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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 1999

• Omsättningen ökade 20% till 10 277 MSEK (8 582)
• Resultat före skatt ökade med 31% till 981 MSEK (748)
• Vinst per aktie ökade med 26% till 2,25 (1,78)
• Operativt kassaflöde uppgick till 1 218 MSEK (1 028)
• Kassaflöde per aktie (CEPS) ökade med 15% till 4,38 (3,80)
• Den organiska tillväxten för jämförbara enheter var 5% (6%)
• Mul-T-Lock, Israels ledande låstillverkare, förvärvades under december

OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI-DECEMBER 1999

Omsättningen för perioden januari till och med december 1999 uppgick till 10 277 MSEK
(8 582), vilket motsvarar en ökning om 20%. Ökningen uppgick till 18% i lokal valuta. Den
organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 5% (6%). Förvärv svarar för 13% av
ökningen av periodens omsättning.

Koncernens resultat före skatt ökade med 31% till 981 MSEK (748). Vid omräkning av de
utländska dotterbolagens resultat har en positiv resultatpåverkan om 33 MSEK uppstått på grund
av ändrade valutakurser. Vinst per aktie efter skatt och full konvertering ökade med 26% till 2,25
(1,78).

Operativt kassaflöde (före skatt och företagsförvärv) uppgick till 1 218 MSEK (1 028).

Kassaflöde per aktie efter skatt och full konvertering (CEPS) ökade med 15% till 4,38 (3,80).

DOTTERBOLAGENS UTVECKLING

De skandinaviska enheterna har under året visat god ökningstakt med en organisk tillväxt på 6%.
Försäljningen i Norge startade svagare men har ökat under året med bl.a. ökad fokus på
högsäkerhetsprodukter. Genom förvärven av låssmedsdistributörerna Sloth & Co. i Danmark
respektive AKI i Sverige kommer de viktiga låssmedskanalerna kunna erbjudas effektivare stöd
och ytterligare förbättrad leveransservice.

De finska enheterna avslutade året mycket starkt efter en svag inledning som påverkades av den
kraftigt minskade exporten till Ryssland. Fjärde kvartalet var särskilt positivt med en
försäljningsökning på över 20 % och totalt för året uppgick tillväxten till 5%. Elektromekaniska
produkter där större delen av volymen exporteras noterar snabbast tillväxt.

De tyska enheterna utvecklas stabilt och en ökande efterfrågan kan noteras mot slutet av året.
Effeff har utvecklats bättre än väntat såväl vad gäller volym som resultat. Integrationen löper väl



med bland annat en samordning av olika marknadsförings- och säljaktiviteter. Dessutom övertar
effeff ansvaret för all elektromekanisk utveckling i Tyskland.

Integrationsarbetet i de franska enheterna är framgångsrikt med effektiviseringar respektive
utrensningar av olönsamma produkter och exportaktiviteter, vilket påverkade volymen negativt
med 25 MFFR. Bolagens ledtider har förbättrats väsentligt och lagernivåerna reducerats.
Lönsamheten förbättrats väl enligt plan och potentialen är god för fortsatta förbättringar. Den
organiska tillväxten uppgår till 3%.

De engelska enheternas tillväxt ökade mot slutet av året och det fjärde kvartalet visade god
tillväxt. Omsättningen för året som helhet nådde därmed fjolårets nivå. Den svaga inledningen
påverkades bl.a. av en väsentligt lägre orderingång från försvarsindustrin jämfört med de senaste
åren.

De nordamerikanska enheterna fortsätter att visa god tillväxt. Det fjärde kvartalet var visserligen
något svagare men detta hänger delvis samman med den starka avslutningen 1998. Samtliga
enheter ökar sina resultat. Omsättningen i Kanada har ökat starkt under året. Under fjärde
kvartalet förvärvades Arrows kanadensiska distributör, vilket kommer att ytterligare stärka
ASSA ABLOYs position. Även Scovill i Mexico har utvecklas positivt och har bl.a. övertagit
viss produktion från Arrows produktprogram.

