
Delårsrapport för  
Midelfart Sonesson
januari – september 2010

q3

Januari–september 2010 (nio månader)

Nettoomsättning 850 Mkr (1 054)

Rörelseresultat, före poster av engångskaraktär 23 Mkr (36) 

Rörelseresultat, efter poster av engångskaraktär –68 Mkr (84) 

Resultat före skatt, före poster av engångskaraktär 12 Mkr (19) 

Resultat före skatt, efter poster av engångskaraktär –79 Mkr (67) 

Periodens resultat –74 Mkr (50) 

Periodens resultat per aktie  
före och efter utspädning  –3,24 kr (3,69) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 Mkr (–8)

Juli–september 2010 (tredje kvartalet)

Nettoomsättning 275 Mkr (349) 

Rörelseresultat, före poster av engångskaraktär 13 Mkr (17)

Rörelseresultat, efter poster av engångskaraktär 16 Mkr (65) 

Resultat före skatt, före poster av engångskaraktär 8 Mkr (11) 

Resultat före skatt, efter poster av engångskaraktär 11 Mkr (59) 

Periodens resultat 11 Mkr (43) 

Periodens resultat per aktie  
före och efter utspädning  0,50 kr (3,19) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 35 Mkr (–11)
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Finansiell information 

juli–sept 
2010

juli–sept 
2009

jan–sept 
2010

jan–sept 
2009

okt 2009– 
sept 2010

Helår 
2009

Nettoomsättning Mkr 275 349 850 1 054 1 150 1 354

Bruttoresultat Mkr 106 131 224 402 343 521

före engångsposter Mkr 106 136 342 407 461 526

Bruttomarginal % 38,5 37,5 26,4 38,1 29,8 38,5

före engångsposter % 38,5 39,0 40,2 38,6 40,1 38,8

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar Mkr 18 70 52 101 70 119

före engångsposter Mkr 15 22 33 53 51 71

Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar % 6,5 20,1 6,1 9,6 6,1 8,8

före engångsposter % 5,5 6,3 3,9 5,0 4,4 5,2

Rörelseresultat Mkr 16 65 –68 84 –56 96

före engångsposter Mkr 13 17 23 36 35 48

Rörelsemarginal % 5,8 18,6 –8,0 8,0 –4,9 7,1

före engångsposter % 4,7 4,9 2,7 3,4 3,0 3,5

Resultat före skatt Mkr 11 59 –79 67 –70 76

före engångsposter Mkr 8 11 12 19 21 28

Vinstmarginal % 4,0 16,9 –9,3 6,4 –6,1 5,6

före engångsposter % 2,9 3,2 1,4 1,8 1,8 2,1

Periodens resultat Mkr 11 43 –74 50 –70 54

Periodens totalresultat Mkr 3 37 –94 67 –81 80

Kassaflöde från den löpande verksamheten Mkr 35 –11 7 –8 30 15

Koncernchefens kommentar  

Det tredje kvartalet blev årets hittills bästa med ett resultat före skatt på 11 Mkr och ett starkt kassaflöde från den 
löpande verksamheten på 35 Mkr. 

Affärsområde Sverige uppvisade en fortsatt positiv resultatutveckling.  Integrationen av den svenska verksamhe-
ten som påbörjades i slutet av 2009 har varit framgångsrik. Konkurrenskraften har stärkts. Prioriterade varumärken 
såsom Friggs, Naturdiet, MaxMedica och MyggA har haft en stark försäljningsutveckling under kvartalet. Vidare har 
omregleringen av apoteksmarknaden öppnat för nya affärsmöjligheter. Försäljningen till apotekskanalen har ökat 
väsentligt samtidigt som vi vuxit i dagligvaruhandeln.  Vår försäljning till hälsofackhandeln fortsatte dock att minska 
på grund av lägre grossistvolymer. Direktförsäljningsverksamheten under varumärket Vitalas fortsatte den positiva 
resultattrenden.  

