att hantera av-

vikelser.

 PartnerTech uppfyller självklart både grundläggande 

standarder och branschspecifika standarder som ISO 

13485 för produktion av medicinsk utrustning. Bolaget 

uppfyller också geografiskt specifika regelverk som QSR 

i USA, PAL i japan samt MDD och IVDD i Europa. Kom-

petensen inom QSR och om det amerikanska läkemedels-

verket FDA:s krav gör att PartnerTech kan hjälpa de kunder 

som vill in på den amerikanska marknaden att göra rätt  

från början.

 PartnerTechs mångåriga erfarenhet och höga grad av 

marknadskännedom kan också vara värdefull för aktörer 

som kommersialiserar nya rön och idéer. Här kan bolagets 

kunskap om de olika stegen i utvecklingen bidra till att den 

färdiga produkten smidigt kommer igenom de nålsögon 

som består i myndigheternas godkännanden. PartnerTechs 

lokala kundcenter underlättar ett tätt tekniksamarbete med 

kunderna, som alltså är särskilt viktigt inom detta område. 

EXEMPEL PÅ PRODUKTER

PartnerTech erbjuder utveckling och produktion av till ex-

empel utrustning för blodanalys, dialys, radiologi och anes-

tesi, instrument för allergi- och DNA-tester samt kretskort 

till olika typer av instrument.

marKnadsområde 

försvar och marin 

Marknadsområdet Försvar och marin har sitt ursprung i  

förvarsindustrin, som varit kund i verksamheten i decennier. 

Området utmärks av långsiktiga relationer. Det innebär att 

när förtroende väl är etablerat, löper kontrakten över lång tid.

 Typiska uppdrag är tillverkning av komponenter med 

höga säkerhets- och kvalitetskrav samt produkter för ex-

empelvis olje- och offshoreindustrin där produkter ofta ut-

sätts för svåra fysiska påfrestningar: extrema temperaturer, 

stora temperaturväxlingar, starka accelerationer, krafter 

och på andra sätt påfrestande miljöer. De tillverkas därför i 

höghållfasta men svårbearbetade material, en kombination 

som ställer höga krav på både maskiner och operatörernas 

kompetens samt på den kringutrustning som används för 

testning, mätning och verifiering. 

 PartnerTech har utvecklat en verksamhet anpassad 

för alla dessa krav, med en hög andel produktionstekniker 

och operatörer med kompetens inom industrialisering av 

nya produkter. Här krävs ofta en högre nivå av kvalitets-

säkring som PartnerTech kan hantera. PartnerTech upp-

fyller dessutom branschens höga krav på spårbarhet och 

dokumentation samt erbjuder distribution, upphandlingar 

och eftermarknadstjänster via ett globalt nätverk av pro-

duktionsresurser i såväl Europa som USA. 

EXEMPEL PÅ PRODUKTER 

PartnerTech har stor kunskap om flera delar inom området 

och tillverkar mekaniska och elektroniska delsystem och 

komponenter till exempel kopplingar till fiberoptiska kablar 

och styrsystem till fartyg. 



marKnadsområde 

sälj- och Betalningslösningar 

Utvecklingen inom marknadsområde Sälj- och betalnings-

lösningar drivs framför allt av kommersiella krav och lagkrav, 

exempelvis på säkerhet och spårbarhet eller den svenska 

lagen om kassahantering. När handeln ökar, ökar volym- 

erna – och produkterna standardiseras och automatiseras 

allt mer. Produkterna ska därmed allt oftare integreras med 

andra delar, beroende på vad som ska hanteras. Förutom 

sin övergripande kompetens och erfarenhet inom rörlig me-

kanik, elektronik och mjukvara kan PartnerTech här tillföra 

kunskap om kortavläsning samt mynt- och sedelhantering.

 PartnerTech har hög och bred kompetens på utveck-

lingssidan och anlitas ofta för outsourcing på hög nivå. 

Inom detta område är det vanligt att kunderna lägger ut 

tillverkning av kompletta system och moduler. 

 Förutom avancerad produktion med montering och 

systemintegration erbjuder PartnerTech också eftermark-

nadstjänster som service och reparationer, även på de 

lokala marknaderna. Detta kan minimera tidsåtgång och 

kostnader, stärka kundernas eget serviceerbjudande och 

varumärke samt minimera miljöpåverkan. 

EXEMPEL PÅ PRODUKTER 

PartnerTech har ett unikt kunnande inom finmekanik och 

elektronik som är avgörande för fungerande lösningar inom 

detta område. Några exempel på tillverkade produkter är 

kontanthanterings- och betalningssystem.

marKnadsområde 

miljöteKniK 

Marknadsområde Miljöteknik är ett påtagligt tillväxtseg-

ment, där utvecklingen ofta drivs av regleringar, lagstiftning 

och en allmän medvetenhet om miljöfrågor. Det ställs där-

med höga krav på produktionen i form av tillväxt, kapacitet 

och leveransförmåga – något som skapar goda förutsätt-

ningar för outsourcingleverantörer. PartnerTech har lång 

erfarenhet av branschen och har därmed hög beredskap 

att möta marknadens krav.

 Marknadsområdet omfattar både komponenter och 

kompletta system och utnyttjar ofta PartnerTechs samlade 

kompetens inom elektronik, maskinbearbetning och system- 

integration. PartnerTech kan bidra inom såväl konstruktion 

som tillverkning, testning och distribution av produkterna på 

ett sätt som möter kundens högt ställda krav. 

 Många företag inom området för miljöteknik har ett 

växande behov att etablera sig på nya marknader. Partner-

Techs storlek och globala organisation erbjuder kunderna 

produktionskapacitet och lokal närvaro utan krav på stora 

egna investeringar. 

EXEMPEL PÅ PRODUKTER 

PartnerTech har den kunskap och erfarenhet som krävs för 

att förverkliga de ofta komplexa produkterna inom detta 

område. Några exempel på tillverkade produkter är åter-

vinnings- och returautomater, värmepumpsystem, delar till 

vindkraftverk, LED-belysning och andra energisparande 

produkter. 
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marKnadsområde 

industri

Uppdragen inom marknadsområde Industri finns inom ett 

flertal olika branscher och innebär till exempel kontrakts-

tillverkning av komponenter och produkter för operatörs-

terminaler och styr- och kontrollenheter. 

 Produktionen har en etablerad försörjningskedja som 

är väl anpassad för tillverkning av komponenter av hög  

kvalitet som kan uppfylla kraven på hållbarhet och låga  

servicekostnader. 

 PartnerTech är också från grunden uppbyggt för att 

kunna erbjuda den flexibilitet som krävs för att snabbt 

kunna ställa om mellan många varianter i små volymer. 

Flexibiliteten är också geografisk. Med ett globalt nätverk 

av produktionsresurser i såväl Europa som Kina och USA 

kan PartnerTech erbjuda optimala förutsättningar genom 

produktens hela livscykel. 

EXEMPEL PÅ PRODUKTER

PartnerTech har lång erfarenhet av detta marknadsområde. 

Några exempel på tillverkade produkter är borrutrustning 

till gruvindustrin, kontrollpaneler för industrirobotar och an-

läggningsmaskiner och styrsystem för gaffeltruckar.

marKnadsområde 

informationsteKnologi 

Marknadsområde Informationsteknologi är ett teknikdrivet 

område. Här får PartnerTech ofta åtaganden som produk- 

tion av avancerad, inkapslad elektronik (boxbuild). Produk-

ter för informationsteknologi är en starkt drivande kraft i 

utvecklingen av PartnerTechs globala struktur, då produk-

ternas storlek och användningsområden ofta lämpar sig för 

högvolymproduktion i Östeuropa eller Asien. 

 Genom sina kundcenter, som ligger nära kunden, bidrar 

PartnerTech då med både styrning av produktionen i dess 

olika faser och – inte minst – kompetens redan i utveck-

lingsfasen. Men lika viktig är den andra änden av värde-

kedjan, där många kunder utnyttjar PartnerTechs resurser 

inom distribution och eftermarknad. 

EXEMPEL PÅ PRODUKTER

PartnerTech har mycket lång erfarenhet från området.  

Några exempel på tillverkade produkter är säkerhetska-

meror, videokonferenssystem, basstationsantenner, mikro-

vågslänkar samt terminaler till informationssystem. 



ständiga förBättringar 

PartnerTechs medarbetare ska kunna söka ständiga förbätt-

ringar och eliminera eventuella problem och brister innan de 

blir allvarliga och påverkar kundprestanda och kvalitet. För att 

stärka detta har företaget under 2011 fokuserat på utbild-

ning, engagemang och ett antal gemensamma verktyg inom 

ramen för TQM. Utbildningen berör alla anställda och börjar 

redan vid introduktionen av nyanställda. Under 2011 har  

PartnerTech utvecklat webbaserade utbildningar i kvalitet 

och koncernens kvalitetssystem. Vidare har produkt-, produk- 

tions-, och processpecifika och gemensamma utbildningar 

genomförts i syfte att stärka såväl den individuella som den 

gemensamma förmågan och prestandan.

 Kontrollverktygen är uppdelade i fyra huvudområden: 

riskeliminering, kontroll och uppföljning, processförbättring 

samt produktförbättring. De är en naturlig del i det dagliga 

arbetet och främjar medarbetarnas engagemang. De ger 

också vägledning när PartnerTechs kundteam formulerar 

mål och aktiviteter tillsammans med kunderna. 

PartnerTechs kvalitetsarbete bedrivs med fokus  

på kundkrav och kvalitetsmedvetande i hela  

organisationen. Detta fokus kortar ledtider och  

ökar flexibiliteten i syfte att stärka kunderna och  

deras produkters konkurrenskraft. För att kunna  

hålla en hög ambitionsnivå har PartnerTech ett  

koncernövergripande verksamhetssystem som  

bygger på TQM (Total Quality Management). 

TQM innebär kundfokus, ständiga förbättringar, process-

tänkande och faktabaserade beslut.

 Utmärkande för PartnerTechs verksamhetssystem är 

att det 

 uppfyller standarderna för ISO 9001, ISO 14001 

 och ISO 13485 

 stöder tillverkning av medicintekniska produkter som

 uppfyller olika regulatoriska krav, till exempel QSR 

 och PAL. Den senaste FDA-inspektionen hos 

 PartnerTech bekräftar att verksamhetssystemet på 

 ett föredömligt sätt hanterar de krav som ställs för 

 export till den amerikanska marknaden

 är webbaserat och därmed tillgängligt för alla anställda

 är gemensamt för hela koncernen.

FokUserAt kvAlitets- 
och MiljÖArBete
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RISKELIMINERING

Här används SQAP (Supplier Quality Assurance Plan), som 

är ett verktyg i tio steg för att säkra rätt kvalitet i tillverkningen. 

Här ingår bland annat producerbarhetsgranskning, riskanalys 

(FMEA) samt analyser för mätriktighet och fulltaktsprov.

KONTROLL OCH UPPFÖLjNING

Här används nyckeltal (KPI) som bryts ned från lednings- 

till grupp- och individnivå. Härvid är det viktigaste att mäta, 

analysera och följa upp processernas effektivitet. 

 Uppföljning sker i så kallade Team Rooms/Teamtavlor 

på varje fabrik, där nyckeltal regelbundet redovisas, disku-

teras och aktivitetsplaner bestäms. Här görs alla medarbe-

tare delaktiga i utvecklingen av sin kvalitet och prestanda 

samt får information om gällande kundkrav/önskemål. just 

nedbrytningen, delaktigheten och visualiseringen är det 

viktigaste för att säkerställa kontroll och uppföljning. 

PROCESSFÖRBÄTTRING

Här används verktyget Six Sigma och problemlösargrupper. 

Fokus ligger på ledarskaps- och kompetensutveckling, för-

ändringsbenägenhet och effektivitet/flexibilitet i produk-

tion. Alla typer av spill ska minimeras och produktionen ska 

vara resurssnål. PartnerTech använder sig också av frek-

vens- och metodstudier samt standardiserade arbetssätt 

som synliggör kund- och produktkrav. 

PRODUKTFÖRBÄTTRING

Här använder PartnerTech verktyget VA/VE (Value Analysis- 

/Value Engineering) och Six Sigma. VA/VE innebär att  

PartnerTech på kundens uppdrag gör en översyn av en pro-

dukt i syfte att kostnadsrationalisera och optimera den för 

produktion. 

 

Ovanstående kontrollverktyg är av flera skäl självklara i en 

verksamhet som PartnerTechs. Bland annat fyller de en 

viktig funktion när man genom oberoende part utvärderar 

organisationens gemensamma certifikat för standarderna 

ISO 9001, ISO 14001 och ISO 13485. 

 Dessa revisioner görs löpande under året av Det Norske 

Veritas, framförallt för att synliggöra vad som kan förbätt-

ras men också för att kontrollera att PartnerTech når upp 

till sina egna och kundernas högt ställda krav på kvalitet 

och prestanda. 
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six sigma

 – världsledande förBättringsKoncept

Six Sigma är ett världsledande förbättringskoncept med 

en tydlig struktur för mer komplicerade problem. Under året 

har PartnerTech fortsatt att stärka sin förmåga till förbätt-

ringsarbete genom att utbilda medarbetare både lokalt och 

centralt via PartnerTech Academy och externa partners. I  

PartnerTechs organisation finns nu ett stort antal Yellow 

Belts, Green Belts och även Black Belts, som är den högsta 

nivån. Detta har en positiv inverkan på produktkvalitet, effek-

tivitet, leveranstider, kostnader och medarbetarengagemang. 

arBetsmetodiK och KvalitetssäKring

Genom att standardisera arbetsmetodiken uppnår Partner- 

Tech både kvalitet och effektivitet. Standardiserad arbets-

metodik betyder dessutom att PartnerTech kan omlokali-

sera produktion på ett säkert och effektivt sätt. Koncernge-

mensamma utbildningar och processer/rutiner medverkar 

till kompetensutveckling och kvalitetstänkande bland pro-

duktionstekniker, logistiker och operatörer. 

 För kvalitetssäkring – mot både kunder och leveran-

törer – används Supplier Quality Assurance Plan (SQAP). 

Det är en vedertagen metod för att framför allt säkra 

kundspecifika kvalitetskrav hos en produkt eller process.  

PartnerTech Academy håller regelbundet utbildningar i 

SQAP för att optimera kvalitets- och kostnadseffektiviteten 

i hela värdekedjan. Målsättningen är att i ökad utsträckning 

även innefatta kunder och leverantörer i utbildningen för 

att säkerställa hög kvalitet, hög effektivitet och en låg kost-

nadsnivå i arbetet hos alla parter. 

miljöarBete i foKus

PartnerTech har ett koncernövergripande miljöcertifikat 

enligt ISO 14001. Det omfattar samtliga enheter och ska 

gälla också vid förvärv. Genom bolagets miljöledningssys-

tem och inköpsprocesser ställs miljökrav även på leveran-

törerna. 

 PartnerTechs intensiva miljöarbete är naturligt för en 

koncern som söker långsiktigt hållbar utveckling. Generellt 

gäller att frågor kring materialanvändning, återvinnings-

barhet och energiförbrukning är viktiga för att begränsa 

produkternas miljöpåverkan. När det gäller återvinning och 

utfasning av skadliga ämnen ur produkterna följer Partner-

Tech naturligtvis EU:s direktiv RoHS och REACH. 

 PartnerTech har verksamhet som innebär utsläpp till 

vatten och luft samt förbrukning av skärvätskor. Detta inne-

bär till exempel att 

 processavloppsvatten renas och återanvänds 

 avfall sorteras och omhändertas för återvinning 

 eller destruktion 

 biobränslen används vid uppvärmning 

 pulverlack ersätter lösningsmedelsbaserad lack

miljömål under 2011 

Under 2011 har PartnerTechs miljömål varit inriktade på 

fortsatt minskning av förbrukningen av el, gas, vatten och 

kemikalier samt en ökad grad av återvinning. Företaget har 

lyckats minska energikostnaderna i förhållande till omsätt-

ning under 2011 och miljömålen gäller även för 2012. 

 Företaget mäter utsläppen av koldioxid vid sina trans-

porter och har en tjänstebilspolicy med krav på miljöanpas-

sade bilar enligt EURO 5. Policyn för tjänsteresor ställer 

krav på att så långt som möjligt använda videokonferens-

utrustning eller välja ett resande med begränsad miljöpå-

verkan. 



eFFektivt lAgArBete 
stÄrker PArtnertech

MEDARBETARE OCH VÄRDERINGAR  21

PartnerTechs framgång är till stor del en fråga om 

hur väl alla arbetslag kan arbeta tillsammans mot 

tydliga, gemensamma mål och resultat. För att  

lyckas med detta måste det finnas utrymme för alla 

att kliva fram, ta sig an olika uppgifter och utvecklas.  

Tillsammans med ett aktivt ledarskap skapar detta 

förutsättningar för det extraordinära att hända.

Denna övertygelse ligger till grund för den satsning på ett 

mer likformigt arbetssätt som 2009 inleddes för att öka 

den interna effektiviteten och därmed lönsamheten. Under 

2010 började detta arbete bära frukt, med förbättrad ef-

fektivitet, högre prestanda och stärkt medarbetarengage-

mang som resultat. Ett genombrott nåddes 2011 då Part-

nerTechs medarbetare i årets medarbetarbetarenkät gav 

företaget en väldigt tydlig signal om ett såväl engagerat, 

effektivt som väl fungerande lagarbete.

 De senaste åren har fokus legat på att skapa skalför-

delar genom att harmonisera arbetssätt, processer och 

verktyg. Under 2011 har alla PartnerTechs fabriker arbetat 

efter en likformig aktivitetsplan, med gemensamma pro-

cesser och verktyg som stöd. 

 Affärssystemet IFS HR -modul har utvecklats till ett inte-

grerat chefsstöd för utvärdering, dokumentation och analys 

av kompetensutveckling på individ-, grupp- och företagsnivå. 

Den satsning som 2009 inleddes för att förverkliga möjlig-

heterna till synergieffekter och skalfördelar börjar därmed 

ge konkreta resultat. Det är nu dags att ta nästa steg, med 

avstamp i gemensamma processer och verktyg, på vägen till 

ett ledande och framgångsskapande personalarbete. 

performance management 
 Fastställande av individuella mål
 Utvärdering av måluppfyllnad av 
 individuella mål från föregående år
 Utvecklingssamtal
 Lönerevision samt rörlig lönQ1
Kompetensutveckling 
 Kompetensanalys
 Talangidentifiering med 
 utvecklingsprogram
 Uppdatering av Academyinnehållet

Q2

Q4

Q3

individuella mål 
 Strategiarbete
 Preliminära individuella mål för nästa år
 Budgetarbete
 Analys av strategiska utbildningar
 genom PartnerTech Academy

medarbetarengagemang 
 Enkät
 Analys
 Handlingsplaner
 Uppföljning av utvecklingssamtal



en väl integrerad organisation 

ger effeKt

Med gemensamma processer, aktiviteter och verktyg som 

bas utvecklar PartnerTechs chefer medarbetarnas kompe-

tens och förmåga. Var och en har en dokumenterad utveck-

lingsplan och mål nedbrutna på individ- och gruppnivå. 

PartnerTechs gemensamma prestationsmätningssystem 

skapar ytterligare fokus, transparens och tydlighet i vad  

som ska uppnås på individ- och företagsnivå då de över-

gripande målsättningarna bryts ner på bolags- och funk-

tionsnivå och sedan vidare ut i bolagens organisationer. 

Detta skapar en stark drivkraft framåt och ett gemensamt 

fokus i hela PartnerTech-gruppen. 

 Målsättningen är att öka delaktigheten och därmed 

motivationen genom att tydliggöra hur varje medarbetare 

kan bidra till helheten. Här har man under året nått goda 

resultat – något som bekräftas i årets medarbetarenkät där 

medarbetarnas uppfattning om utbildning och utveckling, 

målsättningar, förväntningar och kompetensutveckling inom 

PartnerTech alla visar på en positiv trend. Detta innebär att 

PartnerTech ytterligare stärkt den interna effektiviteten och 

därmed prestationen – en utveckling som ska stimuleras även 

i fortsättningen för att stödja den koncernövergripande 

strategin.

 En viktig faktor i detta arbete är naturligtvis också  

PartnerTechs värdegrund:

ess föder ess

– genom att medverka till kundernas framgång 

blir vi själva framgångsrika.

man Kan lita på oss

– vi håller vad vi lovar och levererar alltid hög kvalitet.

vi är ett lag

– vi har tydliga roller och hjälps åt för att uppnå 

gemensamma mål.

raKt på saK

– vi söker en öppen och prestigelös kommunikation 

där vi visar respekt och uppskattning för varandra.

jag tar det

– vi agerar på ett sätt som är bra för företaget.

vi är KostnadsKloKa

– det är sunt förnuft att ifrågasätta onödiga kostnader 

och söka mer kreativa lösningar.

Under 2011 inleddes ett projekt kring PartnerTechs grund-

värderingar för att alla medarbetare ska känna till dem och 

låta dem prägla sitt sätt att arbeta. Dessa värderingar är 

grundstenen i PartnerTech gemensamma kultur, språk och 

förhållningssätt till kunder, leverantörer, medarbetare och 

olika samarbetspartners. De omarbetade grundvärdering-

arna kommer att implementeras under 2012.
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Under året har PartnerTech Academy fokuserat på att ut-

veckla ledarskapet i koncernen, effektivisera försörjnings- 

flödet samt stärka säljarnas kompetens. E-learning har an-

vänts för att öka effektiviteten i utbildningarna och minska 

kostnaderna. Även utbildningar i kvalitet och produktions-

effektivitet, något som PartnerTech har lång erfarenhet av, 

har fortsatt under 2011 med gott resultat.

  2012 kommer utbildningssatsningen inom ledarskap, 

effektivare försörjningsflöde och säljutbildning att fortsätta. 

Dessutom kompletteras utbildningsportföljen med att vi 

skapar en koncerngemensam projektmodell och kopplar 

den till en projektledarutbildning. Fortbildning inom produk-

tionseffektivitet och kvalitet, grundpelarna i PartnerTechs 

erbjudande, kommer fortsatt att erbjudas.
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Hur nöjd är du med PartnerTech som arbetsgivare?

2011

öKat Kundvärde och engagemang

PartnerTech Academy är ett strategiskt verktyg för såväl  

individ-, funktions- som organisationsutveckling. En fram-

gångsfaktor för PartnerTech Academy har varit att tillåta 

nytänkande, kreativitet och att engagera både medarbetare 

och kunder i kompetensutvecklingen. 

medarBetarundersöKningen

En ny medarbetarundersökning genomfördes under året. 

Svarsfrekvensen var 81 procent. Det framgångsrika och 

långsiktiga arbetet med att stärka medarbetarengage-

manget kan tydligt utläsas ur de svar som medarbetarna 

ger. Den positiva trenden i PartnerTechs medarbetarindex 

(ESI) är tydlig. Arbetsklimat och arbetsrelationer, ledar-

skap, bra kommunikation och information samt tydliga mål 

bidrar positivt till denna utveckling.