VingCards omsättning ligger knappt i nivå med fjolåret. Försäljningen i Europa
ökar starkt. Även Latinamerika och marinsegmentet visar god ökningstakt.
Försäljningen i Asien har reducerats markant beroende på minskad nybyggnation.
På den amerikanska marknaden noterar Elsafe fortsatt god tillväxt medan
hotellåsförsäljningen tillfälligt mattats av efter de stora hotellkedjornas omfattande
uppgraderingar de senaste åren.

Integrationsarbetet med australiska Lockwood fortgår mycket bra. Bolagets ledning har snabbt
utnyttjat fördelarna med att tillhöra ASSA ABLOY-koncernen, genom att lära av de bästa och
genom lansering av flera koncernprodukter. Lönsamhetsutvecklingen går snabbare än förväntat.

Tillväxten på nya marknader är god och uppgår till 26%. Asien går starkt framåt med bland
annat tredubblad försäljning i Kina. Polen visar god ökningstakt och tjeckiska FAB, som
levererar samtliga billås till Skoda, har nu blivit godkänd leverantör av billås till hela
Volkswagen-gruppen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Förvärv av Mul-T-Lock

Under fjärde kvartalet träffades överenskommelse om förvärv av aktier i Mul-T-Lock,
motsvarande 89% av de utestående aktierna i det börsnoterade bolaget. Mul-T-Lock är Israels
ledande tillverkare av lås, låscylindrar och säkerhetsdörrar och förväntas under 2000 omsätta
cirka 100 MUSD. Låsdelen svarar för knappt halva omsättningen och visar hög lönsamhet och
god tillväxt.

Under de senaste 10 åren har omfattande investeringar gjorts inom låstillverkningen och bolaget
förfogar idag över en toppmodern produktionsanläggning. Mul-T-Lock har ett brett och starkt
produktprogram, inte minst inom segmentet högsäkerhetslås och hänglås för privatmarknaden.
Här har bolaget nått goda framgångar på ett antal exportmarknader, däribland England,
Frankrike och USA och exporten utgör två tredjedelar av den totala låsomsättningen.
Försäljningen går i första hand genom låssmeder respektive Do-It-Yourself-varuhus och genom
förvärvet av Mul-T-Lock stärker ASSA ABLOY sin ställning inom dessa viktiga och växande
distributionskanaler.



Mul-T-Locks övriga verksamhet omfattar främst tillverkning av säkerhetsdörrar, en verksamhet
som visar förlust men som är under omstrukturering och förväntas visa ett positivt resultat under
detta år. Denna del av verksamheten är av mindre strategiskt intresse för ASSA ABLOY som har
en option att avyttra verksamheten till Mul-T-Locks grundare Avraham Bahry.

Bolaget konsolideras från den 1 februari, 2000. Mot bakgrund av den omstrukturering som pågår
inom dörrtillverkningen, beräknas förvärvet bidra till koncernens vinst per aktie först 2001.

Övriga förvärv under året

Under året har ytterligare ett antal viktiga förvärv genomförts. Integrationen av bolagen fortgår
enligt plan. De förväntas alla bidra till ASSA ABLOYs vinst per aktie under 2000.

• Genom förvärvet av Lockwood uppnåddes en ledande position i Australien. Dessutom
stärktes koncernens position i Asien ytterligare genom sammanslagningen av Lockwoods
och ASSA ABLOYs försäljningsorganisationer i regionen.

• Effeff som tillverkar elektriska slutbleck bidrar till att skapa en världsledande position för
koncernen inom elektromekanisk låsning. Ett ökat behov av säkerhet generellt och
kontroll av personflöden  i kontor, butiker och olika offentliga miljöer gör att detta är ett
snabbt växande område för koncernen.

• Under våren förvärvades den spanska cylindertillverkaren AZBE. Tillsammans med
koncernens övriga verksamhet skapas en slagkraftig position i Spanien.