Åtgärdsprogrammet för affärsområde Norge började ge resultat och verksamheten visade ett visst överskott i det 
tredje kvartalet. Kostnaderna har sänkts, framförallt genom personalreduktion, samtidigt som försäljningen stabilise-
rat sig. Fokus är nu på tillväxt för att uppnå nödvändig kritisk massa.

Affärsområde Supply hade, som förväntat, ett säsongsmässigt svagt tredje kvartal då produktionsuttaget normalt 
är lågt under sommarmånaderna. Väsentligt högre affärsvolymer väntas under hösten.

Försäljning och resultat för affärsområde Finland var, rensat för valutaeffekter, i linje med samma period före-
gående år.

Vidtagna åtgärder för att effektivisera verksamheten och därmed öka konkurrenskraften och sänka kostnaderna 
har gett resultat. Särskilt positiv är resultattrenden i den svenska verksamheten där vi också kommit längst i vårt 
förändringsarbete. Vi fortsätter arbetet att integrera koncernen samtidigt som vi implementerar en tillväxtstrategi med 
basen i starka varumärken inom hälsa och välbefinnande.

Peter Åsberg
VD OCH KONCERNCHEF
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VIkTIgA HäNDELSER 2010

Första kvar talet

I perioden lanserades nio produkter inom vitaminer och kosttillskott under varumärket MaxMedica på den svenska 
apoteksmarknaden samt en funktionell dryck med olika smaker under varumärket Friggs Vitamino i service- och 
dagligvaruhandeln.

Det nya finansieringsavtalet effektuerades under januari 2010. Den nya lånestrukturen utgjordes av ett förvärvslån 
om 100 Mkr samt en revolverande kreditfacilitet i form av lån och checkräkningskredit om högst 325 Mkr. 

Nyemissionen slutfördes under januari 2010. Totalt inbringade nyemissionen 122 Mkr efter emissionskostnader.

Andra kvar talet

Den 1 april avyttrades industrifastigheten Järven 4, till Hemfosa Fastigheter AB. Köpeskillingen uppgick till 73 Mkr 
och det koncernmässiga realisationsresultatet före skatt blev 31 Mkr. I samband med avyttringen tecknade dotter-
företaget Vitamex Production AB ett hyresavtal på marknadsmässiga villkor i fastigheten.

Två nya principaler kontrakterades för marknadsföring och försäljning av produkter på den norska marknaden 
med lansering under andra kvartalet 2010 respektive första kvartalet 2011. Den förväntade nettoomsättningen beräk-
nas tillsammans uppgå till 60 Mkr per år.

Hårvårdsschamposerien René Fris lanserades mot den nya svenska apoteksmarknaden. Omega-3 serien Trio-
mega lanserades på den norska marknaden med en ny förpackning som ger bättre synlighet i butik.

Ett kraftfullt åtgärdsprogram startades för att varaktigt sänka kostnaderna inom affärsområde Norge. Programmet 
omfattade bland annat personalreduktion, sortimentsrationaliseringar och avveckling av olönsamma försäljnings-
uppdrag. Som en följd av den otillfredsställande utvecklingen i affärsområde Norge beslutade styrelsen i Midelfart 
Sonesson om en nedskrivning av koncerngoodwill hänförlig till den norska verksamheten som belastade resultatet 
med 110 Mkr.  

Tredje kvar talet

Förkylningsprodukten Kaloba lanserades mot den svenska apoteksmarknaden. Preparatet lindrar symtom som 
hosta, halsont och snuva vid förkylning. 

Friggs vitaminer och preparat byter design/utseende. Förändringen sker löpande och ska leda till ökad tydlighet 
för konsument.

Ytterligare en produkt under varumärket Naturdiet i segmentet viktkontroll lanserades på den svenska marknaden, 
en hasselnöt-/chokladbar med högt protein- och fiberinnehåll.

Flera nya produkter för föräldrar och barn från Philips Avent lanserades på den finska marknaden.