 Särskilt glädjande är resultatet på den övergripande 

frågan om hur nöjda medarbetarna är med PartnerTech 

som arbetsgivare. Svaren visar en tydlig trend med fortsatt 

förbättrat medarbetarengagemang. Det är inspirerande och 

motiverande för det fortsatta arbetet med analys och ak-

tivitet planer av årets medarbetarenkät för att ytterligare 

stärka laganda och arbetstillfredsställelse.



  nyckeltal 2009 2010 2011  

 Medeltal årsanställda 1 382 1 328 1 292
  Omsättning per anställd, TSEK 1 554 1 642 1 797  
 Medelålder 41 41 41

personalens nycKeltal

fördelningen Kvinnor och män

Män 74 % 
(72 %)

utBildningsnivå

Eftergymnasial 
utbildning 12 %

(12 %)

3-årigt gymnasium
och lägre 64 % 
(65 %)

fördelningen 
KolleKtivanställda/tjänstemän

Tjänstemän 31 %
(36 %)

Kollektivanställda 69 % 
(64 %)

totalt antal anställda i Koncernen

Svenska enheter 32 %
(35 %)

Utländska enheter 68 % 
(65 %)

genomsnittlig anställningstid

1–5 år 28 %
(25 %)

Mer än 5 år 54 % 
(58 %)

Akademisk utbildning 
120 p och högre 24 %

(23 %)

Mindre än 1 år 18 %
(17 %)

hälsa och säKerhet

För att främja hälsa och säkerhet för de anställda bedriver 

PartnerTech ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus 

på säkerhet, ergonomi och friskvård. Arbetet regleras i en 

särskild policy samt i reglerna för systematiskt arbetsmiljö-

arbete och ska tillgodose såväl fysiska som psykiska och 

sociala aspekter. 

 Under 2011 har PartnerTech infört en koncerngemen-

sam metod för att mäta tillbud och olyckor med daglig upp- 

följning som ligger till grund för ett systematiskt arbets-

miljöarbete. Man kan med glädje konstatera att några all-

varligare olyckor eller tillbud med bestående personskador 

som följd inte har inträffat. PartnerTech är redan i dag en 

säker arbetsplats, men den nya metoden gör det enklare 

att i tid upptäcka och identifiera och korrigera för eventuella 

negativa trender på det här området.
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Kvinnor 26 %
(28 %)
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Aktie och ÄgArBild
aKtieKapital och antal aKtier 
Den sista december 2011 uppgick aktiekapitalet i PartnerTech 
AB till SEK 63 324 920. Dessa var fördelade på 12 664 982 
aktier. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman och 
samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och 
vinst. PartnerTech är noterat på Nasdaq OMX Stockholm.

ägarstruKtur 
Den sista december 2011 hade PartnerTech AB 2 696 aktie-
ägare (2 795). De tio största aktieägarna hade tillsammans  
10 098 tusen aktier (9 901) vilket motsvarar 79,8 procent 
(78,3) av det totala antalet aktier och röster. Institutioner och 
andra juridiska personer kontrollerade 85,7 procent (85,3)  
av kapital och röster. Den utländska ägarandelen motsvarade 
9,9 procent (9,9) av kapital och röster. 
 

utdelning 2011
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning skall utgå för 
räkenskapsåret 2011 (ingen utdelning utgick 2010). 

optioner
I enlighet med beslut på årsstämman den 5 maj 2011 har ett 
optionsprogram till VD, ledningsgrupp, fabrikschefer och andra 
nyckelpersoner i koncernen initierats. Löptiden är till och med  
den 30 maj 2014 och nyteckning av aktier med stöd av dessa 
teckningsoptioner kan äga rum från den första mars till den  
30 maj 2014 till lösenpriset 51,70 SEK per aktie. 87 procent av 
det beslutade optionsprogrammet har tecknats, vilket beräknas 
ge en maximal utspädningseffekt om cirka 2,6 procent. Options-
programmet genomförs på marknadsmässiga villkor.

utdelningspolicy 
PartnerTech har som mål att utdelningen skall motsvara 30 pro- 
cent av vinsten efter skatt, förutsatt att den finansiella situationen 
medger detta.

    förändring  nominell kurs/-
    förändring   totalt antal  aktiekapital  totalt aktiekapital  kvotvärde 
år transaktionstyp antal aktier  aktier  (seK)  (seK)  (seK)

1984 Bolagets bildande  270 000  270 000  27 000 000  27 000 000  100  

1997  Fondemissioner  –   270 000  10 800 000  37 800 000  100  

1997  Split 1/20  7 290 000  7 560 000  –  37 800 000  5  

2000  Nyemission (nyteckning med optionsrätt)  1 000  7 561 000  5 000  37 805 000  5  

2001  Apportemission (förvärv av aktier  647 414  8 208 414  3 237 070  41 042 070  5 
 i EQ Elektroniq AB)    

2001  Apportemission (förvärv av aktier  102 586  8 311 000  512 930  41 555 000  5 
 i Baltic Microwaves Sp. z o.o.  
 och EQ Elektroniq AB)    

2001  Nyemission (förvärv av aktier  211 907 8 522 907 1 059 535 42 614 535 5 
 i Baltic Microwaves Sp. z o.o.  
 och EQ Elektroniq AB)            

2001 Apportemission   2 900 000 11 422 907 14 500 000 57 114 535 5

2005 Apportemission (förvärv av aktier  407 811 11 830 718 2 039 055 59 153 590 5
 i KSH-Productor Oy.)

2005 Nyemission (nyteckning med optionsrätt) 306 666 12 137 384 1 533 335 60 686 920 5

2006 Apportemission (förvärv av aktier  
 i TH Kristiansen AS) 315 724 12 453 109 1 578 620 62 265 545 5

2006 Apportemission (förvärv av aktier  
 i Hansatech Ltd Group) 211 875 12 664 982 1 059 375 63 324 920 5

aKtieKapitalets utvecKling 
Aktiekapitalet har sedan bolagets bildande förändrats enligt nedanstående tablå:  
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KursutvecKling och omsättning 
av partnertechs aKtie 
Kursen på PartnerTech-aktien har under 2011 minskat med  
15 procent. OMX Stockholm Index har under samma tid mins-
kat med 17 procent. Den sista december 2011 var kursen på  
PartnerTech-aktien SEK 21,40 (25,30). Den sista december 
2011 var PartnerTechs börsvärde SEK 271 miljoner. Vid mot-
svarande tidpunkt 2010 var börsvärdet SEK 320 miljoner och 
vid börsintroduktionen 1997 uppgick börsvärdet till SEK 408 
miljoner. Under 2011 omsattes 4,2 miljoner aktier (4,9) vilket 
motsvarar 16 706 aktier per börsdag (19 484). Handel i aktien 
ägde rum under 99 procent av börsdagarna 2011.

partnertechs aKtieägarstatistiK 
2011-12-31

antal aktier  antal   andel  antal  andel av 
 ägare ägare, %  aktier  aktier, %  

1–200 1 597 59,2 175 607 1,39  

201–1 000 758 28,1 448 197 3,54  

1 001–10 000 288 10,7 869 098 6,86  

10 001–1 000 000 45 1,7 1 273 360 10,05  

1 000 001–  8 0,3 9 898 720 78,16  

totalt 2 696 100,0 12 664 982 100,0  

Antal utlandsägande 98 3,6 1 248 925 9,9  

Andel ägande  
av juridiska personer  222 8,2 10 859 511 85,7

  2011 2010 2009 2008 2007 

Antalet aktier vid årets slut (000) 12 665 12 665 12 665 12 665 12 665

Antal aktier efter utspädning 12 665 12 665 12 665 12 665 12 665

Vinst per aktie efter full skatt, SEK 0,41 -1,55 -1,70 0,41 -1,96

Vinst per aktie efter full skatt, (efter utspädning), SEK 0,41 -1,55 -1,70 0,41 -1,96

Eget kapital per aktie, SEK 36,43 38,10 42,17 43,47 44,11

Eget kapital per aktie (efter utspädning*), SEK 36,43 38,10 42,17 43,47 44,11

Börskurs vid årets slut, SEK 21,40 25,30 26,00 15,50 35,70

Börsvärde, MSEK  271 320 329 196 452

P/E-tal gånger 52,1 neg. neg. 37,8 neg.

Börskurs/eget kapital, % 59 66 62 36 81

* Enligt styrelsens förslag till utdelning.

aKtiedata
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partnertechs 10 största ägare 
2011-12-31

ägare  tusen aktier  %-andel  

Bure Equity 5 443,0 43,0

AB Traction 1 948,2 15,4

Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 1 053,9 8,3

Barclays Cap Sec Cayman Client 630,0 5,0

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 542,9 4,3

Nordnet Pensionsförsäkring AB 169,9 1,3

Banque Invik SA 110,7 0,9

Backman Mats 80,0 0,6

Glavare Rune 60,6 0,5

Skandinaviska Enskilda Banken S.A., NQI 59,0 0,5

totalt 10 098,2 79,8
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  Belopp i mseK 2011 2010 2009 2008 2007

  Nettoomsättning 2 322,2 2 181,1 2 148,0 2 529,0 2 643,6

  Kostnader för sålda varor och tjänster -2 184,4 -2 104,9 -2 055,6 -2 374,4 -2 510,7

  Bruttoresultat 137,8 76,2 92,4 154,6 133,0

  Övriga rörelsekostnader -93,9 -99,1 -104,2 -137,6 -164,0

  Övriga rörelseintäkter 3,4 7,6 8,3 11,6 13,3

  rörelseresultat 47,3 -15,3 -3,5 28,5 -17,7

  Finansiella intäkter 1,1 7,6 6,8 9,4 2,6

  Finansiella kostnader -29,7 -23,6 -26,0 -28,7 -19,1

  finansnetto -28,7 -15,9 -19,2 -19,3 -16,5

  resultat efter finansnetto 18,6 -31,2 -22,7 9,2 -34,2

  Skatt -13,4 11,6 1,3 -4,0 9,4

  årets resultat 5,2 -19,6 -21,5 5,2 -24,8

  Belopp i mseK 2011 2010 2009 2008 2007 

 tillgångar

  Immateriella anläggningstillgångar 130,1 150,8 161,0 142,0 141,3

  Materiella anläggningstillgångar 175,6 200,4 182,6 225,1 222,7

  Finansiella anläggningstillgångar 0,2 0,7 0,8 0,9 3,2

  Övriga anläggningstillgångar 28,2 31,0 24,7 14,1 9,1

  s:a anläggningstillgångar 334,1 383,0 369,2 382,2 376,3

  Varulager 369,1 413,7 440,6 527,2 559,5

  Kundfordringar 382,8 403,8 396,3 405,0 434,4

  Övriga kortfristiga fordringar 42,3 39,4 45,8 37,9 46,5

  Likvida medel 41,4 40,5 35,8 37,6 37,5

  s:a omsättningstillgångar 835,6 897,4 918,5 1 007,7 1 077,9

  totalt tillgångar 1 169,7 1 280,4 1 287,7 1 389,9 1 454,2

  skulder och eget kapital

  eget kapital 461,4 482,5 534,1 550,6 558,7

  Långfristiga räntebärande skulder 51,9 67,4 55,7 86,1 84,9

  Kortfristiga räntebärande skulder 259,2 333,7 273,9 280,2 331,1

  s:a räntebärande skulder 311,1 401,1 329,6 366,3 416,0

  Avsättningar 4,4 1,9 2,5 1,5 1,8

  Leverantörsskulder 266,6 251,7 274,1 272,9 252,8

  Övriga ej räntebärande skulder 126,2 143,3 147,4 198,6 229,1

  s:a ej räntebärande skulder 397,2 396,8 424,0 473,0 483,7

  totalt skulder och eget kapital 1 169,7 1 280,4 1 287,7 1 389,9 1 454,2



  Belopp i mseK 2011 2010 2009 2008 2007

  rörelseresultat 47,3 -15,3 -3,5 28,5 -17,7

  Ej kassaflödespåverkande poster i rörelseresultatet 53,2 44,8 47,1 48,7 59,6

  Betald ränta och liknande poster -13,0 -13,7 -19,2 -19,4 -16,6

  Betald/erhållen skatt -6,9 -3,9 -14,8 -26,9 -37,7

  Förändring av medel bundna i rörelsen 46,1 -16,7 41,3 56,4 147,6

  Kassaflöde löpande verksamheten 126,7 -4,9 50,9 87,3 135,3

  Kassaflöde investeringsverksamheten -8,8 -26,5 -20,0 13,1 -19,7

  Kassaflöde efter investeringar 117,9 -31,4 30,9 100,4 115,5

  Kassaflöde finansieringsverksamheten -115,9 37,5 -32,1 -96,3 -181,3

 Omräkningsdifferens i likvida medel -1,1 -1,4 -0,7 -4,0 4,4

  förändring av likvida medel 0,9 4,8 -1,8 0,1 -61,4

Koncernens Kassaflödesanalys

* I räntabilitetstalen har kapitalet beräknats som medelvärde av utgående balanser per månad.

  Belopp i mseK (om ej annat anges) 2011 2010 2009 2008 2007

 marginaler

 Bruttomarginal, % 5,9 3,5 4,3 6,1 5,0

 Rörelsemarginal, % 2,0 -0,7 -0,2 1,1 -0,7

 Vinstmarginal, % 0,8 -1,4 -1,1 0,4 -1,3

 avkastning*

 Räntabilitet på operativt kapital, % 6,1 -1,9 -0,4 3,2 -1,7

 Räntabilitet på eget kapital, % 1,1 -3,9 -4,0 0,9 -4,1

 

 Kapitalstruktur

 Rörelsekapital, (31 dec) 401,5 461,4 470,5 516,8 595,1

 Operativt kapital, (31 dec) 707,3 812,7 814,1 884,0 959,1 

    Eget kapital, (31 dec) 461,4 482,5 534,1 550,6 558,7

 Räntebärande nettoskuld, (31 dec) 269,7 360,6 293,8 328,7 378,5

 Rörelsekapital/nettoomsättning, % 17,3 21,2 21,9 20,4 22,5

 Kapitalomsättningshastighet, ggr 3,0 2,7 2,5 2,8 2,6

 Soliditet %, (31 dec) 39,4 37,7 41,5 39,6 38,4

 Nettoskuldsättningsgrad %, (31 dec) 58 75 55 60 68

 Investeringar 33,9 71,9 26,1 71,3 74,4

 anställda

 Medeltal årsanställda 1 292 1 328 1 382 1 670 1 886

 Omsättning per anställd, TSEK 1 797 1 642 1 554 1 514 1 402

 Löner- och lönebikostnader per årsanställd, TSEK 370 369 392 383 370

Koncernens nycKeltal
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FÖrvAltningsBerÄttelse
verKsamhet och struKtur
PartnerTech AB (publ), organisationsnummer 556251-3308, 
är ett företag med lång historik som kontraktstillverkare.  
PartnerTech erbjuder marknaden ett komplett utbud av 
kontraktstillverkningstjänster där kärnan är maskinbear-
betning, elektronik, plåtbearbetning och systemintegration. 
Produktionskompetensen kompletteras av en global inköps- 
kedja samt tjänster inom utveckling, eftermarknad, service 
och distribution. Företagets huvudsakliga styrka ligger i  
att kombinera elektronik och mekanik (maskin- och plåt- 
bearbetning) till kompletta produkter (systemintegration). 
PartnerTechs operativa verksamhet är uppdelad i tre områ-
den som reflekterar bolagets kärnkompetens: systemintegra- 
tion och inkapslingar, elektronik samt maskinbearbetning. 
Syftet är att skapa ännu större fokus på kärnkompetens-
erna, deras specifika situation och möjligheter för att bättre 
kunna möta kundernas behov vad gäller både teknik,  
kunskap och kvalitet. Bolaget är aktivt inom marknadsom-
rådena Försvar och marin, Industri, Informationsteknologi, 
Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och 
betalningslösningar och riktar sig till produktägande företag 
inom dessa områden där specialiserad applikationskunskap 
och kvalitetsstandarder finns. Företagets kundbas finns  
huvudsakligen på den europeiska marknaden med kunder 
vars produkter faller inom business to business men tack 
vare sin flexibla och konkurrenskraftiga verksamhetsstruk-
tur kan PartnerTech vid behov följa med sina större kunder 
in på nya marknader. Koncernen finns på ett antal orter med 
utvecklings-, tillverknings- och/eller försäljningsenheter. 
Idag har PartnerTech verksamheter i Sverige, Finland,  
Norge, England, Polen, USA och Kina. Huvudkontoret finns 
i Vellinge. Företaget är noterat på NASDAQ OMX Stock-
holm.

utvecKling 2011
PartnerTechs utveckling under året har varit positiv. Omsätt-
ning för 2011 uppgick till 2 322,2 MSEK, en ökning med 
9,2 procent i lokala valutor jämfört med 2010 och rörelse-
resultatet förbättrades kraftigt till 47,3 MSEK (-15,3). Det 
förbättrade resultatet är en bekräftelse på att de aktiviteter 
som bedrivits för att nå uthållig lönsamhet på samtliga 
marknader, minska kapitalbindningen och skapa förutsätt-
ningar för tillväxt har haft effekt. Under året har Partner-
Techs interna processer för att effektivisera verksamheten i 
syfte att minska kostnaderna och kapitalbindningen förbätt-
rats. Försäljningsorganisationen har förtydligats och för-
stärkts och jobbar nu mer fokuserat mot strategiskt utvalda 
kunder. Målsättningen är en större andel försäljning högre 
upp i värdekedjan för att stärka positionen som komplett 
teknik- och servicepartner till kunderna. Av de tidigare avi-
serade åtgärds- och strukturförändringsprogrammen har 

konsolideringen i Storbritannien slutförts, där hela den eng-
elska verksamheten nu är koncentrerad till Cambridge. Åt-
gärderna har även omfattat enheterna i Vellinge och Moss 
samtidigt som strukturomvandlingen mot en större andel 
produktion i lågkostnadsländer i Östeuropa och Asien för 
att ännu bättre kunna möta kundernas behov har fortsatt. 
Under året har försäljningen ökat inom alla marknadsom-
råden förutom Medicinsk teknik och instrument samt Sälj- 
och betalningslösningar. Den största uppgången har skett 
inom området Försvar och marin där försäljningen under 
helåret 2011 ökade kraftigt jämfört med 2010 och uppgick 
till SEK 183,0 miljoner (121,2). Detta kan primärt härledas 
till en kraftigt ökad beläggning inom skärande mekanisk 
bearbetning samt ett utökat tjänsteerbjudande i form av 
elektronik till kunder inom marknadsområdet. Försäljningen 
inom rörelsesegmentet Elektronik uppgick under 2011 till 
SEK 924,2 miljoner (976,8). Den svagt negativa utveck-
lingen av omsättningen jämfört med 2010 (-5 procent)  
kan primärt härledas till svagare efterfrågan på elektronik 
till våra kunder inom Sälj- och betalningslösningar och In-
formationsteknologi. Försäljningen inom rörelsesegmentet 
Systemintegration och inkapslingar uppgick under 2011 till 
SEK 1 294,7 miljoner (1 238,0). Ökningen jämfört med 
2010 (+5 procent) är främst relaterad till en positiv försälj-
ningsutveckling till kunder inom Informationsteknologi,  
Industri samt Miljöteknik. Inom rörelsesegmentet Maskin-
bearbetning var försäljningen under  2011 avsevärt högre 
än för 2010 och uppgick till SEK 236,8 miljoner (160,7). 
Den kraftiga ökningen jämfört med 2010 (+47 procent) 
kan främst härledas till kraftigt ökad efterfrågan på maskin-
bearbetade detaljer till Försvar och marin, Industri samt In-
formationsteknologi. 

personal
Det genomsnittliga antalet heltidsanställda för 2011 upp-
gick till 1 292 (1 328). Vid årets slut hade koncernen 1 306 
(1 269) heltidsanställda.

miljöpåverKan
PartnerTech har ett koncernövergripande miljöcertifikat en-
ligt ISO 14001. Det omfattar samtliga enheter och ska gälla 
också vid förvärv. Genom bolagets miljöledningssystem och 
inköpsprocesser ställs miljökrav även på leverantörerna.   
 PartnerTechs intensiva miljöarbete är naturligt för en kon-
cern som söker långsiktig hållbar utveckling och det är 
dessutom ett krav från flertalet kunder. Generellt gäller att 
frågor kring materialanvändning, återvinningsbarhet och 
energiförbrukning är viktiga för att begränsa produkternas 
miljöpåverkan. När det gäller återvinning och utfasning av 
skadliga ämnen ur produkterna följer PartnerTech EU:s  
direktiv RoHS och REACH. 
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PartnerTech har verksamhet som innebär utsläpp till vatten 
och luft samt förbrukning av skärvätskor. Detta innebär till 
exempel att 
•	 processavloppsvatten	renas	och	återanvänds	
•	 avfall	sorteras	och	omhändertas	för	återvinning	
 eller destruktion 
•	 biobränslen	används	vid	uppvärmning	
•	 pulverlack	ersätter	lösningsmedelsbaserad	lack.	

miljömål under 2011 
Under 2011 har PartnerTechs miljömål varit inriktade på  
fortsatt minskning av förbrukning av el, gas, vatten och kemi-
kalier samt en ökad grad av återvinning. Företaget har lyckats 
minska energikostnaderna i förhållande till omsättning under 
2011 och miljömålen gäller även för 2012. 
 Företaget mäter utsläppen av koldioxid vid sina transporter 
och har en tjänstebilspolicy med krav på miljöanpassade bilar 
enligt EURO 5. Policyn för tjänsteresor ställer krav på att så 
långt möjligt använda videokonferensutrustning eller välja ett 
resande med begränsad miljöpåverkan.

forsKning och utvecKling
Utvecklingsarbeten utförs endast på uppdrag av kunder. 
Företaget bedriver ingen forskningsverksamhet.

väsentliga händelser under året
•	 Den	4	februari	meddelar	PartnerTech	att	man	avser	
 koncentrera den engelska verksamheten till enheten 
 i Cambridge. 
•	 Den	24	februari	meddelar	PartnerTech	att	
 Beijer Electronics har valt PartnerTech som 
 elektronikleverantör för sin nya HMI-plattform. 
•	 Den	14	mars	varslar	PartnerTech	vid	Kundcenter	
 Vellinge som en följd av ökad intern effektivitet och 
 planenlig flytt av produktion.
•	 Den	4	april	tillkännager	PartnerTech	nya	ordrar	till	
 ett sammanlagt värde av ca SEK 100 miljoner 
 från tre större kunder inom försvarsindustrin. 
•	 Den	13	april	utnämns	Åke	Bengtsson	till	ny	CFO	
 för PartnerTech.
•	 Den	23	maj	meddelar	PartnerTech	att	det	världsledande
 retursystemföretaget Tomra Systems ger PartnerTech
 fortsatt förtroende som totalleverantör genom ett nytt
 uppdrag för den amerikanska marknaden. 
•	 Den	2	december	tillkännager	PartnerTech	ett	avtal	
 om tillverkning och leverans av produkter till Vestas 
 Control Systems A/S.
•	 Den	12	december	utses	Anders	Knutsson	till	
 Executive Vice President Operations för 
 Systemintegration och inkapslingar.

viKtiga händelser efter årets utgång
Inga väsentliga händelser har rapporterats efter årets utgång.

tvister 
PartnerTech-koncernen har under 2011 inte varit involve-
rad i något rättsligt förfarande eller någon tvist inom ramen 
för den löpande verksamheten.

framtida utvecKling
Fokus för 2011 har legat på lönsamhet, kapitalbindning  
och tillväxt och utvecklingen under året har varit positiv för 
PartnerTech. De resultat som vi hittills har sett av struktur-
omvandlingarna och de löpande interna förbättringspro-
grammen är lovande, men oron på världsmarknaden gör 
dock att läget framöver är svårbedömt. Mot den bakgrun-
den kommer huvudfokus för 2012 att ligga på att fortsätta 
anpassa och effektivisera organisationen i syfte att öka lön-
samheten på samtliga marknader. Goda kundrelationer är 
också en ytterst viktig framgångsfaktor och något bolaget 
lägger mycket arbete på att förvalta och utveckla. Även om 
det fortfarande återstår en hel del arbete  gör den kon- 
kurrenskraftiga strukturen och det breda, globala erbjudan-
det tillsammans med de framsteg som gjorts att bolaget  i 
grunden är väl rustat för framtiden.

moderBolaget 
PartnerTech AB är moderbolag i PartnerTech-koncernen.  
Moderbolaget fungerar till största del som ett holdingbolag 
med koncerngemensamma funktioner. Omsättningen mot-
svaras helt av utdebitering för dessa koncerngemensamma 
tjänster. Moderbolaget har 24 anställda (23) som omfattar 
koncernledning samt vissa stabsfunktioner. Härutöver är 9 (6) 
personer tillhörande en central sourcingorganisation anställda 
i moderbolaget. Resultatet 2011 för PartnerTech AB uppgick 
till SEK 2,7 miljoner (91,5). Aktierna i PartnerTech Ltd, Stor-
britannien, skrevs ned med SEK 15 miljoner under 2011.  
En tidigare nedskrivning av en fordran på PartnerTech Inc, 
USA återfördes 2011 med SEK 15 miljoner. 2010 erhöll  
moderbolaget SEK 84,9 miljoner i utdelning från sina dotter-
bolag.

vinstdisposition
Fritt eget kapital i moderbolaget uppgår till SEK:
Balanserade vinstmedel samt överkursfond 127 867 834
Årets resultat 2 710 854
Summa 130 578 689

STYRELSEN FÖRESLÅR
Att till aktieägarna utdela SEK 0 per aktie 0
Att återstående belopp balanseras 130 578 689
Summa 130 578 689

Styrelsen har godkänt årsredovisningen och koncernredo-
visningen för utfärdande den 14 mars 2012. Koncernens 
och moderbolagets resultat- och balansräkningar blir före-
mål för fastställelse på årsstämman den 27 april 2012.
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BolAgsstYrningsrAPPort

PartnerTech AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på 
NASDAQ OMX Stockholm. 
 Bolagsstyrningen i PartnerTech-koncernen är baserad 
på aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, NASDAQ OMX 
Stockholms Regelverk för emittenter, Svensk kod för bolags- 
styrning som trädde i kraft den 1 februari 2010 (Koden) 
samt andra relevanta lagar och regelverk. Bolaget avviker 
inte från någon del av Koden. Under 2011 har inga över-
trädelser skett av NASDAQ OMX Stockholms Regelverk 
för emittenter eller av god sed på aktiemarknaden. 
 Syftet med PartnerTechs bolagsstyrningsrapport är att för 
koncernens aktieägare och övriga intressenter synliggöra 
hur verksamheten förvaltas. God bolagsstyrning skapar för-
utsättningar för tydlig ansvarsfördelning mellan de olika be-
slutsorganen. 
 Bolagsstyrningsrapporten utgör en del av förvaltnings-
berättelsen och den har granskats av bolagets revisor.