• Franska Stremler är en ledande tillverkare av lås för glas- och aluminiumdörrar, en
produktgrupp som koncernen saknat. Produkterna förekommer framförallt i moderna
kontors- och affärskomplex och visar god tillväxt.

• Boda (Scafor) är Finlands ledande låshustillverkare och kompletterar koncernens övriga
produktprogram väl. Boda har dessutom lyckats väl med sina produkter i Baltikum och
Polen.

• Under hösten träffades överenskommelse om förvärv av Fichet Serrurerie Bâtiment,
divisionen för högsäkerhetslås inom Fichet Bauche. Fichet är sannolikt Frankrikes
starkaste varumärke inom högsäkerhetslås och tillför såväl viktiga produkter som
distributionskanaler.

• Timelox AB är liksom VingCard verksamt inom hotellåssegmentet. Bolaget har skapat en
stark position i Sverige och det hotelltäta Las Vegas, marknader där VingCard är svagare.
Timelox tillför dessutom ASSA ABLOY viktig teknologisk kompetens och har bland
annat utvecklat ett nytt hotellås baserat på smartcardteknologi.

ANSTÄLLDA

Antalet anställda hade vid utgången av året ökat till ungefär 13 000 som en följd av de olika
förvärven.

UTDELNING OCH BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,75 SEK (0,63) per aktie för räkenskapsåret 1999.
Bolagsstämman kommer att hållas klockan 15.00 den 3 maj, 2000.



UTSIKTER INFÖR 2000

Utvecklingsmöjligheterna för ASSA ABLOY är alltjämt betydande. Den starka positionen, den
säkerhetsdrivna tillväxten, potentialen för en fortsatt effektivisering och branschens
konsolidering skapar förutsättningar för en fortsatt god vinstutveckling.

Stockholm den 9 februari, 2000

Carl-Henric Svanberg
VD och Koncernchef

Kvartalsrapporter från ASSA ABLOY AB under 2000 publiceras den 3 maj, den 10 augusti, den
13 november och den 7 februari 2001.

                                    

Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och Koncernchef, tel: 08-506 485 52 alt. 070-510 05 51, eller

Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 alt. 070-698 85 72

ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm

Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90

www.assaabloy.se

            

ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har ca 13 000 anställda och

omsatte 1999 10 277 MSEK.



FINANSIELL INFORMATION

RESULTATRÄKNING jan-dec jan-dec jan-dec
1999 1999 1998

MEUR
1)

MSEK MSEK
Omsättning 1 170,5 10 277,2 8 581,7
Kostnad för sålda varor -715,5 -6 282,5 -5 463,0
Bruttoresultat 455,0 3 994,7 3 118,7
Försäljnings- och administrationskostnader -297,6 -2 612,3 -2 017,4
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 157,4 1 382,4 1 101,3
Goodwillavskrivningar -21,5 -189,0 -138,5
Rörelseresultat 135,9 1 193,4 962,8
Finansnetto -26,2 -230,1 -227,8
Resultatandel i intressebolag 2,0 17,3 13,4
Resultat före skatt 111,7 980,6 748,4
Skatter -31,9 -279,6 -212,0
Minoritetsandel -1,6 -14,1 -10,4
Årets resultat 78,2 686,9 526,0

BALANSRÄKNING 31 dec 31 dec 31 dec

1999 1999 1998
MEUR

2)
MSEK MSEK

Immateriella anläggningstillgångar 396,2 3 388,1 2 668,0
Materiella anläggningstillgångar 345,6 2 955,4 2 777,8
Finansiella anläggningstillgångar 100,0 854,8 647,8
Varulager 183,0 1 564,7 1 339,1
Kundfordringar 210,1 1 796,2 1 426,8
Övriga ej räntebärande omsättningstillgångar 33,1 283,0 221,5
Räntebärande omsättningstillgångar 52,3 447,2 137,8
Summa tillgångar 1 320,3 11 289,4 9 218,8