NETTOOMSäTTNINg 

Nettoomsättningen för perioden januari–september uppgick till 850 Mkr (1 054), en minskning med 19 %. Minsk-
ningen i nettoomsättningen exklusive valutaeffekter och strukturförändringar var 14 %. 

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 275 Mkr (349), en minskning med 21 %. Minskningen i 
netto omsättningen exklusive valutaeffekter och strukturförändringar var 18 %. Minskningen förklaras främst av en  
reducerad grossistförsäljning i affärsområde Sverige, lägre affärsvolymer i affärsområde Norge och en lägre försälj-
ning i affärsområde Supply. Den lägre försäljningen i affärsområde Supply, justerat för under 2009 avyttrad verksam-
het, var i huvudsak relaterad till högre beläggning i fabrik motsvarande period föregående år på grund av kunders 
lanseringsvolymer samt till en strategisk översyn av produktsortimentet där ett antal mindre lönsamma produkter 
togs bort med reducerade affärsvolymer som följd. Försäljningen till dagligvaruhandel och apotek inom affärsom-
råde Sverige var fortsatt bra, medan direktförsäljningen, där lönsamhet prioriterats före volym, och försäljningen till 
hälsofack handeln hade lägre volymer. De lägre affärsvolymerna inom den svenska grossistverksamheten påverkade 
fortsatt affärsområde Sverige negativt. Affärsområde Norge uppvisade en lägre försäljning främst beroende på att 
föregående år innefattade stora lanseringsvolymer av hårschamposerien Just Glow. Försäljningen av produkter från 
under andra kvartalet 2010 kontrakterad principal utvecklade sig positivt. Efter en svag inledning på 2010 för affärs-
område Finland tog försäljningen fart under perioden och uppnådde en nivå med motsvarande period föregående år, 
trots den svenska kronans förstärkning mot euro. I lokal valuta var försäljningstillväxten högre jämfört med motsva-
rande period föregående år. 
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RESuLTAT 

poster av engångskaraktär

Poster av engångskaraktär påverkade jämförbarheten med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för 
perioden januari–september påverkades negativt med 91 Mkr (–48) netto tillföljd av en kostnad för nedskrivning av 
koncerngoodwill 110 Mkr, en kostnad för omstrukturering av verksamhet 15 Mkr, en intäkt hänförlig till realisations-
resultat avyttring fastighet 31 Mkr och en intäkt för återföring av omstruktureringsreserv 3 Mkr. Av detta påverkades 
bruttoresultatet negativt med 118 Mkr (5).

I bruttoresultatet för det tredje kvartalet 2009 ingick en kostnad av engångskaraktär med 5 Mkr. Rörelseresultatet 
för det tredje kvartalet påverkades positivt med 3 Mkr (48) tillföljd av en intäkt för återföring av omstruktureringsreserv. 

bruttoresultat

Samtliga kommentarer avser före poster av engångskaraktär om inte annat anges.
Bruttoresultatet för perioden januari–september uppgick till 342 Mkr (407), en minskning med 16 %. Minskningen 

i bruttoresultat exklusive valutaeffekter och strukturförändringar var 10 %. Bruttomarginalen ökade till 40 % (39). 
Bruttoresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 106 Mkr (136), en minskning med 22 %. Minskningen i brutto-

resultatet exklusive valutaeffekter och strukturförändringar var 20 %. Minskningen berodde på lägre affärsvolymer i 
jämförelse med föregående år. Bruttomarginalen uppgick till 39 % (39), oförändrad beroende på en kombination av 
positiva valutaeffekter och en generell prispress på marknaden.

Rörelseresultat

Samtliga kommentarer avser före poster av engångskaraktär om inte annat anges.
Rörelseresultatet för perioden januari–september uppgick till 23 Mkr (36). Rörelsens försäljnings- och administra-
tionskostnader var i perioden januari–september 322 Mkr (381), en minskning med 15 %. Minskningen i rörelsens 
försäljnings- och administrationskostnader exklusive valutaeffekter och strukturförändringar var 11 %. 