Bolagsstämma 
Bolagsstämman är PartnerTechs högsta beslutande organ 
och det forum där aktieägarna kan utöva inflytande över  
företaget. Varje aktieägare har rätt att delta i och utöva röst-
rätt för sina aktier vid bolagsstämman. En aktieägare som 
inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utöva 
sin rätt genom ett ombud. Enligt bolagsordningen kan bo-
lagsstämma hållas i Vellinge, Malmö eller Stockholm. 
 Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räken-
skapsårets utgång. Årsstämmans uppgifter regleras i aktie-
bolagsslagen. Genom omröstning på årsstämman beslutas 
bland annat om styrelsens sammansättning, förändringar i  
bolagsordningen och andra förekommande ärenden. Varje  
aktie representerar en röst. Beslut som fattas på årsstäm-
man fattas i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser 
kring majoritetens storlek. Styrelsen och revisorerna liksom 
representanter för bolagsledningen är normalt samtliga  
närvarande för att kunna besvara frågor.  

Aktieägare
Årsstämma

Styrelse tillika
ersättningsutskott

Verställande 
direktör och 

koncernledning

Valberedning

RevisionsutskottExtern revisor

Systemintegration
och inkapslingar

Maskin-
bearbetningElektronik

Extern och intern styrning
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Det totala antalet aktier i PartnerTech AB uppgår till 
12 664 982. Bure Equity AB är bolagets största aktieägare 
per den 31 december 2011 med ett totalt innehav om 
5 443 tusen aktier eller 43,0 procent. Näst största ägare är 
AB Traction som vid årets slut ägde 1 948 tusen aktier eller  
15,4 procent. Ingen annan ägare ägde mer än 10 procent 
av aktierna per den 31 december 2011.

årsstämman 2011 
Årsstämman ägde rum den 5 maj 2011 i Malmö.  Vid års-
stämman medverkade 11 aktieägare, personligen eller ge-
nom ombud. Dessa representerade 57,4 procent av antalet 
röster. Patrik Tigerschiöld valdes till årsstämmans ordförande.
 Protokollet från årsstämman återfinns på PartnerTechs 
hemsida. Några av de beslut som årsstämman fattade var  
följande: 
 Samtliga bolagets disponibla vinstmedel, 127 017 784 
 kronor, ska balanseras i ny räkning, vilket innebär att 
 ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2010 
 (0 kronor/aktie 2009). 
 Styrelsens ledamöter och verkställande direktören
  beviljades ansvarfrihet för räkenskapsåret 2010.
 Beslöts i enlighet  med valberedningens förslag att 
 antalet styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma 
 ska vara sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
 Styrelsearvodet fastställdes till oförändrade 
 320 000 kronor till styrelsens ordförande och 
 160 000 kronor till övriga ledamöter som inte är 
 anställda i bolaget.
 I enlighet  med valberedningens förslag omvaldes 
 Patrik Tigerschiöld, Thomas Thuresson, Henrik Lange, 
 Petter Stillström, Lotta Stalin och Andreas Bladh till 
 ordinarie styrelseledamöter. Patrik Tigerschiöld 
 omvaldes till styrelsens ordförande.
 Ersättningsutskottets förslag om riktlinjer för 
 ersättning till koncernledningen antogs, se nedan 
 under Ersättningsutskott. 
 I enlighet med valberedningens förslag valdes 
 Deloitte AB som revisionsbolag för tiden till slutet av 
 årsstämman 2012.
 Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till incitaments- 
 program innefattande även godkännandet av dotter-
 bolagets  vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till 
 deltagarna i programmet. 
 Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma, 
 med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, 
 vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission 
 av högst 1 266 490 aktier, innebärande en aktiekapital-
 ökning om högst 6 332 450 kronor, motsvarande en 
 utspädning om knappt 10 procent av bolagets 
 aktiekapital och totala röstetal.

extra Bolagsstämmor 2011 
Inga extra bolagsstämmor har hållits under 2011. 

valBeredning
PartnerTechs valberedning representerar bolagets aktie-
ägare och är bolagsstämmans organ för beredning av stäm-
mans beslut avseende val och arvodering av bolagets sty-
relse och revisorer. Valberedningen arbetar i enlighet med 
den instruktion som fastställdes av årsstämman 2006. 
 Valberedningen ska bestå av representanter för de tre 
röstmässigt största aktieägarna. Styrelsens ordförande ska 
årligen, före utgången av räkenskapsårets tredje kvartal, 
kontakta de röstmässigt tre största ägarna, vilka vardera 
ska utse en representant till valberedningen. Om någon av 
de tre röstmässigt största ägarna avstår från sin rätt, över-
går rätten till den aktieägare som därefter har det största 
innehavet. Valberedningens ordförande utses från den röst-
mässigt största ägaren, Bure Equity, men får inte vara sam-
ma person som styrelsens ordförande. Valberedningens  
ledamöter offentliggörs på hemsidan senast sex månader 
före årsstämman. Valberedningen redogör vid årsstämman 
för sitt arbete. Under 2011 har valberedningen inte erhållit 
någon ersättning för sitt arbete.
 Den 12 oktober 2011 meddelade PartnerTech att föl-
jande ledamöter utsetts till valberedningen att bereda för-
slag inför årsstämman 2012: Ordförande Henrik Blomquist, 
Bure Equity AB, Petter Stillström, AB Traction, Philip 
Wendth, Länsförsäkringar fondförvaltning AB och Patrik  
Tigerschiöld, styrelsens ordförande. Styrelseledamöterna 
Petter Stillströms samt Patrik Tigerschiölds oberoende i för-
hållande till större ägare samt bolaget och bolagsledningen 
framgår av presentationen av styrelsen på sidorna 38–39.  
Philip Wendth är oberoende i förhållande till större ägare 
samt bolaget och bolagsledningen. Henrik Blomquist är att 
betrakta som beroende i förhållande till den största ägaren 
samt oberoende i förhållande till bolaget och bolagsled-
ningen.
 Valberedningen, som fram till oktober 2011 bestod av leda- 
möterna Henrik Blomquist, Bure Equity AB (ordförande), 
Petter Stillström, AB Traction, Philip Wendth, Länsförsäk-
ringar fondförvaltning AB och Patrik Tigerschiöld (styrelsens 
ordförande), har behandlat styrelsesammansättningen, ut-
värderingen av styrelsen samt arvodet till styrelsen. Valbe-
redningen lämnade även förslag till val av revisorer intill 
slutet av årsstämman 2012.
 Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen 
för att föreslå ledamöter till PartnerTechs styrelse kan vända 
sig till informationschef Maria Galvin på e-post 
maria.galvin@partnertech.se.
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Patrik Tigerschiöld Ordförande   X X X X X X X X X X X X X X X

Rune Glavare  Ledamot*   X X X X X X 

Henrik Lange Ledamot    X X X X X X X X X X X X X X

Petter Stillström  Ledamot  X X X X X X X X X X X X X X  X

Thomas Thuresson Ledamot  X  X X X X X X X  X X X X X X

Andreas Bladh Ledamot  X X X X X X X X X X X X X X X X

Lotta Stalin  Ledamot   X X X X  X X X X X X X X X 

Mikael johansson** Personalrepresentant   X X X X X X X X X X X X X X X

Lennart Pettersson** Personalrepresentant   X X X X X X X X X X X X X X X

   Revisions-
Ledamot Befattning  utskott 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Närvarande vid styrelsemöten 2011

* Ledamot fram till och med årsstämman den 5 maj 2011. 
** I de fall när personalrepresentanterna inte varit närvarande har suppleanterna, Sirousse Shamlo och Mikael Åberg 
 (slutade på PartnerTech hösten 2011), deltagit i deras ställe. 

styrelse
Styrelsen ska förvalta bolagets angelägenheter i bolagets 
och samtliga aktieägares intresse. Efter beslut på årsstäm-
man 2011 består styrelsen av sex ordinarie ledamöter samt 
två personalrepresentanter med två suppleanter för de se-
nare två. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av 
lägst tre och högst åtta ordinarie ledamöter. Ordförande för 
styrelsen har utsetts av årsstämman. Bolagets verkställan-
de direktör samt bolagets CFO deltar vid styrelsens möten, 
den senare även som sekreterare. Därutöver deltar vid be-
hov även andra ledande befattningshavare i bolaget. 
 Enligt Koden ska majoriteten av styrelseledamöterna 
vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. 
Minst två styrelseledamöter som är oberoende i förhållande 
till bolaget och dess ledning ska även vara oberoende i för-
hållande till bolagets större aktieägare. Den aktuella styrel-
sesammansättningen innebär att dessa krav är uppfyllda. 
Enskilda styrelseledamöters oberoende framgår av presen-
tationen av styrelsen på sidorna 38–39. 
 Styrelsens huvuduppgift är att ansvara för bolagets orga-
nisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.  
Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, Koden och  
arbetsordningen för styrelsen i PartnerTech. Styrelsens  
arbete i PartnerTech följer en fastlagd agenda, ägnad att 
säkerställa styrelsens behov av information. Agendan ut-
formas i enlighet med den arbetsordning för styrelsen som 
styrelsen fastställer varje år på det första styrelsemötet som 
hålls efter årsstämman. Av arbetsordningen framgår bland 
annat hur ofta styrelsen ska sammanträda, vad som gäller 
om utskott inrättas samt arbets- och ansvarsfördelningen 
mellan styrelsen, styrelsens ordförande och verkställande 
direktören.

Styrelsen följer verksamheten såväl genom det gängse styr-
elsearbetet som genom den månatliga rapporteringen och  
löpande kontakter mellan styrelsemötena. Detta för att  
möjliggöra upprättande av och beslut om övergripande 
långsiktiga strategier och mål, fastställande av kvartals- 
samt årsbokslut, fastställande av budget, större invester-
ingar och andra verksamhetsrelaterade ärenden. Styrelsen i 
PartnerTech utför årligen en utvärdering av sitt arbete samt 
verkställande direktörens arbete.
 Styrelsen har under räkenskapsåret 2011 haft samman-
lagt 15 protokollförda styrelsemöten, 14 ordinarie möten 
och 1 extra möte. Av de 15 mötena var 6 per capsulam- 
möten samt ett var det konstituerande mötet efter årsstäm-
man. Styrelsen har vid samtliga möten varit beslutför.  
Enskilda styrelseledamöters närvaro vid styrelsemötena 
framgår av presentationen över ledamöternas närvaro vid 
mötena. 

EN VANLIG AGENDA VID ETT STYRELSEMÖTE ÄR: 
 Mötets öppnande och godkännande av dagordning 
 Val av sekreterare och protokolljusterare
 Genomgång och godkännande av föregående 
 protokoll  
 Uppföljning öppna punkter 
 VD-rapport 
 Investeringar
 Större kundexponeringar
 Övriga frågor (förvärv, incitamentsprogram, formalia etc.)

På sidorna 38–39 följer en utförlig beskrivning av samtliga  
styrelseledamöter. 

närvaro vid styrelsemöten
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ersättningsutsKott   
Då styrelsen funnit det mer ändamålsenligt har den för  
räkenskapsåret 2011 beslutat att ersättningsutskottet ska 
bestå av hela styrelsen med Patrik Tigerschiöld som ord-
förande. Enskilda styrelseledamöters oberoende framgår 
av presentationen av styrelsen på sidorna 38–39. 
 Ersättningsutskottet ansvarar för beredning i frågor om 
ersättningsprinciper, ersättningar och övriga anställnings-
villkor för koncernledningen samt för framläggande av för-
slag till årsstämman. Dessa principer och riktlinjer fastställs 
sedan av årsstämman. PartnerTech ska sträva efter att er-
bjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrens- 
kraftig. Ersättningen ska variera i förhållande till den enskil-
des och koncernens prestationer. Den totala ersättningen 
till koncernledningen består av komponenterna fast lön,  
rörlig lön, långsiktiga incitament, försäkringsbara förmåner 
och övriga förmåner. Då ersättningsutskottet består av hela 
styrelsen så har frågor kring bonussystem samt ersättning 
till VD och ledande befattningshavare diskuterats vid ordi-
narie styrelsemöten. Vid årsstämman 2011 beslutades om 
följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:
 Den fasta lönen (grundlönen) ska vara marknads-
 anpassad och baseras på ansvar, kompetens och 
 prestation. Den fasta lönen ska revideras varje år.
 Den rörliga lönen ska baseras på bolagets försäljnings-
 och resultatutveckling, dess avkastning på sysselsatt 
 kapital samt specifika mål inom respektive befattnings-
 havares ansvarsområde. Rörlig lön ska utgå på 
 årsbasis och ska maximalt kunna uppgå till en gång 
 den årliga grundlönen.
 Styrelsen avser att regelbundet utvärdera behovet 
 av ett långsiktigt incitamentsprogram som föreslås 
 årsstämman.
 Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner   
 ska utformas så att de återspeglar regler och praxis i 
 hemlandet. Pensionsplanerna ska så långt möjligt vara 
 avgiftsbestämda. I individuella fall, beroende på de 
 skatte- och/eller socialförsäkringslagar som gäller 
 för individen, kan andra avvägda pensionsplaner 
 eller pensionslösningar godkännas.

 Övriga förmåner ska kunna tillhandahållas enskilda 
 medlemmar i koncernledningen eller hela koncern-
 ledningen. Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig
 del av den totala ersättningen. Förmånerna ska vidare
 motsvara vad som är normalt förekommande på 
 marknaden.
 Uppsägningstiden ska vara maximalt tolv månader vid 
 uppsägning som initieras av bolaget och maximalt sex 
 månader vid uppsägning som initieras av medlem i 
 koncernledningen. I individuella fall ska styrelsen kunna
 godkänna avgångsvederlag utöver uppsägningstid.
 Styrelsen ska vara berättigad att avvika från dessa rikt-
 linjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Inför årsstämman 2012 föreslås inga förändringar av rikt- 
linjerna för ersättning till PartnerTechs ledande befattnings-
havare.

revisionsutsKott
Styrelsen har för räkenskapsåret 2011 beslutat att revi-
sionsutskottet ska bestå av Thomas Thuresson som ordfö-
rande, Petter Stillström samt Andreas Bladh. Deras obero-
ende i förhållande till större ägare samt bolaget och bo- 
lagsledningen framgår av presentationen av styrelsen på 
sidorna 38–39. PartnerTechs VD samt CFO deltar vid samt-
liga möten i revisionsutskottet. Bolagets externa revisorer 
deltar vid de möten i revisionsutskottet som behandlar revi-
sionen samt revisionsrelaterade frågor. Som sekreterare vid 
mötena tjänstgör CFO.
 Revisionsutskottets uppdrag framgår av en skriftlig upp-
dragsbeskrivning. Dess huvudsakliga uppgift är att vara be-
redande organ i kontakten mellan styrelse och revisorer. 
Revisionsutskottet ska säkerställa relevant rapportering, 
revision, relevanta rutiner för intern kontroll samt vara ett 
stöd för VD och CFO i deras arbete med dessa frågor. 
 Under 2011 har revisionsutskottet haft sju möten där 
samtliga ledamöter varit närvarande. Revisionsutskottet  
har bland annat biträtt vid upprättandet av förslag till års-
stämmans beslut om revisorsval.



verKställande direKtör och 
Koncernledning
Vid årsstämman 2010 tillträde Leif Thorwaldsson som verk-
ställande direktör och koncernchef för PartnerTech. En ut-
förlig beskrivning av VD:s utbildning, erfarenhet, ålder och 
aktieinnehav finns under avsnittet presentation av koncern-
ledningen.
 VD för PartnerTech leder verksamheten i enlighet med 
de instruktioner som styrelsen har antagit samt lagar och 
förordningar. VD ansvarar för att styrelsen erhåller informa-
tion och nödvändigt beslutsunderlag samt att styrelsens 
beslut verkställs. VD är huvudansvarig för den operativa led-
ningen av koncernen. Koncernens verksamhet är indelad  
i tre olika operativa ansvarsområden, Elektronik, System-
integration och inkapslingar samt Maskinbearbetning.  
I bolaget finns en koncernledning bestående av sju (sju) 
ordinarie medlemmar exklusive VD. Koncernledningen ex-
klusive VD består av ansvariga för funktionerna försäljning/
marknad, ekonomi, logistik/planering/IT, inköp, personal/
TQM, den operativa verksamheten inom Elektronik samt 
den operativa verksamheten inom Systemintegration och 
inkapslingar. 
 Dan Turecek, f d ansvarig för Systemintegration och In-
kapslingar, avled hastigt i början av 2011. Dans ansvars-
område har under 2011 främst skötts av VD, men även av  
andra personer inom koncernledningen. I december 2011 
utsågs Anders Knutsson till ansvarig för Systemintegration 
och inkapslingar. Han kommer att tillträda sin tjänst på hel-
tid från och med den 1 mars 2012.
 Under 2011 har Åke Bengtsson ersatt jonas Arkestad 
som CFO.

extern revision
Enligt PartnerTechs bolagsordning ska ett registrerat revi-
sionsbolag eller lägst en och högst två revisorer med lika 
många suppleanter väljas. 
 Vid årsstämman 2011 valdes revisionsbolaget Deloitte 
AB med Per-Arne Pettersson som huvudansvarig revisor 
som bolagets revisorer till och med årsstämman 2012 i en-
lighet med valberedningens förslag. Nomineringen av revi-
sorer sker genom att valberedningen, styrelsen genom revi-
sionsutskottet och utsedda anställda i PartnerTech tar fram 
ett beslutsunderlag, som valberedningen sedan tar ställning 
till och ger förslag till årsstämman utifrån. 
 Ansvarig revisor i PartnerTech granskar bolagets/kon-
cernens årsredovisning och bokföring samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning. Revisorn deltar vid 
revisionsutskottets möten samt vid styrelsens årliga bok-
slutsmöte där revisorn rapporterar om sin granskning. Vid 
årsstämman föredrar revisorn revisionsberättelsen samt be-
skriver granskningsarbetet och gjorda iakttagelser.

styrelsens rapport om intern Kontroll
avseende räKensKapsåret 2011
Enligt den svenska aktiebolagslagen och Svensk kod för 
bolagsstyrning som trädde i kraft den 1 februari 2010  
(Koden) ansvarar PartnerTechs styrelse för den interna 
kontrollen. Bolagets finansiella rapportering följer de lagar 
och regler som gäller för bolag noterade på NASDAQ OMX 
Stockholm samt lokala regler i respektive land där verksam-
het bedrivs. Denna rapport är upprättad i enlighet med  
Koden och begränsas därför till en beskrivning av hur den 
interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen 
är organiserad.
 En god intern kontroll avseende finansiell rapportering  
syftar bland annat till att ge rimlig säkerhet i den externa 
finansiella rapporteringen såsom delårsrapporter, boksluts-
kommunikéer samt årsredovisningar.

KONTROLLMILjÖ
PartnerTechs styrelse har det övergripande ansvaret för att 
upprätta ett effektivt system för intern kontroll både avse-
ende den finansiella rapporteringen och verksamheten i 
övrigt. Revisionsutskottet bistår styrelsen och ansvarar för 
ärenden som rör intern kontroll, extern redovisning, finan-
siell rapportering samt extern revision. Det operativa ansva-
ret för att upprätthålla en effektiv intern kontroll är delege-
rat till verkställande direktören, som i sin tur delegerat 
funktionsspecifikt ansvar till chefer på olika nivåer inom 
koncernen. Genom olika styrdokument, till exempel styrel-
sens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören 
och revisionsutskottets uppdrag, säkerställs en tydlig an-
svarsfördelning. Ett övergripande regelverk avseende attest 
och befogenheter finns framtaget på koncernnivå. Detta 
dokument reglerar ansvar och befogenheter för olika trans-
aktioner mellan bland annat styrelse, VD och övriga perso-
ner i koncernledningen. Av regelverket framgår även vad 
respektive VD i de olika dotterbolagen har för befogen- 
heter. I dotterbolagen finns framtaget lokala regelverk av-
seende attest och befogenheter med koncernregelverket 
som ram. Ett annat viktigt styrdokument som används inom 
koncernen är koncernens finanspolicy.
 Inom PartnerTech koncernen används en gemensam  
värdegrund i form av LINKS to Success, som består av ett 
antal värderingar som används av samtliga medarbetare i 
det dagliga arbetet. För ytterligare information hänvisas till 
tidigare avsnitt i årsredovisningen om HR.
 Koncernens kvalitets- och verksamhetssystem, PIMS, 
innehåller processbeskrivningar, arbetsinstruktioner, värde-
ringsprinciper, policys, attest och befogenhetsregelverk 
med mera. PIMS innehåller dels dokument som är koncern-
specifika, dels dokument som används lokalt på respektive 
dotterbolag.  