Eget kapital 624,2 5 337,0 2 715,2
Minoritetsintressen 31,2 266,8 32,1
Räntebärande avsättningar 70,9 606,6 637,1
Ej räntebärande avsättningar 39,0 333,7 407,7
Räntebärande långfristiga skulder 303,8 2 597,5 3 608,7
Ej räntebärande långfristiga skulder 0,3 2,8 83,7
Räntebärande kortfristiga skulder 9,1 77,9 132,5
Ej räntebärande kortfristiga skulder 241,8 2 067,1 1 601,8
Summa eget kapital och skulder 1 320,4 11 289,4 9 218,8

1)
 Belopp i EUR har omräknats enligt genomsnittskurs, 1 EUR = 8,78

2)
 Belopp i EUR har omräknats enligt utgående kurs per 31 Dec 1999, 1 EUR = 8,55



KASSAFLÖDESANALYS jan-dec jan-dec jan-dec
1999 1999 1998

MEUR
1)

MSEK MSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten 160,7 1 410,9 1 051,8

Kassaflöde från investeringsverksamheten -161,0 -1 414,0 -1 413,8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10,6 93,4 357,0

Förändring i likvida medel 10,3 90,3 -5,0

Förändring i nettoskuldsättning
Ingående nettoskuldsättning

2)
495,6 4 237,3 3 442,0

Kassaflödets påverkan på nettoskulden -205,5 -1 803,9 485,8
Nettoskuld i förvärvade bolag 58,6 514,9 214,5
Omräkningsdifferens och övrigt 1,9 49,4 95,0
Utgående nettoskuldsättning

2)
350,6 2 997,7 4 237,3

Operativt kassaflöde 
Kassaflöde från löpande verksamhet 160,7 1 410,9 1 051,8
Nettoinvesteringar i materiella 
anläggningstillgångar -44,4 -390,2 -316,2
Återläggning av betald skatt 22,5 197,8 292,7
Operativt kassaflöde 138,8 1 218,5 1 028,3

OMSÄTTNING PER ORGANISATORISK ENHET jan-dec jan-dec 99/98
1999 1998 % 

3)

Skandinavien MSEK 1 777 1 701 6
Finland MFIM 605 545 5
Tyskland MDEM 138 129 1
Frankrike MFRF 1170 1 114 3
Storbritannien MGBP 20 20 0
USA MUSD 449 366 7
Hotellås, VingCard/Timelox MNOK 911 902 -2
Australien MAUD 111 - -
Nya Marknader MSEK 398 279 26
Total MSEK 10 277 8 582 5

3)
 Avser jämförbara enheter efter justering för förvärv och ändrade valutakurser



NYCKELTAL

jan-dec jan-dec

1999 1998
Organisk tillväxt % 5 6
Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar % 13,5 12,8
Rörelsemarginal  % 11,6 11,2
Vinstmarginal (resultat före skatt) % 9,5 8,7
Operativt kassaflöde MSEK 1218 1 028
Nettoinvesteringar  i materiella anl. tillg. MSEK 391 316
Avskrivningar MSEK 667 623
Eget kapital MSEK 5 337 2 715
Nettoskuldsättning MSEK 2 998 4 237
Sysselsatt kapital MSEK 8 602 6 984
Soliditet % 49,6 29,8
Räntetäckningsgrad 5,3 4,4
Nettoskuldsättning/eget kapital 0,56 1,56
Avkastning på sysselsatt kapital före 
goodwillavskrivningar % 28,5 26,4
Avkastning på sysselsatt kapital % 15,5 15,2
Avkastning på eget kapital efter skatt  % 16,1 19,0
Vinst per aktie efter skatt och full konvertering SEK

4)
2,25 18:43

Kassaflöde per aktie efter skatt och full
konvertering  SEK

4)
4,38 3,80

Eget kapital per aktie efter full konvertering SEK
4)

17:38 10:07
Antal aktier 1000-tal 314 409 284 304
Antal aktier efter full konvertering 1000-tal 324 200 295 448
Medeltal anställda 12 654 10 545

4)
 Jämförelsesiffror har justerats för nyemission med korrektionsfaktorn 0,9784.

Jämförelsesiffrorna har även justeras för split.