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 13 Mkr (17). Rörelseresultatet var ett steg i rätt riktning.  
Resultatet i affärsområde Norge förbättrades jämfört med tidigare kvartal under 2010. Effekter från personalneddrag-
ningar påverkade kvartalet positivt. Dessutom genomfördes omförhandlingar av existerande kontrakt och genom-
gång av uppdragsportfölj för att reducera mindre lönsamma uppdrag. Resultatet för affärsområde Sverige förbättra-
des, justerat för avyttrad verksamhet 2009, jämfört med motsvarande period föregående år trots lägre affärsvolymer 
i grossistledet. Den nya svenska integrerade försäljnings- och marknadsorganisationen utvecklades fortsatt väl efter 
den genomförda omorganisationen. Direktverksamheten uppvisade ett positivt resultat för fjärde kvartalet i rad. 

Affärsområde Supply uppvisade ett lägre rörelseresultat, justerat för avyttrad verksamhet 2009, jämfört med 
motsvarande period föregående år beroende på hög beläggning av lanseringsvolymer föregående år och reducerade 
interna priser mot koncernföretag. Investeringar är planerade för att ytterligare effektivisera verksamheten i affärsom-
råde Supply. Rörelseresultatet för affärsområde Finland var i nivå med motsvarande period föregående år, trots den 
ökade priskonkurrensen på den finska marknaden och på eurons försvagning mot den svenska kronan.  

Rörelsens försäljnings- och administrationskostnader för det tredje kvartalet uppgick till 89 Mkr (124), en minsk-
ning med 28 %. Justerat för valutaeffekter och strukturförändringar minskade försäljnings- och administrationskost-
naderna med 26 %. 

I det tredje kvartalet togs 0 Mkr i anspråk och 3 Mkr återfördes av gjorda avsättningar för omstruktureringar av 
verksamheter. Vid balansdagens slut återstod 8 Mkr i avsättningar som förväntas tas i anspråk under 2010 och 2011.

Resultat före skat t

Samtliga kommentarer avser före poster av engångskaraktär om inte annat anges.
Resultat före skatt för perioden januari–september uppgick till 12 Mkr (19). Netto finansiella poster förbättrades till 
följd av förändrad lånestruktur och lägre bankavgifter och uppgick till –11 Mkr (–17).  

Resultat före skatt för det tredje kvartalet uppgick till 8 Mkr (11). Netto finansiella poster uppgick till –5 Mkr (–6).

periodens resultat

Periodens resultat för perioden januari–september uppgick till –74 Mkr (50) motsvarande ett resultat per aktie före 
och efter utspädning på –3,24 kr (3,69). En latent skatteintäkt påverkade periodens resultat positivt med 6 Mkr, hän-
förlig till återförd temporär skillnad på avyttrad materiell anläggningstillgång.

Periodens resultat för det tredje kvartalet var 11 Mkr (43). 
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periodens totalresultat

Periodens totalresultat var –94 Mkr (67) för perioden januari–september. Totalresultatet påverkades negativt med 
–20 Mkr (17) av omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter, vilket i huvudsak berodde på den 
svenska kronans förstärkning mot den norska kronan och euron under perioden. 

Periodens totalresultat för det tredje kvartalet uppgick till 3 Mkr (37), där omräkningsdifferenser vid omräkning av 
utländska verksamheter påverkade totalresultatet med –8 Mkr (–6).

kASSAFLöDE, LIkVIDITET OcH FINANSIELL STäLLNINg 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari–september till 7 Mkr (–8). Förändringen 
i rörelsekapitalet förbättrades till –17 Mkr (–54), på grund av en lägre kapitalbindning i varulager och en högre andel 
rörelseskulder för perioden januari–september jämfört med föregående år. Kassaflödet från investeringsverksam-
heten uppgick till 61 Mkr (68), som påverkades positivt med 67 Mkr genom avyttring av fastigheten Järven 4 medan 
jämförelsesiffran för motsvarande period föregående år påverkades positivt med 76 Mkr genom avyttring av rörelse. 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till –58 Mkr (–74) och utgjordes av nyemission 0 Mkr och amor-
tering lån 58 Mkr. Likvida medel uppgick till 29 Mkr (17). Dessutom fanns det outnyttjade krediter på 104 Mkr (67) vid 
periodens utgång. 