36   BOLAGSSTYR N I NGSRAPPORT



BOLAGSSTYR N I NGSRAPPORT  37

RISKBEDÖMNING
Bedömning avseende väsentliga risker i den finansiella rap-
porteringen omfattar såväl identifiering som kartläggning 
och bedömning av riskerna. En mer utförlig beskrivning av 
koncernens risker finns på sidorna 42–43. Inom Partner-
Tech koncernen identifieras risker dels på koncernnivå, dels 
på lokal nivå i respektive dotterbolag. Revisionsutskottet 
har under året diskuterat koncernens risker. 

KONTROLLAKTIVITETER
Riskhantering syftar till att kvantifiera och reducera alterna-
tivt eliminera identifierade risker i den finansiella rapporte-
ringen. Riskhantering är inbyggd i koncernens processer. 
Olika kontrollaktiviteter används för att värdera och begrän-
sa risker samt för att säkerställa att de risker som Partner-
Tech är utsatt för hanteras i enlighet med fastställda policys 
och instruktioner. 
 Koncernen har ett enhetligt rapporteringssystem där 
vecko-, månads- samt årsrapportering görs. På koncernnivå 
sker analyser av respektive bolags rapportering med lön-
samhet, kapitalbindning och nyckeltal i fokus. Uppföljning 
görs mot budget, senaste prognos och olika nyckeltal.  
Månadsrapporteringen skickas till styrelsen.
 Under 2011 satsades fortsatta resurser på att utnyttja 
fördelarna av ett koncerngemensamt affärssystem. Denna 
satsning fortsätter framöver. Vid årsskiftet hade de flesta en- 
heter samma system.  Systembaserade kontroller används i 
de olika processerna.
 För att minimera vissa typer av risker i den finansiella rap-
porteringen så sköts vissa funktioner och görs vissa typer 
av transaktioner endast på koncernnivå. Regelverket av-
seende attest och befogenheter säkerställer en tydlig be-
slutsprocess för större beslut såsom förvärv, andra större 
investeringar, avtal med mera. 

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
Koncernen har interna informations- och kommunikations- 
vägar som syftar till att främja en riktig finansiell rapporte-
ring. Interna riktlinjer, policys, manualer och dylikt som på-
verkar den finansiella rapporteringen ses kontinuerligt över 
och medarbetarna har tillgång till dessa styrdokument ge-
nom intranätet. Väsentliga förändringar i till exempel redo-
visningsprinciper kommuniceras även direkt till berörda. 
Koncernekonomifunktionen sammanställer ett månadsbrev 
med nyheter inom rapportering, regelverk, definitioner etc. 

Detta månadsbrev skickas till samtliga ekonomichefer i 
koncernen samt till de två verksamhetscontrollers som kon-
cernen förstärkts med under 2011.  För att säkerställa kun-
skaps- och erfarenhetsutbyte mellan ekonomifunktionerna 
inom koncernen, anordnas två gånger per år en kon- 
ferens för samtliga ekonomichefer där aktuella frågor dis-
kuteras. 
 Styrelsen erhåller månatligen rapporter avseende kon-
cernens finansiella utveckling med analyser och kommen-
tarer till utvecklingen jämfört med budget, prognos och  
föregående år. Återrapportering till styrelsen sker även efter 
möten i revisionsutskottet där VD, CFO och den externa re-
visorn medverkar. Varje år efter bokslutsgranskningen sker 
den externa revisorns avrapportering till styrelsen. Styrelsen 
träffar löpande representanter från centrala funktioner.  
VD och CFO håller löpande styrelsen informerad om kon-
cernens finansiella ställning, utveckling och eventuella risk-
områden. 
 På PartnerTechs externa hemsida återfinns pressrelea-
ser, finansiell information med mera. Den externa finansiella 
rapporteringen sker i enlighet med relevanta externa och 
interna styrdokument. För extern information följer Partner- 
Tech de riktlinjer som finns för noterade bolag i Sverige 
samt Koden. 

UPPFÖLjNING    
Uppföljning för att säkerställa effektiviteten i den interna  
kontrollen avseende den finansiella rapporteringen sker av 
styrelsen, revisionsutskottet, VD, koncernledningen samt av 
koncernens bolag. Uppföljningen består bland annat av 
analys av månatliga och kvartalsvisa rapporter jämfört med 
budget och prognoser.
 PartnerTech har ingen särskild funktion för internrevision. 
Styrelsens bedömning är att det inte finns särskilda om-
ständigheter i verksamheten eller andra förhållanden som 
motiverar att en sådan funktion inrättas. Från koncernnivå 
skickas årligen en omfattande enkät till samtliga bolag i 
koncernen där respektive bolag ska utvärdera sin interna 
kontroll inom olika områden till exempel varulager, kund-
fordringar, intäktsredovisning, arbets- och ansvarsfördelning. 
En muntlig genomgång/diskussion har sedan skett med 
respektive enhets ekonomichef. Utifrån en sammanställ-
ning av svaren från respektive bolag görs sedan en bedöm-
ning av var den interna kontrollen fungerar väl och var re-
surser måste satsas för att förbättra den interna kontrollen.



stYrelse

Ordinarie ledamot sedan 2010.
Född 1975. 
Investeringsansvarig på 
Bure Equity AB.

övriga uppdrag: 
Styrelseledamot i 
CMA Microdialysis AB.

utbildning: 
Civilingenjör.

tidigare befattningar: 
Investeringsansvarig för 
Skanditek Industriförvaltning AB.
 
aktieinnehav 2011-12-31: 
1 900 aktier. 

Andreas Bladh är att betrakta som 
oberoende gentemot bolaget, 
bolagets ledning, men att betrakta 
som beroende gentemot bolagets 
största aktieägare, Bure Equity AB, 
så som anställd i bolaget.

Styrelseordförande sedan 2007. 
Ordinarie ledamot sedan 2000.
Född 1964. 
VD i Bure Equity AB.

övriga uppdrag: 
Styrelseordförande i Carnegie 
Fonder AB och Vitrolife AB. 
Styrelseledamot i Carnegie  
Investment Bank AB, Micronic 
Mydata AB och Stockholms 
Universitet.

utbildning: 
Civilekonom.

tidigare befattningar: 
Verksam inom SEB och 
VD för SEB Allemansfonder.

aktieinnehav 2011-12-31: 
0 aktier.

Patrik Tigerschiöld är oberoende 
gentemot bolaget och bolagets 
ledning, men att betrakta som 
beroende gentemot bolagets 
största aktieägare, Bure Equity AB,  
som dess VD. 

Ordinarie ledamot sedan 2006.
Född 1955. 
Personalrepresentant Unionen.

övriga uppdrag: -

utbildning: 
Elektronikingenjör.

tidigare befattningar:  
Anställd i PartnerTech sedan 
1982 (dåvarande Facit). 
Fackligt aktivt på deltid sedan 
2004.

aktieinnehav 2011-12-31: 
0 aktier.

Ordinarie ledamot sedan 2008.
Född 1961. 
Divisionschef SKF:s Industrial 
Division.

övriga uppdrag: 
Styrelseledamot i GU School  
of Executive Education AB 
och Teknikföretagen.

utbildning: 
Civilekonom.

tidigare befattningar: 
Verksam i en rad chefspositioner 
inom SKF, bland annat som VD 
för dotterbolagen i Österrike 
och Polen. 2000–2003 VD för 
johnson Pump AB.

aktieinnehav 2011-12-31: 
0 aktier.

Henrik Lange är att betrakta 
som oberoende gentemot 
bolaget, bolagets ledning och 
större aktieägare.
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Ordinarie ledamot sedan 2009. 
Född 1972. 
VD för AB Traction.

övriga uppdrag: 
Styrelseordförande i Nilörn-
gruppen AB och Softronic AB.  
Styrelseledamot i AB Traction  
och OEM Internaltional AB. 

utbildning: 
Ekonomie magister.

tidigare befattningar: 
Verksam inom H&Q Bank.

aktieinnehav 2011-12-31: 
0 aktier.

Petter Stillström är att betrakta 
som oberoende gentemot bolaget 
och bolagets ledning, men att 
betrakta som beroende gentemot 
en av bolagets större aktieägare,  
AB Traction, som dess VD.

Ordinarie ledamot sedan 2008. 
Född 1957. 
Ekonomi- och finansdirektör  
på Alfa Laval AB.

övriga uppdrag: -

utbildning: 
Civilekonom.

tidigare befattningar: 
Verksam på olika positioner inom 
Alfa Laval bland annat som  
koncerncontroller. 

aktieinnehav 2011-12-31: 
0 aktier.

Thomas Thuresson är att betrakta 
som oberoende gentemot bolaget, 
bolagets ledning och större 
aktieägare.

Ordinarie ledamot sedan 2005.
Född 1960. 
Personalrepresentant IF Metall.

övriga uppdrag: - 

utbildning: 
Verkstadsteknisk utbildning.

tidigare befattningar: 
Anställd i PartnerTech sedan 
1976 (dåvarande Facit). 
Fackligt aktiv på heltid sedan 
2004.

aktieinnehav 2011-12-31: 
0 aktier.
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Suppleant sedan 2002, 
Metall.
Född 1948.

övriga uppdrag: -

utbildning: 
Produktionstekniker.

suppleant för  personalrepresentanterna

tidigare befattningar: 
Anställd i PartnerTech sedan 
1985 (dåvarande Electrolux 
Mekatronic/-Elektronics).

aktieinnehav 2011-12-31: 
0 aktier.

Ordinarie ledamot sedan 2010.
Född 1954. 

övriga uppdrag: 
Styrelseledamot i Nederman 
Groupn och Nobia Group. 

utbildning: 
Civilingenjör.

tidigare befattningar: 
VD för Kuusakoski Sverige AB, 
verksamhetsområdesledare för 
FMV Logistik, affärsområdeschef 
och vice VD för A/S Poolimon och 
produktlinjechef vid Electrolux 
samt VD Överums Bruk.

aktieinnehav 2011-12-31: 
300 aktier.

Lotta Stalin är att betrakta som 
oberoende gentemot bolaget, 
bolagets ledning och större 
aktieägare.



koncernledning

Ekonomichef.
(CFO and Vice President Finance 
& Administration.)
Född 1963.
Anställd sedan september 2011.

övriga uppdrag: -

utbildning: 
MBA.

tidigare befattningar: 
Ekonomidirektör på Cardo 
Entrance Solutions, en division 
inom Cardo AB, ekonomichef för 
den nordiska verksamheten inom 
Rexam Beverage Can samt  
olika ledningsbefattningar  
inom ekonomiområdet i flera  
internationella företag. 
 
aktieinnehav 2011-12-31: 
4 000 aktier. 

optioner 2011-12-31: 
20 000 st.

VD och koncernchef.
Född 1958.
Anställd sedan 2010.

övriga uppdrag: -

utbildning: 
Civilingenjör.

tidigare befattningar: 
Operativt ansvarig för affärs-
området Solid Wood inom 
Swedwood AB, en företagsgrupp 
inom IKEAkoncernen. VD och 
koncernchef för CPT-gruppen 
samt en rad positioner inom 
Cardokoncernen.

aktieinnehav 2011-12-31: 
33 000 aktier.

optioner 2011-12-31: 
120 000 st.

Sälj- och marknadschef.
(Executive Vice President 
Market & Sales.) 
Född 1963.
Anställd sedan 2000.

övriga uppdrag: -

utbildning: 
Utbildningar inom fordons-  
och försvarsindustrin. 

tidigare befattningar: 
Fabriks- och kvalitetschef  
inom Trelleborg Automotive  
(Trelleborgkoncernen).

aktieinnehav 2011-12-31: 
5 500 aktier. 

optioner 2011-12-31: 
22 000 st. 

Ansvarig chef för System-
integrationer och inkapslingar.
(Executive Vice President  
Operations for Systems  
Integration and Enclosures.) 
Född 1965.
Anställd sedan 2012.

övriga uppdrag: -

utbildning: 
Civilingenjör.
 
tidigare befattningar:
Chief Operating Officer på 
Gas Control Equipment (GCE) 
Group i Malmö, Vice President 
Operations på FLIR Systems AB, 
fabrikschef på Flextronics och 
Ericsson samt management-
konsult på Accenture.

aktieinnehav 2011-12-31: 
6 200 aktier. 

optioner 2011-12-31: 
0 st.

Anders Knutsson utsågs den  
12 december 2011 till  
Executive Vice President  
Operations för Systemintegration  
och inkapslingar och tillträdde  
sin tjänst den 1 mars 2012.
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Logistik och IT Chef. 
(Vice President Supply 
Chain Planning and IT.)
Född 1969.
Anställd sedan 2006.

övriga uppdrag: -

utbildning: 
Civilekonom.

tidigare befattningar: 
CIO på Xsys Printsolutions, 
IT-chef inom Trelleborg 
Engineering Systems och 
Trelleborg Wheel Systems 
(Trelleborgkoncernen).

aktieinnehav 2011-12-31: 
8 000 aktier. 

optioner 2011-12-31: 
20 000 st.

Personalchef och 
ansvarig chef för TQM.
(Vice President Human 
Resources, Director TQM)
Född 1966.
Anställd sedan 2008.

övriga uppdrag: -

utbildning: 
Officersutbildning samt 
företagsinterna personal-
inriktade utbildningar.

tidigare befattningar: 
Major, VP HR Tetra Pak  
Development & Engineering, 
Produktionschef Apoteket. 

aktieinnehav 2011-12-31: 
1 000 aktier.

optioner 2011-12-31: 
0 st.

Inköpschef.
(Vice President Sourcing.)
Född 1959.
Anställd sedan 2007.

övriga uppdrag: -

utbildning: 
Civilingenjör.

Tidigare befattningar: 
Olika chefsroller inom inköp 
och logistik på bland annat  
Ericsson och Volvo Penta.

aktieinnehav 2011-12-31: 
4 100 aktier. 

optioner 2011-12-31: 
0 st. 

Ansvarig chef för Elektronik.
(Executive Vice President for 
Electronics.)
Född 1964.
Anställd sedan 2010.

övriga uppdrag: -

utbildning: 
Examen i industriell ekonomi  
och produktionsteknik.

tidigare befattningar: 
VD och ansvarig för produktion 
och distribution av elektronik  
på Rimaster Electronics. 
Ledande positioner hos bland 
annat Sanmina-SCI och Ericsson, 
både i Sverige och USA.

aktieinnehav 2011-12-31: 
1 900 aktier. 

optioner 2011-12-31: 
0 st.
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riskhAntering
Kontraktstillverkning är en bransch där det ställs stora krav på 
flexibilitet för att möta kundernas behov av upp- och nedramp-
ningar, frigörande av kapital och snabba ledtider till marknad. 
Med utvecklings- och tillverkningsverksamhet inom kontrakts-
tillverkning är det speciellt viktigt att minimera tänkbar risk- 
exponering till exempel så att eventuella effekter av en kundre-
lation inte skall påverka andra kundrelationer negativt. Genom 
att begränsa riskerna kan PartnerTech dessutom öka precisio-
nen i prognos och resultatutfall och därigenom förbättra kon-
kurrenskraften i prissättning och servicenivå till kunderna. 

operativa risKer 
PartnerTechs kunder är verksamma inom ett flertal branscher. 
Dessa är indelade i sex marknadsområden: Försvar och marin, 
Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instru-
ment, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. Uppdel-
ningens syfte är att hantera de speciella förutsättningar som 
gäller inom respektive område för att kunna ge högsta möjliga 
service men också lägsta risk. Några av nyckelfaktorerna för 
PartnerTechs framgång och tillika minimering av de operativa 
riskerna är 
 att PartnerTechs kunder är framgångsrika
 att tillsammans med sina kunder kontinuerligt öka 
 sin och sina kunders konkurrenskraft
 att verksamheten bedrivs effektivt både vad avser intäkter, 
 kostnader och kapitalbindning
 att verksamheten har rätt kompetens, bland annat vad gäller 
 produktutveckling och tillverkningsprocesser. 

PartnerTech äger inga egna produkter utan säljer enbart tjäns-
ter och tar i den meningen inga operativa risker. I princip faktu-
reras PartnerTechs alla utvecklingsuppdrag som löpande upp-
drag och därmed undviks de risker som följer med ersättning i 
form av royalty eller per tillverkad produkt. Vad gäller kostnads-
förändringar är materialprisförändringar i de flesta fall transpa-
renta för kunderna, det vill säga om priset för materialet ökar så 
betalar kunden detta, minskar materialpriset får kunden också 
ta del av denna prisförändring. 

KONKURRENSRISK
PartnerTech är verksamt på konkurrensutsatta marknader och 
söker uppnå konkurrensfördelar, bland annat genom ett brett 
utbud av tjänster. PartnerTech har, i förhållande till sin storlek, 
ett brett tjänsteutbud och en gedigen produktionskompetens 
som gör att kundens produkt kan hanteras i hela sin värde-
kedja och under hela sin livscykel. I det avseendet har Partner-
Tech ett försprång jämfört med flertalet andra kontrakts- 
tillverkare. Kontinuerligt arbete pågår dessutom i alla led för  
att effektivisera produktions- och distributionsprocesserna.  
PartnerTechs organisation med lokala kundcenters är ett annat 
verktyg för att bättre möta konkurrensen och för att stärka 
kundrelationerna.

PartnerTechs beroende av varje enskild kunds utveckling är 
relativt begränsad, då kundernas storlek varierar mellan åren 
och deras egen utveckling. Kundbasen är också bred och den 
består av ett hundratal kunder från olika branscher. 2011 stod 
de tio största kunderna för 61 procent av den totala omsätt-
ningen, där den största kunden stod för cirka 14 procent.

RÅVARURISK
Prisförändringar på material hanteras i huvudsak genom de 
pris- och valutaklausuler som finns i PartnerTechs kundavtal 
och som innebär transparens i inköp och försäljning. Material-
inköpen sker via koncernens strategiska inköpsfunktion och är 
centralt koordinerade. I första hand arbetar koncernen med ett 
mindre antal huvudleverantörer men det finns även ett större 
antal små leverantörer för specialkomponenter.  

RISK FÖR REKLAMATIONER 
Reklamationskostnader kan i sällsynta fall uppstå för icke funk-
tionsdugliga produkter eller styckdetaljer. Att de inte är funk-
tionsdugliga kan bero på skadade råvarukomponenter, felaktiga 
konstruktionsunderlag eller maskinhaverier. PartnerTech be-
driver ett omfattande arbete för att säkerställa de höga kvali-
tetskrav som ställs på alla led genom hela produktionskedjan.  
Garantitiden är oftast tolv månader. Bolaget har en viss gene-
rell avsättning för garantiåtaganden. 

FÖRSÄKRINGSRISK
PartnerTech har ett samordnat försäkringsskydd för moder- och 
dotterbolag under ett ”paraply”. Avtals- och kontraktsvillkor fast- 
ställs centralt. Den övergripande policyn är att samtliga större 
risker i form av brand, transport eller maskinhaveri ska täckas 
av försäkringsavtal medan mindre beloppsmässiga skador han-
teras enskilt av de i koncernen ingående bolagen. Koncernen 
har även vissa andra försäkringsskydd såsom VD- och styrel-
seförsäkring med mera. 

MILjÖRISK
PartnerTech arbetar aktivt med att förbättra miljön och mini-
mera miljöpåverkan och har ett koncernövergripande miljöcer-
tifikat enligt ISO 14001. Det omfattar samtliga enheter. Genom 
vårt miljöledningssystem ställs även miljökrav på våra leveran-
törer. PartnerTechs intensiva miljöarbete är naturligt för en kon-
cern som söker långsiktigt hållbar utveckling och är dessutom 
ett krav från flertalet kunder. Under 2011 har PartnerTechs 
miljömål varit inriktade på att minska förbrukningen av el, gas, 
vatten och kemikalier. Riktade aktiviteter har genomförts för att 
minska energiförbrukning på alla enheter. Vi mäter koldioxid-
emission vid transporter inom Sverige, dvs avgaser och andra 
utsläpp med negativ miljöpåverkan. Vidare har PartnerTech en 
tjänstebilspolicy för användande av miljöanpassade bilar. Lika-
så gäller en policy för tjänsteresor, med krav på att så långt 
möjligt välja ett resande med begränsad miljöpåverkan.  

Här börjar redovisning enligt IFRS och omfattar till och med sidan 65.
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finansiella risKer 
PartnerTech utsätts för ett antal finansiella risker såsom mark-
nads-, likviditets- och kreditrisker. Enligt koncernens finans-
policy ska dessa risker ligga på en så låg nivå som möjligt.  
Inte heller ska spekulation i valutor eller räntor förekomma i 
den operativa verksamheten. PartnerTech har i sin finanspolicy 
samt i sina attest- och befogenhetsinstruktioner fastställt olika 
ramar och vilka risker som får tas. Riskhanteringen syftar till att 
identifiera, kvantifiera och reducera alternativt eliminera finan-
siella risker.  

MARKNADSRISKER
Marknadsrisk definieras enligt IFRS 7 såsom risken för för-
ändring i värdet på ett finansiellt instrument beroende av för-
ändringar i marknadspriser. Marknadsriskerna delas in i valuta-
risk, ränterisk samt övriga prisrisker. PartnerTech utsätts inte 
för övriga prisrisker i enlighet med den definition som finns i  
IFRS 7.   

Valutarisker
Valutarisk definieras som värdeförändringar på ett finansiellt 
instrument på grund av förändringar i utländska valutakurser. 
PartnerTech utsätts för både transaktionsexponering och om-
räkningsexponering. Transaktionsexponering uppstår till följd 
av valutaflöden vid köp och försäljning av varor och tjänster i 
andra valutor än respektive dotterbolags lokala valuta.  Omräk-
ningsexponering uppstår i koncernen när de utländska dotter-
bolagens resultaträkningar räknas om till SEK. Transaktionsex-
poneringen hanteras till största del på respektive dotterbolag 
medan PartnerTech övergripande övervakar nettoexponeringen 
i respektive valuta för att på så sätt minimera valutariskerna.   
PartnerTech har transaktionsexponering på sina finansiella  
tillgångar då försäljningen sker i olika valutor från respektive 
bolag. På skuldsidan föreligger också transaktionsexponering 
eftersom material och komponenter köps i utländsk valuta, 
främst  i EUR och USD. Exponeringen av dessa inköp begrän-
sas i viss mån genom valutaklausuler i kundavtal. I de fall  
nettoexponering förekommer hanteras denna i enlighet med 
PartnerTechs finanspolicy. Omräkningsexponeringen från de 
utländska verksamheterna säkras inte.