Nettoskuldsättningen uppgick vid periodens slut till 279 Mkr (491). De strategiska besluten att avyttra verksamhe-
ten i dotterbolaget Bioglan AB i september 2009 samt fastigheten Järven 4 i april 2010 bidrog tillsammans med den 
genomförda nyemissionen som slutfördes i januari 2010 till att minska koncernens nettoskuldsättning.

Det egna kapitalet uppgick till 613 Mkr (572). Vid årsskiftet 2009/2010 var det egna kapitalet till 707 Mkr. Föränd-
ringarna i det egna kapitalet under perioden januari–september 2010 utgjordes av omräkningsdifferenser vid omräk-
ning av utländska verksamheter –20 Mkr och periodens resultat –74 Mkr. Nettoskuldsättningsgraden var 0,5 ggr (0,9).

Soliditeten var vid periodens slut 51 % (41).

INVESTERINgAR

Investeringar i immateriella- och materiella anläggningstillgångar uppgick för perioden januari–september till 10 Mkr 
(11). Av periodens investeringar utgjordes 3 Mkr (3) av leasade tillgångar enligt finansiella leasingavtal, vilka således 
inte påverkade kassaflödet. Under det tredje kvartalet 2009 avyttrades leasade tillgångar enligt finansiella leasing-
avtal med 2 Mkr i samband med avyttringen av verksamheten i Bioglan AB.

Periodens avskrivningar uppgick till 11 Mkr (17), fördelade på immateriella anläggningstillgångar 5 Mkr (5) och 
materiella anläggningstillgångar 6 Mkr (12). 

FRAMTIDSuTSIkTER

Midelfart Sonesson förväntas uppnå ett rörelseresultat, före poster av engångskaraktär, som är något lägre än för 
2009 och ett kassaflöde från den löpande verksamheten i nivå med föregående år.

Övrig information
SEgMENTRAppORTERINg 

Från och med den 1 januari 2010 redovisas rörelsesegmentet Direkt i rörelsesegmentet Sverige, vilket följer den nya inte-
grerade organisationen för den svenska verksamheten. Jämförelsesiffror för 2009 har omräknats i enlighet med IAS 8.

pERSONAL 

Medelantal anställda var under perioden januari–september 313 (375) och antalet anställda var vid periodens utgång 307 
(329). Minskningen beror på en avyttring av verksamhet under 2009 samt på en anpassning av antalet anställda till en 
lägre affärsvolym för några verksamheter inom koncernen. 

MODERbOLAgET

Moderföretagets verksamhet omfattar holdingverksamhet med huvudsaklig uppgift att äga och förvalta aktier i kon-
cernens dotterföretag samt huvudkontorsfunktioner, som koncernövergripande ledning och administration.
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Nettoomsättningen för perioden januari–september uppgick till 35 Mkr (25) och resultat före skatt till –120 Mkr 
(–42). Resultatet påverkades negativt av nedskrivning aktier i dotterföretag med 109 Mkr i samband med lämnade 
aktieägartillskott för förlusttäckning i koncernens verksamheter samt kostnader i samband med avyttringen av 
dotterföretaget Järven i Norrköping Fastighets AB med 5 Mkr och av orealiserade valutakursförluster på ingångna 
valutaterminskontrakt med 2 Mkr. Föregående år påverkades resultatet före skatt negativt av nedskrivning aktier i 
dotterföretag med 34 Mkr i samband med lämnade aktieägartillskott för förlusttäckning i koncernens verksamheter. 
Investeringar i immateriella- och materiella anläggningstillgångar uppgick till 1 Mkr (0). Likvida medel, inklusive out-
nyttjade krediter, uppgick till 104 Mkr (67). Upplåningen från kreditinstitut var vid periodens utgång 187 Mkr (364).