Ränterisk
Koncernens ränterisk uppkommer till följd av PartnerTechs  
finansiella upplåning. Därför är storleken på denna alltid före-
mål för bevakning. Skuldernas räntebindning är relativt kort och 
ränterisken hanteras via så kallade räntederivatskontrakt.  
Räntederivatskontrakten har en löptid fram till maj 2013.  
PartnerTech tillämpar säkringsredovisning i enlighet med IAS 
39. För de räntederivat som uppfyller kriterierna för säkrings-
redovisning redovisas värdeförändringen direkt mot säkrings-
reserven i övrigt totalresultat. Värdeförändringen för de ränte-

derivat som ej uppfyller kriterierna för säkringsredovisning 
redovisas i resultaträkningen. Från och med 2012 kommer inte 
säkringsredovisning att tillämpas för räntederivat. Effekten av 
ändringen i redovisningsprincip förväntas bli begränsad då  
värdet per 2011-12-31 uppgick till 0.

KREDITRISK
Kreditrisk innebär risken att motparten i en transaktion inte kom-
mer att fullgöra sina betalningsförpliktelser enligt avtal. Dessa 
risker hanteras via en kreditpolicy. PartnerTech arbetar aktivt 
med att bevaka kreditriskexponeringen mot respektive kund 
och vid behov förs dialog med kunderna för att tidigt kunna 
möta och lösa eventuella kreditsvårigheter som kan uppstå. 
Huvuddelen av PartnerTechs kundfordringar och kundrelaterat 
lager med mera försäkras hos ett kundkreditförsäkrings- 
företag. Detta innebär att betalningar för kundfordringar, lager 
och fasta inköpsorder skyddas mot uteblivna betalningar som 
uppstått på grund av insolvens hos kund. 
 
LIKVIDITETSRISK
Likviditetsrisk innebär risken att inte kunna fullgöra sina för-
pliktelser som sammanhänger med finansiella skulder. Partner-
Techs upplåning sker både i dotterbolag och i moderbolag.  
I dotterföretagen sker upplåningen till största del med faktura-
belåning varvid lån erhålls med kundfordringar som säkerhet. 
Valet av finansieringsmetod beror främst på möjligheten att 
bättre möta den stora variationen i upplåningsbehov som före-
ligger. I moderföretaget finns även en checkräkningskredit.

Känslighetsanalys av marknadsrisker
Med utgångspunkt från situationen vid årets slut samt att övriga 
faktorer förblir oförändrade påverkar marknadsriskerna koncer- 
nens resultat före skatt samt eget kapital ungefär enligt tabel-
len nedan.

Känslighetsanalys av marKnadsrisKer

mseK resultat före skatt eget kapital 

valutarisk  Påverkan av 1 % förändring av valutakursen

Transaktionsexponering, EUR  0,9  0,8

Transaktionsexponering, USD  4,4  3,6

Omräkningsexponering av utländska
dotterbolags resultat  0,6  0,5

ränterisk  Påverkan av 10 % förändring av valutakursen

Effekt vid ränteförändring  0,7  0,5

Tabellen har ändrats jämfört med tabellen i 2010 års årsredovisning. Detta beror på att  
prisriskavsnittet har utgått då detta per definition inte är en marknadsrisk. Tabellen har 
kompletterats med information angående transaktionsexponering avseende valuta. 
    Valutarisken beräknas som effekten av förändring i valuta på nettot mellan försäljning 
och inköp i respektive valuta. Ränterisken beräknas som effekten av en ränteförändring 
med 10 procent på rådande marknadsränta, dvs om räntan till exempel skulle öka från 
2,0 procent till 2,2 procent. Hänsyn är tagen till aktuella räntederivat. I påverkan på eget 
kapital har ingen hänsyn tagits till möjligheten att utnyttja  befintliga underskottsavdrag.
   



Koncernens utvecKling per Kvartal

  Belopp i mseK  Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4
    2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011

  Nettoomsättning  557,4 524,0 482,1 617,6 586,7 562,0 535,6 637,9 

 Rörelseresultat  -1,7 -14,7 -5,3 6,5 3,1 5,0 10,0 29,2 

 Rörelsemarginal, %  -0,3 -2,8 -1,1 1,1 0,5 0,9 1,9 4,6 

 Kapitalomsättningshastighet, ggr  2,8 2,7 2,3 3,1 2,9 2,9 2,8 3,5 

 Räntabilitet på operativt kapital, %  -0,9 -7,5 -2,6 3,2 1,6 2,6 5,2 15,8

  Räntabilitet på eget kapital, %  -3,9 -10,9 -8,0 7,4 -3,7 0,1 -0,7 8,9
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  Belopp i mseK  Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4
    2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011

  Rörelsekapital  474,1 436,4 472,0 461,4 444,9 463,0 466,3 401,5 

 Operativt kapital  806,9 795,2 822,9 812,7 781,4 800,3 777,8 707,3 

 Nettoupplåning  302,8 325,4 376,8 360,6 343,3 353,3 361,3 269,7 

 Eget kapital  522,3 498,5 475,5 482,5 470,6 481,1 458,6 461,4

finansiell ställning och liKviditet

nYckeltAl i sAMMAndrAg
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resUltAtrÄkning

rAPPort Över totAlresUltAt

* Resultat per aktie avser resultat efter full skatt. 

    Koncernen Koncernen moderbolaget moderbolaget
  Belopp i tseK not 2011 2010 2011 2010

  nettoomsättning 1–2 2 322 215 2 181 111 79 075 67 027

  Kostnader för sålda varor och tjänster 3–10 -2 184 389 -2 104 878 -39 980 -35 312

  Bruttoresultat  137 826 76 233 39 095 31 715

  Försäljningsomkostnader 3–9 -68 436 -63 084 -19 382 -14 280

  Administrationskostnader 3–9 -23 426 -32 641 -22 503 -23 308

  Övriga rörelseintäkter 12 3 407 7 605 - -

  Övriga rörelsekostnader 13 -2 076 -3 368 - -58

  rörelseresultat  47 295 -15 255 -2 790 -5 931

  Resultat från andelar i koncernföretag 11 - - 15 294 84 936

  Resultat från andelar i intresseföretag  14 -10 - - -

  Ränteintäkter och liknande resultatposter 15 1 057 7 641 7 660 26 653

  Räntekostnader och liknande resultatposter 16 -29 726 -23 578 -15 419 -20 195

  resultat efter finansiella poster  18 616 -31 192 4 745 85 463

  Skatt på årets resultat 17 -13 417 11 598 -2 034 6 036

  årets resultat  5 199 -19 594 2 711 91 499

  resultat hänförligt till innehavare

  av andelar i moderföretaget  5 199 -19 594 - -

  

  Resultat per aktie, SEK*  0,41 -1,55 - -

  Resultat per aktie efter utspädning, SEK*  0,41 -1,55 - -

    Koncernen Koncernen moderbolaget moderbolaget
  Belopp i tseK  2011 2010 2011 2010

  årets resultat   5 199 -19 594 2 711 91 499

  Övrigt totalresultat, netto efter skatt:  

     Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning 

    av utlandsverksamheter  -27 549 -35 413 - -

        Kassaflödessäkringar  664 3 279 - -

        Fond för verkligt värde  - - 850 -808

        Koncernbidrag  - - - 12 095

  årets totalresultat  -21 686 -51 728 3 561 102 786
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BAlAnsrÄkning
  Belopp i tseK  Koncernen Koncernen moderbolaget  moderbolaget
  tillgångar not 11-12-31 10-12-31 11-12-31 10-12-31

  anläggningstillgångar
  immateriella anläggningstillgångar 18
  Goodwill  116 646 129 665 - -
  Immateriella rättigheter  13 491 21 184 - -
  s:a immateriella anläggningstillgångar  130 137 150 849 - -

  materiella anläggningstillgångar 19   
  Maskiner, inventarier och verktyg  137 358 156 574 839 1 531
  Byggnader och mark  36 128 37 569 - -
  Pågående nyanläggningar  2 111 6 215 - -
  s:a materiella anläggningstillgångar  175 597 200 358 839 1 531

  finansiella anläggningstillgångar    
  Aktier och andelar i koncernföretag 20 - - 549 582 554 426
  Fordringar hos koncernföretag  - - 60 889 55 259
  Andelar i intresseföretag 20 - 573 - 563
  Andelar i andra företag  170 170 - -
  Finansiella derivat 21 - - - -
  s:a finansiella anläggningstillgångar  170 743 610 471 610 248

  övriga anläggningstillgångar
  Uppskjutna skattefordringar 17 25 146 28 421 192 2 333
  Övriga långfristiga fordringar  3 013 2 624 - -
  s:a övriga anläggningstillgångar  28 159 31 045 192 2 333
  
  s:a anläggningstillgångar  334 063 382 995 611 502 614 112
  
 omsättningstillgångar
  varulager m m 23
  Råvaror, komponenter och förnödenheter  267 877 320 536 - -
  Varor under tillverkning  58 312 48 491 - -
  Färdiga varor och handelsvaror  42 930 46 297 - -
  Förskott från kund  - -1 672 - -
  s:a varulager m m  369 119 413 652 - -
 
  Kortfristiga fordringar     
  Kundfordringar 21 382 801 403 815 - -
  Kortfristiga fordringar hos koncernföretag  - - 82 670 83 807
  Aktuella skattefordringar  6 173 6 448 1 556 1 673
  Övriga kortfristiga fordringar  16 226 12 581 8 33
  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 19 930 20 407 1 154 1 279
  s:a kortfristiga fordringar  425 130 443 251 85 388 86 792
  
  Kassa och bank 21 41 376 40 511 16 955 25 879

  s:a omsättningstillgångar  835 625 897 414 102 343 112 671

  totalt tillgångar  1 169 688 1 280 409 713 845 726 783
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  Belopp i tseK  Koncernen Koncernen moderbolaget moderbolaget
  eget kapital och skulder not 11-12-31 10-12-31 11-12-31 10-12-31

  eget kapital 25 
  Aktiekapital  63 325 63 325 63 325 63 325
  Övrigt tillskjutet kapital  365 168 364 558 - -
  Reservfond  - - 282 158 282 158
  Summa bundet eget kapital    345 483 345 483

  Reserver  -48 563 -21 678 - -
  Överkursfond  - - 60 576 60 576
  Balanserade vinstmedel  76 287 95 881 67 293 -25 057
  Årets resultat  5 199 -19 594 2 711 91 499
  Summa fritt eget kapital    130 580 127 018
  s:a eget kapital helt hänförligt till innehavare
  av andelar i moderföretaget  461 416 482 492 476 063 472 501

  obeskattade reserver  - - - -

  avsättningar  
  Avsättningar för pensioner  2 070 1 919 - -
  Garantiavsättning  2 322 - - -
  s:a avsättningar  4 392 1 919 - -
  
  långfristiga skulder
  räntebärande skulder
  Skulder till kreditinstitut 21 51 943 67 421 - -
  s:a räntebärande skulder  51 943 67 421 - -

  icke räntebärande skulder
  Uppskjutna skatteskulder 17 5 121 - - -
  Finansiella derivat 21 - 186 - -
  Skulder till koncernföretag  - - 100 100
  s:a icke räntebärande skulder  5 121 186 100 100
  
  s:a långfristiga skulder  57 064 67 607 100 100 
   
  Kortfristiga skulder
  räntebärande skulder
  Skulder till kreditinstitut 21 259 172 333 672 2 828 13 154
  s:a räntebärande skulder  259 172 333 672 2 828 13 154

  icke räntebärande skulder
  Förskott från kunder  5 963 - - -
  Leverantörsskulder 21 266 578 251 619 4 548 3 972
  Skulder till koncernföretag  - - 216 136 225 585
  Aktuella skatteskulder  225 2 096 - -
  Finansiella derivat 21 868 3 613 - -
  Övriga kortfristiga skulder  30 990 27 933 1 532 2 023
  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 83 020 109 458 12 638 9 448
  s:a icke räntebärande skulder  387 644 394 719 234 854 241 028
  
  s:a kortfristiga skulder  646 816 728 391 237 682 254 182
 
  totalt eget kapital och skulder  1 169 688 1 280 409 713 845 726 783
  
  ställda säkerheter
  Företagsinteckningar för egna skulder  
  till kreditinstitut 21 283 314 287 666 - -
  Belånade kundfordringar 21 276 861 329 412 - -
  Återtagandeförbehåll maskiner  6 741 12 048 - -
  s:a ställda säkerheter  566 916 629 126 - -
  
  eventualförpliktelser 26
  Eventualförpliktelse, FPG  28 27 - -
  Övriga eventualförpliktelser  - - 4 755 8 981

  s:a eventualförpliktelser  27 27 4 755 8 981
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rAPPort Över kAssAFlÖde
  Belopp i tseK  Koncernen Koncernen moderbolaget moderbolaget
  Beskrivning  2011 2010 2011 2010

  löpande verksamhet

  Rörelseresultat  47 295 -15 255 -2 790 -5 931

  Ej kassaflödespåverkande poster ingående 

  i rörelseresultat

  Av- och nedskrivningar, anläggningstillgångar  49 363 45 600 832 853
  Reavinst/-förlust anläggningstillgångar  1 372 -318 - 58
  Avsättningar  2 475 -488 - -

  Erhållen ränta och andra finansiella intäkter  1 072 7 641 6 189 5 566
  Betald ränta och andra finansiella kostnader  -14 032 -21 350 -6 908 -17 127
  Betald skatt  -6 945 -3 949 224 -382
  tillförda medel i resultatet  80 600 11 881 -2 453 -16 963

  medel bundna i rörelsen
  Förändring varulager  36 244 1 478 - -
  Förändring kundfordringar  11 737 -24 479 - 20
  Förändring övriga rörelsefordringar  -4 404 1 604 150 1 672
  Förändring leverantörsskulder  24 675 -7 651 576 1 310
  Förändring övriga rörelseskulder  -22 155 12 299 2 699 2 301
  förändring av medel bundna i rörelsen  46 097 -16 749 3 425 5 303

  Kassaflöde löpande verksamhet  126 697 -4 868 972 -11 660

  investeringsverksamheten
  Investeringar i imm. anläggningstillgångar  -690 -1 009 - -
  Investeringar i mat. anläggningstillgångar  -13 923 -26 278 -140 -15
  Investeringar i fin. anläggningstillgångar  -396 -391 - -
  Aktieägartillskott till dotterbolag  - - -10 156 -24 134
  Utdelning/koncernbidrag från dotterföretag  - - 15 845 101 346
  Förändring av långfristiga lån till dotterföretag  - - 9 669 -
  Försäljn. av verksamheter och  anläggningstillgångar 6 186 1 166 563 -
  medel använda för investering  -8 823 -26 512 15 781 77 197

  Kassaflöde efter investeringar  117 874 -31 380 16 753 65 537

  finansieringsverksamheten
  Optionsprogram  610 - - -
  Förändring koncernlån  - - -8 312 -51 796
  Förändring externa lån  -116 510 37 493 -17 365 7 489
  förändring i finansiering  -115 900 37 493 -25 677 -44 307

  Omräkningsdifferenser i likvida medel  -1 109 -1 352 - -
  förändring likvida medel  865 4 761 -8 924 21 230

  Likvida medel den 1 januari  40 511 35 750 25 879 4 649
  Behållning den 31 december  41 376 40 511 16 955 25 879
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rAPPort Över FÖrÄndringAr i eget kAPitAl

   övrigt  reserver,      
 Koncernen aktie- tillskjutet omräknings- säkrings- Balanserade årets totalt eget 
 Belopp tseK kapital kapital differenser reserver vinstmedel resultat kapital*

 ingående eget kapital 2010 63 325 364 445 14 399 -3 943 95 881 - 534 107

 

 Totalresultat - - -35 413 3 279 - -19 594 -51 728

 Personaloptionsprogram - 113 - - - - 113

 Transaktioner med aktieägare - 113 - - - - 113

 

 utgående eget kapital 2010 63 325 364 558 -21 014 -664 95 881 -19 594 482 492

 

 ingående eget kapital 2011 63 325 364 558 -21 014 -664 76 287 - 482 492

 

 Totalresultat - - -27 549 664 - 5 199 -21 686

 Personaloptionsprogram - 610 - - - - 610

 Transaktioner med aktieägare - 610 - - - - 610

 

 utgående eget kapital 2011 63 325 365 168 -48 563 0 76 287 5 199 461 416

       fond för    
 moderbolaget aktie- reserv- överkurs- verkligt Balanserade årets totalt eget 
 Belopp tseK kapital fond fond värde* vinstmedel resultat kapital

 ingående eget kapital 2010 63 325 282 158 60 576 -1 011 -35 333 - 369 715

 Totalresultat - - - -808 12 095 91 499 102 786

 utgående eget kapital 2010 63 325 282 158 60 576 -1 819 -23 238 91 499 472 501 

 ingående eget kapital 2011 63 325 282 158 60 576 -1 819 68 261 - 472 501

 Totalresultat - - - 850 - 2 711 3 561

 utgående eget kapital 2011 63 325 282 158 60 576 -969 68 261 2 711 476 063

 antal aktier à seK 5       2011 2010

 Vid årets början      12 664 983 12 664 983

 Vid årets slut      12 664 983 12 664 983

*   Avser värdeförändringar orsakade av kursförändringar på lån som utgör del av moderbolagets nettoinvestering. Beloppet är redovisat efter skatteeffekt.

*  Eget kapital är till 100 % hänförligt till moderbolagets aktieägare.  
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allmänna redovisningsprinciper 
Koncernredovisningen upprättas i enlighet med Årsredovis-
ningslagen, International Financial Reporting Standards (IFRS) 
samt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 ”Kompletter-
ande redovisningsnormer för koncerner”. Moderbolaget följer 
Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 2 ”Redovisning för juridisk person”. 
IFRS i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl Inter-
national Accounting Standards (IAS) och IFRS, som tolkningar 
av dessa standarder som publiceras av Standards Interpreta-
tion Committee (SIC) och International Financial Reporting 
Standards Committee (IFRIC), såsom de är antagna av EG. 
 Koncern- och årsredovisningarna är avgivna i tusentals 
svenska kronor (TSEK) och avser perioden 1 januari–31 dec-
ember för resultaträkningsrelaterade poster samt den 31 dec-
ember för balansräkningsrelaterade poster. 

NYA ELLER ÄNDRADE STANDARDER OCH 
TOLKNINGAR 2011 
Ett antal nya eller ändrade standarder och tolkningar har trätt 
i kraft och gäller för räkenskapsåret 2011. Dock är det ingen  
av dessa som har en effekt eller kan få en effekt på bolagets 
rapportering.

NYA ELLER ÄNDRADE STANDARDER OCH 
TOLKNINGAR SOM ÄNNU Ej TRÄTT I KRAFT
International Accounting Standards Board (IASB) har givit ut 
ett antal nya eller ändrade standarder vilka ännu ej trätt i kraft. 
International FinanciaI Reporting Interpretations Committee 
(IFRIC) har publicerat nya eller ändrade tolkningar vilka ännu 
ej trätt i kraft. Ingen av dessa nya eller ändrade standarder 
och tolkningar tillämpas och ingen av dem förväntas vara till-
lämplig. IFRS 9 Finansiella instrument, som kommer att er-
sätta IAS 39, träder i kraft 2015. De effekter som den kan få 
är därför inte fullt kända ännu. IFRS 10 träder i kraft 2013, 
men den bedöms inte få några effekter för koncernen.
 Från och med 2012 tillämpas inte säkringsredovisning för 
räntederivat. Denna ändring av redovisningsprincip förväntas 
dock inte få någon effekt, då säkringsreserven per 2011-12-
31 uppgick till 0.

redovisningsPrinciPer
Koncernens redovisningsprinciper 
KONCERNREDOVISNING 
Koncernredovisningen upprättas med tillämpning av förvärvs-
metoden. Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka  
PartnerTech AB innehar eller förfogar över mer än 50 procent 
av rösterna eller har rätt att utöva ett bestämmande inflytande 
över företaget. Vid förvärvstidpunkten fördelas anskaffnings-
värdet på andel i koncernföretag till det verkliga värdet på 
identifierbara tillgångar och skulder. I förvärvsanalysen görs 
också avsättning för uppskjuten skatt på förvärvade obeskat-
tade reserver samt övriga över- respektive undervärden. 
Överstiger anskaffningsvärdet på andelen det verkliga värdet 
av företagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen, utgörs 
skillnaden av koncernmässig goodwill. Goodwillvärdet prövas 
årligen, eller oftare vid indikation på behov, för eventuellt ned-
skrivningsbehov, se nedan under ”Nedskrivningar”. Endast 
resultat intjänade efter förvärvstidpunkten ingår i koncernens 
egna kapital. 

LÅN TILL KONCERNFÖRETAG
Moderbolagets långfristiga lån till ett dotterföretag betraktas 
som en del av moderbolagets nettoinvestering i dotterföre-
taget.   

KONCERNINTERNA TRANSAKTIONER
Prissättningen vid leveranser mellan koncernföretag baseras 
på affärsmässiga principer. Samtliga koncerninterna trans-
aktioner och balansposter samt orealiserade vinster och för-
luster har eliminerats. 

OBESKATTADE RESERVER 
Vid upprättande av koncernbalansräkningen har obeskattade  
reserver delats upp i dels en uppskjuten skatteskuld, dels en 
eget kapitalandel som redovisas som balanserade vinst- 
medel. Den uppskjutna skatteskulden har beräknats utifrån 
aktuell skattesats i respektive land. 

OMRÄKNING AV UTLANDSVERKSAMHETER 
Den funktionella valutan för varje utlandsverksamhet prövas 
utifrån dess primära ekonomiska miljö. För närvarande har 
ingen utlandsverksamhet samma funktionella valuta som  
moderbolaget. Därför omräknas utlandsverksamheternas till-
gångar och skulder till balansdagens kurs, medan intäkterna 
och kostnaderna omräknas till årets genomsnittskurs. Kurs-
differenser som uppkommer på grund av att utlandsverk- 
samhetens nettotillgångar omräknas med en annan kurs vid 
årets slut än vid dess början, redovisas som en separat post i 
koncernens eget kapital. 
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INTRESSEFÖRETAG 
Som intresseföretag redovisas de företag som inte är dotter-
företag, där moderföretaget direkt eller indirekt innehar minst 
20 procent av rösterna. Andelar i intresseföretag redovisas 
enligt kapitalandelsmetoden. 

VÄRDERINGSGRUNDER
Tillgångar och skulder redovisas till ankaffningsvärde, förutom 
vissa finansiella instrument som värderas till verkligt värde.

RAPPORTERING AV RÖRELSESEGMENT 
Rörelsesegmenten har fastställts baserat på PartnerTechs 
ansvarsfördelning och hur verksamheten styrs och följs upp i 
den interna rapporteringen. Indelningen i rörelsesegment 
motsvarar koncernens affärsområden. Varje kundcenter och 
tillverkningsenhet tillhör ett rörelsesegment. 

VÄRDERING AV VARULAGER 
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. Vid fastställande av anskaffnings- 
värdet har principen först-in först-ut tillämpats. Efter prövning 
av framtida behov har individuell inkuransreservering gjorts för 
föråldrade och övertaliga varor. 