Under perioden april–juni såldes dotterföretagen Friggs AB, Bioglan Pharma AB och Vitalas AB internt till dotter-
företaget MaxMedica AB som ett led i att integrera den svenska verksamheten. Genom avyttringen reducerades det 
bokförda värdet på aktier i dotterföretag från 686 Mkr till 472 Mkr.

Antalet anställda var vid periodens utgång 13 (13).

AkTIEN

Midelfart Sonessons A-aktie och B-aktie är noterade på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap List under benäm-
ningen MSON A respektive MSON B. 

I januari 2010 slutfördes den vid årsskiftet pågående nyemissionen, varvid ytterligare 317 028 B-aktier registrerades. 
Årsstämman 2010 beslutade om sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split), innebärande att fyra (4) aktier av 

respektive aktieslag sammanläggs till en (1) aktie av samma slag. Avstämningsdag för sammanläggningen var den 
11 juni 2010. Syftet med sammanläggningen var att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. Efter sam-
manläggningen av aktier var det totala antalet aktier vid periodens utgång 22 744 790  aktier, fördelade på 379 932 
A-aktier och 22 364 858 B-aktier och antalet röster var vid periodens utgång 26 164 178  röster, där en A-aktie mot-
svarar tio röster och en B-aktie en röst. I samband med sammanläggningen ändrades aktiens kvotvärde från 5,00 kr 
till 20,00 kr.

Det fanns vid periodens utgång 570 000 utestående teckningsoptioner som maximalt kan ge 142 500 B-aktier vid 
full konvertering. Teckningskursen för utestående teckningsoptioner översteg B-aktiens genomsnittskurs på balans-
dagen.

Under perioden januari–september 2010 omsattes 8 729 026 aktier. Med hänsyn tagen till sammanläggningen 
av aktier var högsta betalkurs för B-aktien 24,2 kr medan lägsta betalkurs var 12,2 kr. Den 30 september noterades 
aktien, senast betalt, till 13,4 kr. 

TRANSAkTIONER MED NäRSTåENDE

För moderbolaget avser 35 Mkr (25) motsvarande 100 % (100) av periodens försäljning och 7 Mkr (8) motsvarande 
19 % (35) av periodens inköp dotterföretag inom koncernen. Försäljningen till dotterföretag avser i huvudsak admini-
strativa tjänster, medan inköp från dotterföretag i huvudsak avser konsulttjänster och kostnadsersättningar. All pris-
sättning sker på marknadsmässiga villkor.

Dotterföretaget Midelfart Sonesson AS hyr lagerlokal på marknadsmässiga villkor av Mico Eiendom II AS som är 
ett dotterföretag till en av huvudägarna, Midelfart Holding AS. 

Det har inte förekommit några lån, inköp eller försäljning med styrelse eller ledande befattningshavare som väsent-
ligt påverkat företagets resultat och ställning.

öVRIgT

Bokslutskommuniké för januari–december 2010 kommer att offentliggöras den 18 februari 2011.

Malmö den 28 oktober 2010
Midelfart Sonesson AB (publ)

STYRELSEN
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gRANSkNINgSRAppORT

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för 
Midelfart Sonesson AB (publ) per 30 september 2010 och den niomånadersperiod som slutade detta datum. Det 
är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i 
enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad 
på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översikt-
lig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av 
att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att 
utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en 
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en 
översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga 
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en 
översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att 
anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovis-
ningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Malmö den 28 oktober 2010
KPMG AB

Alf Svensson
AUKTORISERAD REVISOR 

NOTERA 

Informationen är sådan som Midelfart Sonesson AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappershandel.
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Resultaträkning koncernen