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Goodwill 
Koncernmässig goodwill, som redovisas i samband med för-
värv av dotterföretag enligt ovan, redovisas initialt som en till-
gång värderad till anskaffningsvärde. Värdet prövas årligen, 
eller oftare vid indikation på ett eventuellt nedskrivnings- 
behov, genom en beräkning av motsvarande minsta kassa-
genererande enhets återvinningsvärde. I de fall återvinnings-
värdet för enheten understiger redovisat värde görs en ned-
skrivning, se ”Nedskrivningar” nedan. Goodwill värderas sedan 
löpande till anskaffningsvärdet reducerat med eventuella 
ackumulerade nedskrivningar.

Övriga immateriella tillgångar 
Övriga immateriella tillgångar består av kundrelationer som 
uppkommit vid förvärv, programvara samt licenser. Immateriella 
tillgångar skrivs av linjärt över nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningstider tillämpas normalt:
 3–5 år för programvara och licenser
 10 år för kundrelationer

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar, bestående av kategorierna  
maskiner, inventarier och verktyg, byggnader och mark samt 
pågående nyanläggningar, redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskriv-
ningarna baseras på en bedömning av tillgångarnas nyttjande-
period. 
Följande avskrivningstider tillämpas normalt:
 3 år för produktbundna verktyg och utrustningar
 3–5 år för fordon och IT-utrustning
 8 år för numeriskt styrda och skiftgående maskiner
 10 år för övriga maskiner och inventarier
 40 år för byggnader

LEASINGAVTAL 
Väsentliga finansiella leasingavtal redovisas som finansiell  
leasing, d v s som anläggningstillgång och skuld i koncernens 
balansräkning. Tillgången skrivs av linjärt över nyttjandeperio-
den och skulden räntebelastas samt amorteras. Resultat- 
räkningen påverkas således av kostnader för avskrivning och 
ränta. Fördelningen av leasingavgiften i resultaträkningen sker 
med utgångspunkt från nyttjandet av tillgången, vilket kan 
skilja sig åt från erlagd leasingavgift under innevarande år. 
Övriga leasingåtaganden till exempel hyreskontrakt för fabriks- 
och kontorslokaler redovisas som operationell leasing. Leasing- 
avgiften redovisas som rörelsekostnad. 

NEDSKRIVNINGAR 
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, exempel-
vis goodwill, skrivs inte av utan prövas årligen avseende even-
tuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms 
med avseende på värdenedgång närhelst det finns en indika-
tion på att det redovisade värdet inte är återvinningsbart.  
En nedskrivning görs med det belopp som tillgångens redovi-
sade värde överstiger dess återvinningsvärde, vilket definie-
ras som det högsta av tillgångens nettoförsäljningsvärde och 
nyttjandevärde. Vid fastställande av nyttjandevärdet nuvärdes-
beräknas de framtida kassaflöden som tillgången förväntas 
ge upphov till under nyttjandeperioden. En tillgång hänförs till 
den minsta kassagenererande enhet där oberoende kassa-
flöden kan fastställas. En nedskrivning återförs om det har 
skett en förändring av återvinningsvärdet, undantaget är ned-
skrivning av goodwill.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång,  
en finansiell skuld eller ett eget kapitalinstrument i ett annat 
företag betraktas som ett finansiellt instrument. Koncernens 
finansiella instrument omfattar främst kundfordringar, likvida 
medel, leverantörsskulder, skulder till kreditinstitut samt  
finansiella derivat i form av valutaderivat, räntetak, räntegolv 
och ränteswapavtal. 
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Klassificering
De finansiella instrumenten klassificeras enligt följande 5  
kategorier:
a) Finansiella tillgångar och finansiella skulder värderade till 

verkligt värde via resultaträkningen. Dessa finansiella till-
gångar och skulder består av två undergrupper:

I. Finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel. 
Koncernens räntederivatavtal ingår i denna kategori.

II. Finansiella tillgångar och skulder som redan från början  
bestäms tillhöra denna kategori. Koncernen har inga till-
gångar i denna kategori.

b) Placeringar avsedda att hållas till förfall. Här ingår finan-
siella tillgångar med fastställda eller fastställbara betalningar 
och fastställd löptid. Koncernen har inga tillgångar i denna 
kategori.

c) Lånefordringar och kundfordringar. Tillgångar med fast-
ställda eller fastställbara betalningar. Här ingår likvida medel 
och kundfordringar.

d) Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning. I denna  
kategori ingår finansiella tillgångar som inte klassificerats i 
någon annan kategori såsom aktier i börsnoterade och 
icke börsnoterade bolag. Koncernen har inga tillgångar i 
denna kategori. 

e) Övriga finansiella skulder. Denna kategori omfattar finan-
siella skulder som inte innehas för handel. I denna kate-
gori ingår koncernens leverantörsskulder samt upplåning.

Redovisning
Initialt redovisas finansiella tillgångar och skulder till anskaff-
ningsvärde, vilket då motsvarar verkligt värde. 
a) Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt 

värde via resultaträkningen, värderas löpande till verkligt 
värde. Koncernen tillämpar säkringsredovisning i enlighet 
med IAS 39 för att begränsa exponeringen i ränterörelser 
på räntebärande skulder. Effekten av verkligt värde värde-
ringen av dessa derivat redovisas direkt mot säkringsreser-
ven i eget kapital förutsatt att kriterierna för säkringsredo-
visning är uppfyllda. För att säkringsredovisning ska kunna 
ske måste derivatets effektivitet i att skydda för ränteför-
ändringar ligga inom intervallet 80–125 procent, framåt-
blickande. Den del av verkligt värde värderingen som ligger 
utanför detta intervall, redovisas direkt i resultaträkningen. 
Detsamma gäller derivat som inte omfattas av säkrings-
redovisning av andra skäl. 

b) Placeringar som hålls till förfall värderas till upplupet an-
skaffningsvärde. Resultatet redovisas i finansnettot.

c) Kundfordringar redovisas netto efter avdrag för osäkra 
kundfordringar. Sådant avdrag baseras på en individuell 
bedömning av kundfordran gjord med hänsyn till kundens 
betalningsförmåga, förväntad framtida risk samt erhållen 
säkerhet. I denna kategori ingår likvida tillgodohavanden 
och kortfristiga placeringar hos banker och motsvarande 
institut med en förfallotid på tre månader eller kortare. 

d) Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning värderas  
löpande till verkligt värde.

e) Övriga finansiella skulder redovisas initialt till verkligt värde, 
vilket innebär erhållet belopp med avdrag för eventuella 
transaktionskostnader. Under efterkommande perioder sker 
redovisning till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörs-
skulder redovisas till det värde som bolaget har för avsikt att 
betala till leverantören för att avveckla skuldförhållandet. 

INTÄKTSREDOVISNING 
PartnerTechs intäktsslag kan definieras som produktförsälj-
ning och utförande av tjänsteuppdrag. Tjänsteuppdrag avser 
bland annat specifikt utfört arbete i samband med proto- 
typtillverkning med förserier, utveckling av testutrustning och 
olika produktrationaliseringar, så kallade VA/VE-uppdrag  
(Value Analysis/Value Engineering). 
 Intäkter av produktförsäljning redovisas när huvudsakli-
gen alla risker och rättigheter som är förknippade med ägan-
derätten övergått till köparen. Detta inträffar vanligtvis när pro-
dukterna har levererats. Intäkter av tjänsteuppdrag redovisas 
när de kan beräknas på ett tillförlitligt sätt baserat på den 
färdigställandegrad som uppnåtts på balansdagen. Pågående 
arbete i form av utvecklingsprojekt för kunders räkning in-
täktsförs endast om de klart kan identifieras och om de kan 
mätas på ett tillförlitligt sätt. 

STATLIGA STÖD 
Statliga stöd erhålls främst som lönebidrag, vilka har redu-
cerat lönekostnaden. Statliga stöd relaterade till förvärv av 
tillgångar reducerar anskaffningsvärdet för dessa.

FINANSNETTO 
Finansnettot består av ränteintäkter och räntekostnader.  
Valutakursvinster och valutakursförluster avseende finansiella 
fordringar och finansiella skulder ingår i räntenettot. Även  
resultat från valuta- och räntederivat som inte säkringsredo-
visas redovisas här.
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SKATTER
I resultaträkningsposten Skatter redovisas aktuell och upp-
skjuten inkomstskatt för svenska och utländska koncernen-
heter. Bolagen i koncernen är skattskyldiga enligt gällande lag-
stiftning i respektive land. Således beräknas de utländska 
enheternas skatt utifrån respektive lands skattelagar och 
skattesatser. 
 I balansräkningen redovisas uppskjutna skattefordringar 
och uppskjutna skatteskulder avseende temporära skillnader 
mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar 
och skulder samt uppskjutna skattefordringar avseende skatte- 
mässiga underskott. Uppskjutna skattefordringar och skatte- 
skulder beräknas utifrån den förväntade skattesatsen vid tid-
punkten för återföring av den temporära skillnaden. Effekten 
av förändring i gällande skattesats resultatförs i den period 
förändringen lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar redo-
visas endast till den del som värdet bedöms kunna utnyttjas. 

PENSIONSUTFÄSTELSER
Avsättningar och premiebetalningar för pensionsutfästelser 
sker enligt olika pensionsplaner. Alla pensionsutfästelser som 
inte övertagits av försäkringsbolag eller på annat sätt säker-
ställts genom fondering hos extern part, redovisas som en 
avsättning i balansräkningen. Huvuddelen av PartnerTechs 
åtagande mot personalen är olika avgiftsbestämda pensions-
planer. Pensionspremierna för de avgiftsbestämda planerna 
kostnadsförs i den period de anställda utför de tjänster avgif-
ten avser. Pensionsplan omfattande flera arbetsgivare avse-
ende ITP, som är tryggad hos Alecta är enligt Rådet för finan-
siell rapportering UFR 3 en förmånsbestämd plan. Då Alecta 
inte har möjlighet att förse PartnerTech med information som 
möjliggör redovisning som en förmånsbestämd plan i enlighet 
med IAS 19 ”Ersättningar till anställda”, redovisas planen som 
en avgiftsbestämd plan. Utöver detta finns ett fåtal övriga för-
månsbestämda pensionsplaner av mindre värde. 

EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser redovisas om det fö-
religger ett möjligt åtagande som bekräftas endast av en eller 
flera osäkra framtida händelser och det inte är troligt att ett 
utflöde av resurser kommer att krävas eller att åtagandets 
storlek inte kan beräknas med tillräcklig noggrannhet.

KASSAFLÖDESANALYS 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden 
med utgångspunkt i årets rörelseresultat. Definitionen av lik-
vida medel i analysen inbegriper kassa- och banktillgodo- 
havanden samt kortfristiga placeringar som vid anskaffnings-
tidpunkten har en kortare förfallotid än tre månader. 

INCITAMENTSPROGRAM OCH AKTIERELATERADE 
ERSÄTTNINGAR
I enlighet med beslut på årsstämman den 5 maj 2011 har ett 
optionsprogram initierats. Löptiden är till och med den 30 maj 
2014 och nyteckning av aktier med stöd av dessa tecknings-
optioner kan äga rum från den första mars till den 30 maj 
2014. En teckningsoption ger rätt att teckna en aktie. Det 
verkliga värdet av optionspremien vid utgivningen av options-
programmet beräknades enligt Black and Scholes options-
värderingsmodell. Dessa optionspremier motsvarande det 
verkliga värdet har till fullo betalts av de som tecknat sig för 
optionerna.

moderföretagets redovisningsprinciper 
I följande fall överensstämmer inte moderföretagets redovis-
ningsprinciper med koncernens: 

AKTIER OCH ANDELAR I KONCERNFÖRETAG SAMT 
AKTIER I INTRESSEFÖRETAG
Aktier och andelar i koncernföretag samt i intresseföretag  
värderas initialt till anskaffningsvärde. Om återvinningsvärdet, 
beräknat i enlighet med ”Nedskrivningar” ovan, senare skulle 
visa sig vara lägre, sker en nedskrivning. 

LÅN TILL KONCERNFÖRETAG
Värdeförändringar som orsakas av en kursförändring avse-
ende lån, som utgör del av moderbolagets nettoinvestering i 
ett dotterföretag, redovisas direkt mot eget kapital i en fond 
för verkligt värde efter avdrag för skatteeffekten.

AKTIEÄGARTILLSKOTT OCH KONCERNBIDRAG 
Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av pos-
ten ”Andelar i koncernföretag”, varefter prövning sker om  
en nedskrivning av andelarnas värde är erforderlig. Erhållna 
koncernbidrag redovisas som utdelning i moderföretagets  
resultaträkning. Föregående år redovisades koncernbidrag 
efter sin ekonomiska innebörd, att minimera koncernens  
totala skatt, direkt i totalresultatet efter avdrag för skatte- 
effekten.
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noter
Belopp i TSEK om inget annat anges.

not 2 nettoomsättning
nettoomsättningen per intäktsslag

  Koncern
intäktsslag   2011 2010

Varuförsäljning   2 211 668 1 887 810
Tjänsteuppdrag*   110 547 293 301

totalt   2 322 215 2 181 111

* I tjänsteuppdrag ingår bland annat prototyptillverkning med förserier, 
 utveckling av testutrustning, produktutveckling och produktrationalisering, 
 VA/VE (Value added/Value engineering)

not 3 medelantal anställda
medelantal heltidsanställda

 antal kvinnor totalt antal 
land 2011 2010 2011 2010

moderbolag
Sverige 11 8 34 25

totalt 11 8 34 25

dotterbolag
Kina 7 5 20 8
Polen  87 85 464 440
Finland 34 31 112 108
Norge 19 27 125 155
Storbritannien 30 53 75 125
Sverige 127 122 419 435
USA 19 15 43 32

totalt 323 338 1 258 1 303
Koncernen totalt 334 346 1 292 1 328

information om rörelsesegment

  system-  
  integration  
  och in- maskinbe- 
2011 elektronik kapslingar arbetning övrigt elimineringar Koncern

Extern försäljning 795 376 1 287 172 232 052 7 615 - 2 322 215
Intern försäljning 128 797 7 575 4 707 32 595 -173 674 -

total försäljning 924 173 1 294 747 236 759 40 210 -173 674 2 322 215

rörelseresultat 4 247 36 323 13 008 -6 283 - 47 295

Operativa tillgångar 474 926 481 788 145 949 37 407 -46 261 1 093 809
Räntebärande tillgångar  
och andra finansiella  
anläggningstillgångar  
(inkluderat uppskjuten skatt)     75 879 75 879

totala tillgångar 474 926 481 788 145 949 37 407 29 618 1 169 688

Eget kapital     461 416 461 416
Operativa skulder 162 490 178 337 49 552 42 426 -46 261 386 544
Räntebärande skulder     321 728 321 728

totala skulder och  

eget kapital 162 490 178 337 49 552 42 426 736 883 1 169 688
 

operativt kapital 312 436 303 451 96 397 -5 019 - 707 265

  system-  
  integration  
  och in- maskinbe- 
2010 elektronik kapslingar arbetning övrigt elimineringar Koncern

Extern försäljning 803 586 1 223 649 152 433 1 443 - 2 181 111
Intern försäljning 173 199 14 335 8 266 12 740 -208 540 -

total försäljning 976 785 1 237 984 160 699 14 183 -208 540 2 181 111

rörelseresultat 1 049 14 513 -21 958 -8 859 - -15 255

Operativa tillgångar 576 521 511 544 123 351 16 584 -26 339 1 201 661
Räntebärande tillgångar  
och andra finansiella  
anläggningstillgångar  
(inkluderat uppskjuten skatt) – – – – 78 748 78 748

totala tillgångar 576 521 511 544 123 351 16 584 52 409 1 280 409

Eget kapital     482 492 482 492
Operativa skulder 157 270 201 859 36 000 20 219 -26 339 389 009
Räntebärande skulder     408 908 408 908

totala skulder och  
eget kapital 157 270 201 859 36 000 20 219 865 061 1 280 409

operativt kapital 419 251 309 685 87 351 -3 635 - 812 652

not 1 segmentsredovisning
Rörelsesegmenten är fastställda baserat på PartnerTechs an-
svarsfördelning samt hur verksamheten styrs och följs upp i 
den interna rapporteringen. De operativa områdena är Elek-
tronik, Systemintegration och inkapslingar samt Maskinbe- 
arbetning. Kundcenter och produktionsenheter är indelade i 
respektive grupp efter kompetensområde. I segmentet övrigt 
ingår kostnader och intäkter som inte fördelas till de operativa 
områdena.

Information om större kunder
PartnerTech har två större kunder som var och en har en om-
sättning som uppgår till mer än tio procent av koncernens  
totala omsättning. Kunden A:s omsättning uppgick till MSEK 
318,3 (241,4) och kunden B omsatte MSEK 241,5 (230,5). 
Båda kunderna ingår i rörelsesegmentet Systemintegration och 
inkapslingar. 
 PartnerTechs beroende av varje enskild kunds utveckling 
är relativt begränsad, då kundernas storlek varierar mellan åren 
och med deras egen utveckling. Kundbasen är också bred och 
består av några hundra kunder från olika branscher. 2011 stod 
de tio största kunderna för cirka 61 (57) procent av den totala 
omsättningen, där den största kunden stod för cirka 14 (11) 
procent.

information om geografiska områden

  övriga 
2011 sverige länder Koncern

Extern försäljning 1 246 556 1 075 659 2 322 215
Immateriella och materiella anläggningstillgångar  68 088 237 645 305 733

  övriga 
2010 sverige länder Koncern

Extern försäljning 1 347 904 833 207 2 181 111
Immateriella och materiella anläggningstillgångar  81 087 270 120 351 207
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not 4 löner och andra ersättningar

löner och ersättningar 

  2011    2010

 vd och  övriga  vd och övriga 

 styrelse  anställda totalt styrelse anställda totalt

Moderbolag 4 464 24 281 28 745 5 563 17 217 22 780

Dotterbolag - 342 567 342 567 - 358 271 358 271

Koncernen totalt 4 464 366 848 371 312 5 563 375 488 381 051

sociala kostnader 

  2011    2010

 vd och övriga  vd och  övriga 

 styrelse anställda totalt styrelse anställda totalt

moderbolag 2 164 12 741 14 905 2 576 9 400 11 976

varav pensions - 

kostnader 774 4 553 5 327 814 3 377 4 191

dotterbolag - 92 248 92 248 - 97 366 97 366

varav pensions- 

kostnader * - 21 135 21 135 - 23 758 23 758

Koncernen totalt 2 164 104 989 107 153 2 576 106 766 109 342

varav pensions- 

kostnader 774 25 688 26 462 814 27 135 27 949

not 5 ersättningar till ledande
  Befattningshavare
Styrelsearvoden
Till styrelsen utgick för 2011 arvoden uppgående totalt till TSEK 
1 176 (1 333) i enlighet med årsstämmans beslut. Av totalt 
belopp har till styrelsens ordförande utgått arvode med TSEK 
320 (320). Resterande TSEK 856 (1 013) delades lika mellan 
övriga styrelseledamöter. Årligt arvode till övriga styrelseleda-
möter uppgick till TSEK 160 (160). För den ledamot som av-
gått under året har arvode utgått i enlighet med detta.

Verkställande direktörens ersättningar och förmåner
Enligt anställningsavtalet tillämpas 6 månaders uppsägningstid 
(6 mån) vid egen uppsägning. Vid uppsägning från bolagets 
sida är uppsägningstiden 9 månader (9 mån). Därutöver utgår 
ett avgångsvederlag motsvarande 9 månadslöner. Eventuell 
prestationsberoende ersättning fastställs varje år i en dialog 
mellan VD och bolagets styrelse. Den rörliga ersättningen kan 
maximalt uppgå till 67 procent (50 procent) av en årslön. För 
2011 reserverades TSEK 568 (0) i rörlig ersättning till VD. 

* pensionskostnader
Utav koncernens totala pensionskostnader avser TSEK 4 096 (4 841) ITP-premier som
erlagts till Alecta. Per 2011-12-31 var Alectas konsolideringsnivå för förmånsbestämda
försäkringar 113 procent, medan motsvarande siffra per 2010-12-31 var 146 procent.

Koncernledningens ersättningar och förmåner, 
exklusive verkställande direktör
Koncernledning exkl. VD har utgjorts av 6 personer (6 personer  
januari–oktober samt 7 personer november–december 2010). 
I januari avled ansvarig för rörelsesegmentet Systemintegration 
och Inkapslingar. Hans ersättning för januari har inte räknats 
med i dessa siffor. Under året har bolaget bytt CFO, viss över-
lappning av ersättningar har skett. Till koncernledningen utgick 
för 2011 lön och andra förmåner om sammanlagt TSEK 8 391 
(7 996). Rörlig ersättning reserverades med TSEK 832 (0).  
Av bolagets pensionskostnader avser TSEK 2 255 (1 864) 
koncernledningen.     
 Vid egen uppsägning tillämpas 6 månaders uppsägnings-
tid. Vid uppsägning från bolagets sida är uppsägningstiden 
6–12 månader. 

löneprinciper och beslutsgång
Samtliga chefstjänstemän har såväl fast som rörlig ersättning 
vilket fastställs i årligt avtal. Rörlig ersättning baseras främst  
på bolagets räntabilitet på operativt kapital samt specifika mål 
inom respektive befattningshavares ansvarsområde. Samtliga 
program för rörlig lön har fastlagda maximala nivåer.
 Principer och nivåer gällande verkställande direktörens och 
koncernledningens anställningsvillkor fastställs av årsstämman.

ersättning till ledande befattningshavare 2011, tseK

 grundlön/    
 styrelse- rörlig övriga pensions- 
Befattningshavare arvode ersättning förmåner** kostnad totalt

Styrelsens ordförande 320 - - - 320

Övriga styrelseledamöter*** 856 - - - 856

Verkställande direktör 2 720 568 82 774 4 144

Koncernledning exkl. 
verkställande direktör* 8 187 832 204 2 255 11 478

summa 12 083 1 400 286 3 029 16 798

* Koncernledning exkl. VD har utgjorts av  6 personer 
 (6 personer januari-oktober  samt 7 personer november-december 2010). 
  Under året har bolaget bytt CFO, viss  överlappning av ersättningar har skett.
** Övriga förmåner utgörs till största del av bilförmån.   
***  Det årliga arvodet är lika för alla styrelseledamöter. För den ledamot som avgått 

under året så har arvode utgått i enlighet  med detta.

Könsfördelning – styrelse och koncernledning
Av styrelsens 6 (7) ordinarie ledamöter är en kvinna. Styrelsens 
två (två) personalrepresentanter är båda män. Koncernledningens 
7 (8) funktioner inklusive verkställande direktören bemannas av 
män.
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revisionsarvoden

 Koncern moderbolag
arvodestyp 2011 2010 2011 2010

deloitte
Revisionsuppdrag  1 871 2 274 471 584
Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget  112 360 - -
Skatterådgivning 218 130 - -
Övriga tjänster 284 185 50 145
summa deloitte 2 485 2 949 521 729

övriga revisorer  
Revisionsarvoden övriga 110 103 - -
Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget  - - - -

Skatterådgivning 5 5 - -

Övriga tjänster 247 179 - -

summa övriga revisorer 362 287 - -

not 7 inKöp från/försäljning 
 till moderBolag
Moderbolaget bedriver ingen rörelseverksamhet och har inte 
anskaffat några varor eller tjänster från koncernbolag för eget 
bruk. På motsvarande sätt har ingen varuförsäljning skett till 
andra koncernbolag. Redovisad omsättning i resultaträkningen 
motsvaras helt av tjänstedebitering.

not 8 avsKrivningar av  immateriella 
 anläggningstillgångar

 Koncern moderbolag
rörelsekostnadsfunktion 2011 2010 2011 2010

Kostnad för sålda varor och tjänster 8 049 6 702 - -
Försäljningskostnader - - - -
Administrationskostnader - - - -

totalt 8 049 6 702 - -

not 9 avsKrivningar av  materiella 
 anläggningstillgångar

 Koncern moderbolag
rörelsekostnadsfunktion 2011 2010 2011 2010

Kostnad för sålda varor och tjänster 40 513 35 863 225 574
Försäljningskostnader - 196 - 39
Administrationskostnader 898 2 842 607 240

totalt 41 411 38 901 832 853

not 10 statliga stöd 
I koncernen uppgick erhållna statliga stöd till MSEK 0,7 (0,5). 
Beloppet avser till största delen lönebidrag som har reducerat 
lönekostnaderna.

not 11 resultat från andelar 
 i Koncernföretag
Under året gjordes en nedskrivning om MSEK 15,0 av ande-
larna i dotterföretaget PartnerTech Ltd, Storbritannien. 2011 
gjordes även en återföring om  MSEK 15,0 avseende en del av 
en sedan tidigare nedskriven långfristig fordran på PartnerTech 
Inc, USA. Koncernbidrag om MSEK 15,8 har redovisats i resul-
taträkningen då det likställs med utdelning från svenska dot-
terföretag. 2010 erhölls en utdelning om MSEK 84,9 från  
PartnerTech AS, Norge. 

not 12 övriga rörelseintäKter
I koncernen uppgår övriga rörelseintäkter till MSEK 3,4 (7,6). 
Bland posterna ingår reavinster vid försäjning av maskiner. Den 
största posten 2010 utgjordes av MSEK 2,0 i skadestånd.

not 13 övriga rörelseKostnader
I koncernen uppgår övriga rörelsekostnader till MSEK 2,1  
(3,4). Bland posterna ingår reaförluster vid försäljning av mas-
kiner.

not 14 resultat från finansiella 
 anläggningstillgångar  

 Koncern moderbolag
 2011 2010 2011 2010

Resultat från andelar i intresseföretag -10 - 0 -

totalt -10 - 0 -

I början av 2011 såldes samtliga aktier i intresseföretaget 
Bluewave Microsystems AB, se nedan i Not 20 för mer info.

not 15 ränteintäKter och liKnande
 resultatposter

 Koncern moderbolag
 2011 2010 2011 2010

Ränteintäkter koncernföretag  - - 4 657 3 007
Övriga ränteintäkter 1 057 1 577 1 532 288
Valutakursdifferenser 0 6 064 1 471 23 358

totalt 1 057 7 641 7 660 26 653

not 16 ränteKostnader och liKnande 
 resultatposter

 Koncern moderbolag
 2011 2010 2011 2010

Räntekostnader koncernföretag  - - -935 -1 174
Övriga räntekostnader -14 032 -14 188 -3 437 -7 734
Valutakursdifferenser -15 694 -9 390 -11 047 -11 287

totalt -29 726 -23 578 -15 419 -20 195
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not 17 sKatter
Följande skattekomponenter ingår i koncernens och moderbo-
lagets skattekostnad.   

 Koncern moderbolag
 2011 2010 2011 2010

aktuell skattekostnad:     
Skatt, Sverige  184 7 107 3 703
Skatt, övriga länder -5 297 -1 826 - -

summa aktuell skattekostnad -5 113 -1 819 107 3 703

Uppskjuten skattekostnad  
avseende temporära skillnader:   
Obeskattade reserver 19 1 077 - -
Finansiell leasing av  
anläggningstillgångar 372 -1 116 - -
Temporära skillnader i  
anläggningstillgångar 2 835 555 - -
Underskottsavdrag -12 712 16 460 -2 141 2 333
Säkringsredovisning -210 -1 612 - -
Övrigt 1 392 -1 947 - -

summa uppskjuten skattekostnad -8 304 13 417 -2 141 2 333

redovisad skattekostnad -13 417 11 598 -2 034 6 036

Skillnader mellan aktuell skattekostnad enligt nominell svensk 
skattesats på 26,3 procent och redovisad skattekostnad upp-
kommer på följande sätt:  

 Koncern moderbolag
 2011 2010 2011 2010

Redovisat resultat före skatt  18 616 -31 192 4 745 85 463
Skatt enligt moderbolagets skattesats -4 896 8 203 -1 248 -22 477
Ej skattepliktiga/ej avdragsgilla  
resultatposter, netto -4 725 -1 782 -786 22 353
Bedömning av uppskjutna  
skattefordringar -3 926 3 421 - 6 299
justering av skatter från tidigare år -463 1 204 - -139
Förändring i skattesats -248 - - -
Effekt av olika skattesatser för  
dotterföretag verksamma i utlandet 841 552 - -

redovisad skattekostnad -13 417 11 598 -2 034 6 036

 

Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders 
redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Koncernens 
temporära skillnader har resulterat i uppskjutna skatteskulder 
och uppskjutna skattefordringar avseende följande poster: 

 Koncern moderbolag
uppskjutna skatteskulder 11-12-31 10-12-31 11-12-31 10-12-31

Skattemässiga överavskrivningar 1 446 1 465 - -
Finansiell leasing av anläggnings- 
tillgångar 3 125 3 595 - -
Koncernmässigt övervärde 550 581 - -
Övrigt - 1 300 - -
Omföringar - -6 941 - -

summa uppskjutna skatteskulder 5 121 - - -
     
uppskjutna skattefordringar    
Finansiell leasing av  
anläggningstillgångar - 98 - -
Underskottsavdrag 22 114 34 826 192 2 333
Säkringsredovisning 228 438 - -
Temporära skillnader, övriga 2 804 - - - 
Omföringar - -6 941 - -

summa uppskjutna  
skattefordringar 25 146 28 421 192 2 333

Följande skatteposter i resultaträkningen hänför sig till poster 
som redovisas direkt mot eget kapital.    
    
 Koncern moderbolag
 2011 2010 2011 2010

Säkringsredovisning 142 1 170 - -
Fond för verkligt värde - - 107 -474
Lämnat koncernbidrag - - - -
Erhållet koncernbidrag - - - 4 316

summa 142 1 170 107 3 842

I koncernen finns underskottsavdrag som det inte redovisats 
uppskjutna skattefordringar för. Dessa ej redovisade uppskjutna 
skattefordringarna uppgår till MSEK 10,6 (5,3). En uppskjuten 
skattefordran redovisas när det är sannolikt att tillräckliga fram-
tida skattepliktiga resultat uppstår, mot vilka den uppskjutna 
skattefordran kan utnyttjas. Värdering av uppskjutna skatte-
fordringar sker på balansdagen och eventuellt tidigare icke 
beaktad uppskjuten skattefordran redovisas när det förväntas 
att den kan utnyttjas. Tidigare redovisad uppskjuten skattefor-
dran som helt eller delvis inte förväntas kunna utnyttjas mot 
framtida skattepliktiga resultat beaktas inte.
      Huvuddelen av den uppskjutna skattefordran är inte tidsbe-
gränsad. Den tidsbegränsning som eventuellt förekommer är en 
av parametrarna i värderingen av den uppskjutna skattefordran.
      Skattesatsen varierar bland annat på grund av olika skatte-
satser i respektive land samt att det skattepliktiga resultatet i 
de olika länderna varierar. 

not 18 immateriella 
  anläggningstillgångar

goodwill

 Koncern moderbolag
 2011 2010 2011 2010

Ingående ackumulerat  
anskaffningsvärde 148 863 158 559 - -
Årets investeringar - - - -
Omräkningsdifferenser -13 105 -9 696 - -

utgående ackumulerat  
anskaffningsvärde 135 758 148 863 - -
    
Ingående ackumulerade  
nedskrivningar -19 198 -21 247 - -
Årets nedskrivningar - - - -
Omräkningsdifferenser 86 2 049 - -

utgående ackumulerade  
nedskrivningar -19 112 -19 198 - -
    
utgående restvärde 116 646 129 665 - -

immateriella rättigheter

 Koncern moderbolag
 2011 2010 2011 2010

Ingående ackumulerat  
anskaffningsvärde 39 879 37 331 - -
Årets investeringar 690 1 009 - -
Årets försäljningar/utrangeringar - -1 295 - -
Omklassificeringar - 4 796 - -
Omräkningsdifferenser -883 -1 962 - -

utgående ackumulerat  
anskaffningsvärde 39 686 39 879 - -
    
Ingående ackumulerade  
avskrivningar -18 695 -13 639 - -
Årets avskrivningar -8 049 -6 702 - -
Årets försäljningar/utrangeringar - 859 - -
Omklassificeringar - - - -
Omräkningsdifferenser 549 787 - -

utgående ackumulerade  
avskrivningar -26 195 -18 695 - -
    
utgående restvärde 13 491 21 184 - -
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maskiner, inventarier och verktyg

 Koncern  moderbolag
 2011 2010 2011 2010

Ingående ackumulerat  
anskaffningsvärde 324 721 303 525 5 045 6 439
Årets investeringar 20 969 58 168 140 15
Årets försäljningar/utrangeringar -17 380 -21 791 - -1 409
Omklassificeringar 9 020 2 598 - -
Omräkningsdifferenser -9 892 -17 779 - -

utgående ackumulerat  
anskaffningsvärde 327 438 324 721 5 185 5 045
   
Ingående ackumulerade  
avskrivningar -168 147 -163 559 -3 514 -4 012
Årets avskrivningar -39 998 -37 624 -832 -853
Årets försäljningar/utrangeringar 14 566 21 379 - 1 351
Omklassificeringar - 6 - -
Omräkningsdifferenser 3 498 11 651 - -

utgående ackumulerade  
avskrivningar -190 081 -168 147 -4 346 -3 514
    
utgående restvärde 137 357 156 574 839 1 531

Byggnader och mark

 Koncern  moderbolag
 2011 2010 2011 2010

Ingående ackumulerat  
anskaffningsvärde 43 133 45 833 - -
Årets investeringar 2 393 1 464 - -
Omklassificeringar -1 143 525 - -
Omräkningsdifferenser -3 377 -4 689 - -

utgående ackumulerat  
anskaffningsvärde 41 006 43 133 - -
    
Ingående ackumulerade  
avskrivningar -5 564 -5 360 - -
Årets avskrivningar -1 413 -1 277 - -
Årets försäljningar/utrangeringar 1 574 - - -
Omräkningsdifferenser 525 1 073 - -

utgående ackumulerade  
avskrivningar -4 878 -5 564 - -
    
utgående restvärde 36 128 37 569 - -

pågående nyanläggningar

 Koncern  moderbolag

 2011 2010 2011 2010
Ingående ackumulerat  
anskaffningsvärde 6 215 2 191 - -
Årets nedlagda kostnader 9 892 12 278 - -
Omklassificeringar -13 632 -7 933 - -
Omräkningsdifferenser -364 -321 - -

utgående ackumulerat  
anskaffningsvärde 2 111 6 215 - -

not 18 forts.
Leasade tillgångar som inkluderats i immateriella anläggningstillgångar 
ovan – immateriella rättigheter – uppgår till följande belopp:

immateriella rättigheter      

  Koncern 
   2011 2010

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde   17 755 18 167
Årets investeringar   - -
Årets försäljningar/utrangeringar   - -
Omklassificeringar   - -
Omräkningsdifferenser   -17 -412

utgående ackumulerat anskaffningsvärde   17 738 17 755

Ingående ackumulerade avskrivningar   -11 567 -8 181
Årets avskrivningar   -3 946 -3 605
Årets försäljningar/utrangeringar   - -
Omklassificeringar   - -
Omräkningsdifferenser   16 219

utgående ackumulerade avskrivningar   -15 497 -11 567

utgående restvärde   2 241 6 188

De leasade tillgångarna enligt ovan leasas med finansiella leasingavtal. 
Avgifterna som erlägges ska spegla leasingobjektens verkliga värden 
och de ekonomiska risker som förknippas med ägandet av objektet  
bärs i alltväsentligt av leasetagaren. På motsvarande sätt åtnjuter lease-
tagaren de ekonomiska förmåner som kan uppstå då leasetagaren har 
rätten att erhålla de eventuella belopp som utgör skillnaden mellan 
försäljningspris och garanterat restvärde vid avtalsperiodens slut.

Nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar
Goodwill redovisas enligt IFRS 3, rörelseförvärv. Goodwill enligt balans-
räkningen uppgår till MSEK 116,6 (129,7) och avser framförallt större 
företagsförvärv under åren 2001, 2005 samt 2006. Goodwill och im-
materiella tillgångar, per segment, som uppkommit vid förvärv framgår 
av tabellen nedan:   
 
rörelsesegment goodwill 

Elektronik 73,2 
Systemintegration och inkapslingar 38,6 
Maskinbearbetning 4,9 

totalt värde 116,6 

Goodwill och andra tillgångar prövas årligen i samband med årsbokslutet 
eller oftare vid indikation på värdenedgång. Denna prövning baseras på  
kassagenererande enheter som utgörs av de operativa områden som  
används i segmentsredovisningen. Detta innebär att nedskrivnings-
prövningen följer den interna uppföljningen och beslutsstrukturen. Inom 
respektive operativa område sker förflyttningar av kundägarskap och 
volymer varför detta är den lägsta nivå av kassagenererande enheter 
som är motiverad att analysera. Återvinningsvärdet för en kassagener-
erande enhet fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärdet. 
Dessa beräkningar utgår från nuvärdet av det uppskattade framtida 
kassaflödet avseende varje kassagenererande enhet. Prövningen 
baseras på budgetar som avser det kommande året. Därefter har för  
de efterföljande 4 åren antagits en avtagande tillväxttakt. Företags-
ledningen bedömer det som rimligt att företaget kommer att fortleva 
och har därför använt en 25-årsperiod i beräkningen. Bedömningarna 
efter prognosperioden bygger på en extrapolering av det kassaflöde 
som baseras på budgetar och prognoser med en avtagande tillväxttakt 
under år 6–10 och därefter ett antagande om ingen tillväxt. Detta är 
baserat på tidigare erfarenheter och företagsledningens bedömningar 
om framtida utveckling avseende ekonomisk konjunktur, försäljnings-
tillväxt, produktmix, kostnadsstruktur med mera. Rörelsemarginalerna 
har antagits uppgå till cirka 5 procent i genomsnitt.  Rörelsemarginalerna 
för respektive kassagenererande enhet antas ligga i nivå med respek-
tive branschstandard för residualperioden. Rörelsekapitalbehovet antas 

korrelera med försäljningstillväxten på motsvarande sätt som det histo-
riskt har gjort. I genomsnitt ligger rörelsekapitalbehovet på cirka 20–25 
procent av försäljningstillväxten. Rörelsekapitalbehovet bortom tioårs-
perioden har bedömts kvarstå på nivån år 10. Diskonteringsräntan 
(Wacc) har antagits uppgå till 12 procent före skatt (10 procent efter 
skatt) för alla kassagenererande enheter inom koncernen. Prövningen 
har inte påvisat något nedskrivningsbehov. En känslighetsanalys visar 
att vid en ökning av kapitalkostnaden med tre procentenheter till 15 
procent före skatt skulle fortfarande inget nedskrivningsbehov före-
ligga för något segment.
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Leasade tillgångar som inkluderats i materiella anläggningstillgångar 
ovan – maskiner, inventarier och verktyg – uppgår till följande belopp:
 
maskiner, inventarier och verktyg

  Koncern
   2011 2010

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde   148 667 109 425
Årets investeringar   19 331 44 383
Årets försäljningar/utrangeringar   -3 399 -2 527
Omklassificeringar   - -
Omräkningsdifferenser   -5 311 -2 614

utgående ackumulerat anskaffningsvärde    159 288 148 667
     
Ingående ackumulerade avskrivningar   -51 361 -39 233
Årets avskrivningar   -22 969 -15 870
Årets försäljningar/utrangeringar   2 279 2 527
Omklassificeringar   - -
Omräkningsdifferenser   348 1 215

utgående ackumulerade avskrivningar   -71 703 -51 361

utgående restvärde   87 585 97 306

not 20 andelar i dotterföretag

andelar i koncernföretag

 antal Kapital-/ nom. värde/kvotvärde, tseK Bokfört värde, tseK
dotterföretag/säte/org-nr aktier röstandel % 11-12-31 10-12-31 11-12-31 10-12-31

PartnerTech Karlskoga AB, Karlskoga, Org-nr 556338-1242 2 000 100 % 200 200    18 000  18 000                        
PartnerTech Ljungby AB, Ljungby (vilande), Org-nr 556366-2922 40 000 100 % 4 000 4 000 4 000   4 000
PartnerTech Åtvidaberg AB, Åtvidaberg, Org-nr 556539-8012 300 000 100 % 30 000 30 000 133 416 133 416
PartnerTech Ltd, Hongkong, Kina, Org-nr 177284  1 000 100 % 94 94 100 100
PartnerTech Inc, Atlanta, USA, Org-nr 658900-9779  1 000 100 % 1 087 1 087 1 332 1 332
PartnerTech OY, Espoo, Finland, Org-nr 0912073-8  216 720 100 % 374 374 48 790 48 790
PartnerTech AS, Moss, Norge, Org-nr 913 593 138  1 175 100 % 1 050 1 050 57 158 57 158
PartnerTech Ltd, Cambridge, Storbritannien, Org-nr 01041448 10 002 260 100 % 1 1 42 911 47 755
PartnerTech Sp.z o.o. Polen, Org-nr 13620   384 100 % 484 484 67 510 67 510
PartnerTech Sieradz Sp.z o.o. Polen, Org-nr 277516  4 616 100 % 5 822 5 822 87 423 87 423
Velllinge Electronics Holding AB, Vellinge, Org-nr 556524-6278 20 000 100 % 200 200 88 742 88 742
PartnerTech 1000 AB, Malmö (vilande), Org-nr 556590-1195 1 000 100 % 100 100 100 100
PartnerTech 1001 AB, Malmö (vilande), Org-nr 556590-1187  1 000 100 % 100 100 100 100

totalt i moderbolaget   43 514 43 514 549 582 554 426

dotterdotterföretag/säte/org-nr

PartnerTech Vellinge AB, Vellinge, Org-nr 556527-5269  10 000 100 % 1 000 1 000 88 742 88 742

totalt     1 000 1 000 88 742 88 742 

Under 2011 har moderbolaget tecknat 10 000 000 nya aktier om totalt TSEK 10 156 i PartnerTech Ltd, Storbritannien. Samtidigt har aktierna i PartnerTech Ltd, Storbritannien 
skrivits ned med TSEK 15 000.

andelar i intresseföretag 

 Koncern  moderbolag
  11-12-31 10-12-31 11-12-31 10-12-31

Ingående anskaffningsvärde  573 573 563 563

Avyttring  -573 - -563 -

utgående ackumulerat anskaffningsvärde  0 573 0 563

Andelen om 33 % (kapital samt röster) i Bluewave Microsystems AB med säte i Stockholm, Org-nr 556593-3768, såldes för TSEK 563 under 2011. 
Resultatet av avyttringen blev en förlust om TSEK 10 i koncernen, i moderbolaget hade avyttringen ingen effekt på resultatet.

De leasade tillgångarna enligt ovan leasas med finansiella leasingavtal. 
Avgifterna som erlägges ska spegla leasingobjektens verkliga värden 
och de ekonomiska risker som förknippas med ägandet av objektet 
bärs i allt väsentligt av leasetagaren. På motsvarande sätt åtnjuter lease- 
tagaren de ekonomiska förmåner som kan uppstå då leasetagaren 
har rätten att erhålla de eventuella belopp som utgör skillnaden mellan 
försäljningspris och garanterat restvärde vid avtalsperiodens slut.
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 och sKulder
PartnerTechs finansiella tillgångar utgörs till största del av kund-
fordringar och likvida medel. Finansiella skulder utgörs till största 
del av upplåning via belånade kundfordringar och checkräknings- 
krediter. Andra finansiella instrument är leverantörsskulder, 
räntederivat samt finansiella leasingskulder.
 De finansiella tillgångarna och skulderna påverkas av ett 
antal finansiella risker såsom valuta- och ränterisker samt likvi-
ditets- och kreditrisker. Riskhanteringen syftar till att identifiera, 
kvantifiera och reducera finansiella risker. PartnerTech tillämpar 
säkringsredovisning i enlighet med IAS 39. För de derivat som 
uppfyller kriterierna för säkringsredovisning redovisas värde-
förändringen direkt mot säkringsreserven i eget kapital. Värde-
förändring för de derivat som inte uppfyller kriterierna för  
säkringsredovisning redovisas i resultaträkningen. Från och 
med 2012 kommer inte säkringsredovisning tillämpas för ränte-
derivat. 
      PartnerTechs risker och hanteringen av dessa finns mer 
utförligt beskrivna i ett separat avsnitt i årsredovisningen under 
rubriken Riskhantering.

Ränterisk    
Koncernens ränterisk uppkommer till följd av PartnerTechs fi-
nansiella upplåning. Därför är storleken på denna alltid föremål 
för bevakning. Koncernen använder sig av räntederivat för att 
begränsa sin exponering för ränteförändringar på räntebäran-
de skulder. Derivaten definieras enligt IFRS 7 som en tillgång 
som innehas för handel. Värdeförändring för de räntederivat 
som inte uppfyller kriterierna för säkringsredovisning har under 
2011 påverkat årets  resultat med MSEK -0,1 (1,2). Värde-
ringseffekter av de räntederivat som används i koncernens  
räntesäkringsstrategi påverkade det egna kapitalet med MSEK 
0,7 (3,3) under 2011. 
 Koncernen har ingått följande avtal som per balansdagen 
värderats till verkligt värde:

räntederivat

     verkligt
  nominellt ränte- förfallo- värde,tseK 
instrument valuta belopp  sats tidpunkt 2011-12-31 startdag

Kortfristig skuld      
Räntetak EUR 4 000 4,00 % 13-05-31 0 10-08-31
Räntegolv EUR 4 000 2,15 % 13-05-31 449 12-05-31
Räntetak SEK 50 000 4,00 % 13-05-31 -1 12-05-31
Räntegolv SEK 50 000 2,15 % 13-05-31 291 10-08-31
Räntetak USD 1 250 4,50 % 13-05-31 -2 12-05-31
Räntegolv USD 1 250 2,15 % 13-05-31 131 10-08-31

summa     868

 

totalt verkligt värde    868 

Kreditrisk 
Kreditrisk innebär risken att motparten i en transaktion inte 
kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser enligt avtal. 
PartnerTech utsätts för kreditrisker i sina kundrelationer. Dessa 
risker hanteras via en kreditpolicy och via kundkreditförsäk-
ringar.

Koncernens utestående kundfordringar uppdelat per ålders-
kategori finns angivet nedan. Vid utgången av 2011 uppgick 
reserven för osäkra kundfordringar till MSEK 2,7 (5,0).  
Påverkan på rörelseresultatet under 2011 uppgick till MSEK  
2,0 (4,7).

Kundfordringar

 Koncern moderbolag
ålderfördelning 2011 2010 2011 2010

Ej förfallna 323 304 304 826 - -
1–60 dagar 38 961 74 622 - -
61–120 dagar 10 051 5 529 - -
Äldre än 120 dagar 14 254 23 829 - -
Reserv för osäkra kundfordringar -3 769 -4 991 - -

totalt 382 801 403 815 - -
    

reserv för osäkra kundfordringar    

Ingående balans -4 991 -11 151 - -
Nya reserveringar -2 903 -4 762 - -
Avskrivning kundfordringar - 6 740 - -
Betalda, tidigare avskrivna  
kundfordringar 896 1 578 - -
Reversering av tidigare 
gjorda reserveringar 3 201 2 013 - -
Omräkningsdifferenser 28 591 - -

totalt -3 769 -4 991 - -

Likviditetsrisk  
PartnerTechs upplåning sker både i dotter- och moderbolag.  
I dotterföretagen sker upplåningen nästan uteslutande med 
fakturabelåning varvid lån erhålls med kundfordringar som  
säkerhet. I moderföretaget finns även en checkräkningskredit. 
Likviditetsbehovet bevakas dagligen och hanteras via för- 
ändrade nivåer på fakturabelåning och checkräkningskredit.  
Eftersom fakturabelåningsnivån varierar med försäljningsnivån 
erhålls en flexibel belåning som gör att behovet av justeringar 
av checkräkningskrediten reduceras. De olika krediterna visas i 
uppställningen nedan.
 
skulder till kreditinstitut

 Koncern moderbolag
Kredit/säkerhet 11-12-31 10-12-31 11-12-31 10-12-31

Utnyttjade checkräkningskrediter 2 828 37 340 2 828 13 154
Finansieringslån 7 966 14 678 - -
Leasingskulder 78 832 90 134 - -
Ränte- och valutaderivat 868 3 799 - -
Factoringskuld 221 489 258 941 - -

s:a skulder till kreditinstitut 311 983 404 892 2 828 13 154

Därav förfaller inom 12 månader  260 040 337 285 2 828 13 154
Därav förfaller 1–5 år efter  
balansdagen 51 943 67 607 - -
Därav förfaller senare än 5 år  
efter balansdagen - - - -

s:a skulder till kreditinstitut 311 983 404 892 2 828 13 154

Beviljade checkräknings- 
krediter 98 064 100 979 60 000 60 000

Säkerhet har lämnats inom ramen     
för företagsinteckning 283 314 287 666 - -

ställda säkerheter     
Belånade kundfordringar 276 861 329 412 - -
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  Koncern
   11-12-31 10-12-31

Varulager   369 119 413 652
I varulagret ingår följande inkuransreserv   18 192 27 661 
Inkuransreserv i % av totalt varulager   4,9 % 6,7 %

Under året har nedskrivning av varulagret skett med MSEK 3,6  
(7,4) och återföring av tidigare nedskrivning har skett med 
MSEK 13,1 (4,2).

not 24 större periodiseringsposter

 Koncern moderbolag
Beskrivning 11-12-31 10-12-31 11-12-31 10-12-31

Förutbetald hyreskostnad 2 311 4 579 - -
Diverse förutbetalda kostnader  11 196 12 190 1 154 1 279
Diverse upplupna intäkter 6 423 3 638 - -

s:a förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter 19 930 20 407 1 154 1 279
     
Upplupna löner, ersättningar och  
sociala avgifter 64 744 68 912 11 023 8 050
Mottagna ej fakturerade inköp 4 345 19 944 - -
Upplupna räntekostnader 78 58 - -
Diverse upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter 13 853 20 544 1 615 1 398

s:a upplupna kostnader och  
förinbetalda intäkter 83 020 109 458 12 638 9 448

not 25  eget Kapital 
PartnerTech har ett långsiktigt mål att ha en soliditet över 30 
procent. PartnerTechs utdelningspolicy innebär att cirka 30 pro-
cent av årets resultat utdelas till aktieägarna. Det förvaltade 
egna kapitalet motsvaras i sin helhet av det egna kapitalet som 
presenteras i koncernens uppställning över eget kapital. Det 
föreligger inga externt påtvingade kapitalkrav.

not 26  eventualförpliKtelser 
Eventualförpliktelserna för koncernen uppgår till TSEK 28 (27) 
avseende pensioner. 
 Moderbolaget har ett åtagande att täcka eventuella oreg-
lerade skulder som borgenärer och leverantörer kan hävda 
föreligger mot PartnerTech Inc. Partnertech Inc:s ansamlade 
förluster uppgår per 2011-12-31 till TSEK 4 755 (8 981). På 
balansdagen har PartnerTech Inc inga förfallna skulder.

   
 2011 2010
 redovisat verkligt redovisat verkligt 
 värde värde värde värde

finansiella tillgångar     
Investeringar avsedda att hållas  
till förfall - - - -
Likvida medel och kundfordringar 424 177 424 177 444 326 444 326

totala finansiella tillgångar 424 177 424 177 444 326 444 326
     
finansiella skulder     
Finansiella skulder som innehas  
för handel -räntederivat 868 868 3 799 3 799
Övriga finansiella skulder 577 693 577 693 652 712 652 712

totala finansiella skulder 578 561 578 561 656 511 656 511

Koncernens låneavtal med SEB är villkorade innebärande att 
den del av lånen som inte motsvaras av överlåtna säkerheter 
(såsom leasingobjekt, överlåtna kundfordringar eller motsva-
rande) inte får överstiga EBITDA (rörelseresultat före avskriv-
ningar) -utfallet för den senaste 12-månadersperioden. Villko-
ren uppfylls ej om överträdelse skulle ske vid två mättillfällen i 
rad. Mätning sker vid varje kvartalsslut. PartnerTech uppfyllde 
 villkoren vid samtliga mättillfällen under 2011.

not 22 leasingavtal
Leasingavtal 
Det är koncernens policy att leasa vissa maskiner och inven-
tarier genom finansiella leasingavtal. Nedan återfinns en ålders- 
fördelning för mimimileaseavgifterna avseende dessa avtal.  

Finansiella leasingavtal
Förfallotidpunkt för avgifter avseende finansiella leasingavtal.  

  Koncern

minimileasingavgifter   11-12-31 10-12-31

Förfall inom ett    30 070 30 086
Förfall under andra till femte året   48 798 61 025
Förfall efter fem år   - -

totalt   78 868 91 111

Den genomsnittliga återstående leasingperioden är cirka 1,8 år 
(2,2 år). Alla leasingavtal är baserade på fastställda betalningar 
och inga överenskommelser har ingåtts avseende villkorliga 
leasingavgifter. På grund av den relativt korta återstående leas-
ingperioden har ingen diskontering av minimileaseavgifterna 
skett. 
 Koncernen har även vissa leasingavtal som klassificeras 
som operationella, se nedan åldersfördelning över minimilease-
avgifterna. Det största operationella leasingavtalet avser hyra 
av en fastighet i den finska enheten.

Operationella leasingavtal
Förfallotidpunkt för avgifter avseende operationella leasingavtal.

 Koncern moderbolag 
minimileasingavgifter 11-12-31 10-12-31 11-12-31 10-12-31

Förfall inom ett år 20 970 20 208 906 757
Förfall under andra till femte året 66 692 59 247 1 156 725
Förfall efter fem år 8 723 19 450 - -

totalt 96 385 98 905 2 062 1 482
Leasingkostnader under året 19 703 18 317 1 104 661

Verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder 
Redovisat värde på räntebärande tillgångar och skulder kan av-
vika från det verkliga värdet till följd av förändringar i marknads-
räntor. PartnerTech har värderat sina derivatkontrakt i enlighet 
med verkligt värde. Värdering har skett till nivå 2 enligt IFRS 7, 
p. 27A, dvs utifrån direkt elller indirekt observerbar data. Där-
med uppkommer inga skillnader avseende dessa poster. För 
övriga finansiella instrument såsom kundfordringar, leverantörs-
skulder och andra ej räntebärande tillgångar och skulder be-
döms ingen skillnad föreligga mellan redovisat och verkligt 
värde.
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not 27 optionsprogram
I enlighet med beslut på årsstämman den 5 maj 2011 har ett 
optionsprogram till VD, ledningsgrupp, fabrikschefer och andra 
nyckelpersoner i koncernen initierats. Löptiden är till och med 
den 30 maj 2014 och nyteckning av aktier med stöd av dessa  
teckningsoptioner kan äga rum från den 1 mars till den 30 
maj 2014 till lösenpriset 51,70 SEK per aktie. En tecknings-
option ger rätt att teckna en aktie. Varje nytecknad aktie 
påverkar aktiekapitalet med 5,00 SEK. 87 procent av det be-
slutade optionsprogrammet har tecknats, vilket beräknas ge 
en maximal utspädningseffekt om cirka 2,6 procent. Options-
programmet genomförs på marknadsmässiga villkor.

årets förändring i optionsprogram  antal optioner

Utestående optioner vid periodens början    -
Tilldelade under perioden    265 600
Förverkade under perioden    -
Inlösta under perioden    -
Förfallna under perioden    -
Utestående vid periodens slut    265 600

not 28 transaKtioner med närstående 
PartnerTechkoncernens transaktioner med närstående, utöver 
de som omfattas av koncernredovisningen, utgörs av transak- 
tioner med bolag som är närstående med Bure Equity AB. 
Under året har inga inköp från närstående företag skett  
(MSEK 4,5). Ingen försäljning till närstående bolag har skett 
(MSEK 26,4). Föregående år utgjordes försäljningen främst av 
varor. All prissättning föregående år skedde på marknadsmäs-
siga villkor.

not 29 Källor till osäKerhet   
 i uppsKattningar 
Koncernledningen och styrelsen gör löpande olika bedömningar 
och antaganden om framtiden. Dessa bedömningar och anta-
ganden påverkar redovisade värden samt övrig information som 
lämnats. Bedömningarna baseras på historiska erfarenheter 
och de olika antaganden som bedöms vara rimliga under 
rådande omständigheter. Härigenom dragna slutsatser utgör 
grunden för avgöranden rörande redovisade värden på till-
gångar och skulder i de fall dessa inte kan fastställas genom 
annan information. Verkliga utfall kan avvika från bedömn-
ingarna om andra antaganden görs eller förutsättningarna 
ändras. De viktigaste områdena som innefattar bedömningar 
av detta slag är:

Nedskrivningsprövning av goodwill och 
övriga anläggningtillgångar
Goodwill och andra tillgångar prövas årligen i samband med 
årsbokslutet eller oftare vid indikation på värdenedgång till 
exempel vid ett ändrat affärsklimat. Nedskrivning sker om det 
beräknade nyttjandevärdet understiger det redovisade värdet. 
Se vidare not 18.
 Övriga materiella och immateriella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- 
skrivningar och eventuella nedskrivningar. Koncernen har inga 
immateriella anläggningstillgångar utöver goodwill med obe-
gränsad nyttjandeperiod. Avskrivningar sker över den beräk-
nade nyttjandeperioden enligt bestämda avskrivningsplaner.

Det redovisade värdet på koncernens anläggningstillgångar 
prövas så snart ändrade förutsättningar visar att ett nedskriv-
ningsbehov föreligger. Nyttjandevärdet mäts som förväntat 
framtida diskonterat kassaflöde primärt från den kassagener-
erande enhet till vilken tillgången hör.

Beräkning av lagervärde
Varulagret värderas i första hand utifrån anskaffningsvärdet 
om det är lägre än nettoförsäljningsvärdet. I kundavtalen finns 
avtal om materialbemyndiganden med kunden, vilket inne- 
bär att kunden köper tillbaka material som funnits med i kun-
dens prognos men som aldrig resulterat i någon kundorder. 
Detta material köps tillbaka till anskaffningsvärdet inklusive 
vissa hanteringskostnader, vilket medför att risken för större 
avvikelser mellan bokfört värde och verkligt värde på kon-
cernens varulager är liten. Huvuddelen av det totala varula-
gret består av komponenter och produkter i arbete, andelen 
färdigvarulager är liten. Även det minskar risken för felaktiga 
värderingar. Färdigställandegraden i produkter i arbete är en 
källa till osäkerhet, men risken för felbedömning minskar då 
den direkta materialandelen oftast motsvarar mer än halva 
priset och då de olika stegen i tillverkningen oftast är tydlig. 

Beräkning av uppskjuten skattefordran 
respektive skatteskuld
Bedömningar görs för att bestämma både aktuella och upp- 
skjutna skattetillgångar eller -skulder, särskilt vad avser upp- 
skjutna skattetillgångar. Sannolikheten bedöms för att de upp-
skjutna skattefordringarna kommer att utnyttjas för avräkning 
mot framtida beskattningsbara vinster. Det verkliga värdet på 
dessa framtida beskattningsbara vinsterna kan förändras be-
roende på framtida förändringar i affärsklimat. Det kan även 
påverkas av intjäningsförmåga, förändrade skatteregler samt 
av utfallet av myndigheters eller skattedomstolars ännu ej slut-
förda granskning av avgivna deklarationer. Se vidare not 17.

Beräkningar avseende ersättningar till anställda
Värdet på pensionsförpliktelserna för förmånsbaserade pen-
sionsplaner baseras på aktuariella beräkningar utifrån anta-
ganden om diskonteringsräntor, framtida löneökningar, förvän-
tad avkastning på förvaltningstillgångar, inflation och demo- 
grafiska förhållanden. Koncernens förmånsbaserade förplik-
telser är av ringa värde och kan inte anses ha stor inverkan på 
koncernens finansiella ställning. 

Beräkningar avseende rättstvister och 
ansvarsförbindelser
Koncernen är i vissa fall inblandad i tvister och rättsliga för-
faranden inom ramen för den löpande verksamheten. I dessa 
frågor anlitar ledningen extern juridisk expertis. Enligt gjorda 
bedömningar är koncernen inte inblandad i några rättsliga 
tvister som kan ha någon större effekt på verksamheten eller 
den finansiella ställningen. 

not 30 väsentliga händelser efter 
 räKensKapsårets utgång  
Inga väsentliga händelser har rapporterats efter periodens 
utgång.
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Malmö den 15 mars 2012

 Patrik Tigerschiöld  Andreas Bladh  Henrik Lange
 Styrelseordförande    

 Lotta Stalin Petter Stillström          Thomas Thuresson

 Lennart Pettersson Mikael johansson
 Personalrepresentant Personalrepresentant

 

Leif Thorwaldsson 
VD och Koncernchef 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av  
koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat. De lämnade uppgifterna stämmer med de  
faktiska förhållandena i verksamheten. Inget av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna förändra 

den bild av koncernen och moderbolaget som skapats av redovisningen. 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 mars 2012

Deloitte AB

Per-Arne Pettersson
Auktoriserad revisor
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revisionsBerÄttelse
Till årsstämman i PartnerTech AB

Organisationsnummer 556251-3308

rapport om årsredovisningen och 
Koncernredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för 
PartnerTech AB för räkenskapsåret 2011-01-01– 2011-12-31 
med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 32–37. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den 
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 30–63.

styrelsens och verKställande direKtörens
ansvar för årsredovisningen och 
Koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger 
en rättvisande bild enligt internationella redovisningsstandarder 
IFRS, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och 
för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direk-
tören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncern-
redovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav 
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.
 En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta re-
visionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsent-
liga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrol-
len som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen 
och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hän-
syn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings-
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredo-
visningen och koncernredovisningen.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 
31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassa-
flöden för året enligt årsredovisningslagen, och koncernredovis-
ningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess 
resultat och kassaflöden enligt internationella redovisnings-
standarder, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

rapport om andra Krav enligt lagar 
och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bo-
lagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för PartnerTech AB för räkenskapsåret 
2011-01-01–2011-12-31. Vi har även utfört en lagstadgad 
genomgång av bolagsstyrningsrapporten.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE 
DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen samt att bolagsstyrningsrapporten på sidorna 
32–37 är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

REVISORNS ANSVAR
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.
 Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dis-
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
 Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi ut-
över vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om  
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersätt-
ningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styr-
elseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen.
 Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
 Därutöver har vi läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på 
denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser 
vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att 
vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en 
annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med 
den inriktning och omfattning som en revision enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed  i Sverige har.

UTTALANDEN
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lagstad-
gade information är förenlig med årsredovisningens och koncern-
redovisningens övriga delar.

    
Malmö den 15 mars 2012
Deloitte AB

Per-Arne Pettersson
Auktoriserad revisor

REVISORER
Deloitte AB
Huvudansvarig revisor 
Per-Arne Pettersson
Auktoriserad revisor 
Revisor för PartnerTech 
sedan 2006
Född 1959
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deFinitioner
 marginaler 

 BRUTTOMARGINAL  Bruttovinst i procent av nettoomsättning.

 RÖRELSEMARGINAL  Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

 VINSTMARGINAL  Resultat efter finansnetto i procent av nettoomsättning.

 jÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER  jämförelsestörande poster i procent av nettoomsättning.

 räntaBilitet 

 RÄNTABILITET PÅ OPERATIVT KAPITAL  Rörelseresultatet i procent av genomsnittligt operativt  kapital.

 RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL Nettoresultatet i procent av genomsnittligt eget kapital.

   

 KapitalstruKtur

 RÖRELSEKAPITAL  Operativt kapital reducerat med immateriella och materiella anläggningstillgångar. 

 OPERATIVT KAPITAL Balansomslutning minskad med finansiella anläggningstillgångar, 

  övriga anläggningstillgångar, aktuella skattefordringar, finansiella derivat och 

  likvida medel samt minskad med icke räntebärande skulder 

  (exkl. skatteskulder, finansiella derivat och avsättningar).

 RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD  Räntebärande skulder minskade med likvida medel.

 KAPITALOMSÄTTNINGSHASTIGHET  Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt operativt  kapital.

 RÄNTETÄCKNINGSGRAD  Rörelseresultatet plus finansiella intäkter dividerat med  finansiella kostnader.

 SOLIDITET  Eget kapital i procent av balansomslutningen.

 NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD  Räntebärande nettoskuld dividerat med eget  kapital.

 INVESTERINGAR  Investeringar i anläggningstillgångar 

 anställda

 OMSÄTTNING PER ANSTÄLLD Rörelsens nettoomsättning dividerat med genomsnittligt  antal årsanställda.

 LÖNER OCH LÖNEBIKOSTNADER  

 PER ÅRSANSTÄLLD Löner och ersättning inklusive sociala kostnader dividerat med

  genomsnittligt antal anställda.

 data per aKtie

 VINST PER AKTIE EFTER SKATT  Nettoresultatet dividerat med det genomsnittliga antalet aktier.

 EGET KAPITAL PER AKTIE Eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut. 

 P/E-TAL  Aktiens betalkurs dividerat med vinst per aktie efter skatt.

 DIREKTAVKASTNING  Utdelning per aktie dividerat med aktuell aktiekurs (balansdagskurs). 

 UTDELNINGSANDEL Utdelning per aktie dividerat med vinst per aktie efter full skatt.
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usa
atlanta
PartnerTech Inc
2420 Technology 
Center Parkway,
Suite 100
Lawrenceville 
US-GA 30043
Tel: +1 770 680 0000
Fax: +1 770 680 0001

storBritannien
cambridge
PartnerTech Ltd
College Business Park, 
Coldhams Lane
GB-Cambridge CB1 3HD 
Tel: +44 1223 27 88 50
Fax: +44 1223 27 88 80 

polen
sieradz
PartnerTech Sieradz Sp.z.o.o
Wojska Polskiego 107
PL-98-200 Sieradz
Tel: +48 43 827 86 30
Fax: +48 43 822 17 24

mysłowice
PartnerTech Sp.z.o.o.
Brzezinska 59 street
PL-41-404 Mysłowice
Tel: +48 32 746 79 00
Fax: +48 32 746 79 01  

Kina
hongKong
PartnerTech China Ltd
Room 701-2,7/F, 
Shun Kwong 
Commercial Building
No 8 Des Voeux Road West, 
Hongkong
Tel: +852 2850 8632, 
+86 20 8221 7620, Ext 227
Fax: +852 2541 6253, 
+86 20 8221 7220

sverige
vellinge 
(huvudkontor)
PartnerTech AB 
Box 103
Industrigatan 2
235 22 Vellinge
Tel: 040 10 26 40
Fax: 040 10 26 49

vellinge 
PartnerTech Vellinge AB
Box 33
Industrigatan 2
235 21 Vellinge
Tel: 040 45 99 00
Fax: 040 42 22 32

åtvidaberg
PartnerTech Åtvidaberg AB
Örsäterfabriken 
597 80 Åtvidaberg
Tel: 0120 810 00
Fax: 0120 151 50

norge
moss
PartnerTech AS
Postboks 765
NO-1509 Moss
Tel: +47 69 24 48 00
Fax: +47 69 24 48 01

finland
turku (åbo)
PartnerTech Oy
Mustionkatu 2
FI-20750 Turku
Tel: +358 2 273 07 00
Fax: +358 2 258 01 88

vantaa (vanda)
PartnerTech Oy
Myllynkivenkuja 1 
FI-01620 Vantaa
Tel: +358 9 88 75 50 
Fax: +358 9 88 75 51 89

Karlskoga
Partnertech Karlskoga AB
Bofors Industriområde
691 80 Karlskoga
Tel: 0586 853 00
Fax: 0586 850 50

 

chang’an
PartnerTech China Ltd
No. 5, Lian Xin Road 
Shang jiao 
Management District
Chang’an, Dongguan 
Guangdong
Tel: +86 769 8150 5466
Fax: +86 769 8150 5455

 

guangzhou 
PartnerTech China Ltd
No 17/19, Baoying Nan Road,
Guangzhou Free Trade Zone, 
Tel: +86 20 8221 7620, Ext 227
Fax: +86 20 8221 7220
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tid och plats
Ordinarie årsstämma äger rum fredagen den 27 april 2012  
klockan 15.00 på Östergatan 39, Malmö (SEB:s lokaler).

rätt att deltaga
För att äga rösträtt på årsstämman måste aktieägare vara införd i 
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen  
den 20 april 2012 (avstämningsdag är lördagen den 21 april),  
och ha föranmält sitt del tagande till bolaget. Aktieägare som låtit 
förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i 
stämman, begära att till fälligt införas i den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i 
god tid före fredagen den 20 april 2012 (avstämningsdag är lördagen 
den 21 april), då sådant införande ska vara verkställt.

anmälan om deltagande
Senast måndagen den 23 april 2012 kl. 16.00 
ska anmälan ha inlämnats till bolaget under adress:  
PartnerTech AB, Industrigatan 2, Box 103, 235 21 Vellinge eller 
telefon: 040-10 26 46, fax: 040-10 26 49, 
e-post: info@partnertech.se. 
Vänligen uppge hela namnet, personnummer, telefonnummer dagtid 
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och 
biträde vid anmälan.

utdelning 
Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att ingen utdelning  
ska utgå för räkenskapsåret 2011 (0).

ÅrsstÄMMA 2012

24 april 2012 Delårsrapport för första kvartalet
27 april 2012 Årsstämma
13 juli 2012 Halvårsrapport
24 oktober 2012 Delårsrapport för de första nio månaderna 

ekonoMisk inForMAtion 2012
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