Mkr
juli–sept 

2010
juli–sept 

2009
jan–sept 

2010
jan–sept 

2009
okt 2009– 
sept 2010

Helår 
2009

Nettoomsättning 275 349 850 1 054 1 150 1 354

Kostnad för sålda varor 2 –169 –218 –626 –652 –807 –833

bruttoresultat 106 131 224 402 343 521

Övriga rörelseintäkter 2 0 59 32 64 32 64

Försäljningskostnader 2 –53 –69 –203 –224 –269 –290

Administrationskostnader 2 –36 –55 –119 –157 –160 –198

Övriga rörelsekostnader –1 –1 –2 –1 –2 –1

Rörelseresultat 16 65 –68 84 –56 96

Finansiella intäkter 0 0 1 1 2 2

Finansiella kostnader –5 –6 –12 –18 –16 –22

Resultat före skatt 11 59 –79 67 –70 76

Skatt på periodens resultat 0 –16 5 –17 0 –22

periodens resultat 11 43 –74 50 –70 54

periodens resultat fördelas på:

Moderbolagets aktieägare (Mkr) 11 43 –74 50 –70 54

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets 
aktieägare, före och efter utspädning (kr) 1 0,50 3,19 –3,24 3,69 –3,42 3,74

Antal aktier (tusen) 1

Per balansdagen 22 745 13 647 22 745 13 647 22 745 22 666

Per balansdagen, efter utspädning 22 887 13 647 22 887 13 647 22 887 22 666

Genomsnittligt under perioden 22 745 13 647 22 737 13 647 20 639 14 341

Genomsnittligt under perioden, efter utspädning 22 887 13 647 22 817 13 647 20 701 14 341

1  Antal aktier har för samtliga perioder justerats för sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) 1:4 i enlighet med IAS 33 p.64.

2  Fördelning poster av engångskaraktär ingående i koncernens resultaträkning per funktion.

Kostnad för sålda varor – –5 –118 –5 –118 –5

Övriga rörelseintäkter – 58 31 58 31 58

Försäljningskostnader 1 –3 –1 –3 –1 –3

Administrationskostnader 2 –2 –3 –2 –3 –2

Totalresultaträkning koncernen

Mkr
juli–sept 

2010
juli–sept 

2009
jan–sept 

2010
jan–sept 

2009
okt 2009– 
sept 2010

Helår 
2009

periodens resultat 11 43 –74 50 –70 54

Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av 
utländska verksamheter –8 –6 –20 17 –11 26

övrigt totalresultat –8 –6 –20 17 –11 26

periodens totalresultat 3 37 –94 67 –81 80

periodens totalresultat fördelas på:

Moderbolagets aktieägare (Mkr) 3 37 –94 67 –81 80
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Balansräkning koncernen

Mkr 30 sept 2010 30 sept 2009 31 dec 2009

TILLgåNgAR

Varumärken 285 290 289

Goodwill 477 595 609

Övriga immateriella anläggningstillgångar 6 7 6

Immateriella anläggningstillgångar 768 892 904

Materiella anläggningstillgångar 30 67 65

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0

Uppskjutna skattefordringar 50 55 50

Anläggningstillgångar 848 1 014 1 019

Varulager 143 157 150

Kundfordringar 162 180 128

Andra fordringar 29 28 20

Likvida medel 29 17 21

Omsättningstillgångar 363 382 319

TILLgåNgAR 1 211 1 396 1 338

EgET kApITAL OcH SkuLDER 

Aktiekapital 455 273 453

Övrigt tillskjutet kapital 336 396 338

Ansamlad förlust, inklusive periodens totalresultat och övriga reserver –178 –97 –84

Eget kapital 613 572 707

Långfristiga räntebärande skulder 268 129 115

Avsättningar till pensioner 3 4 4

Andra avsättningar och andra skulder 80 82 82

Långfristiga skulder 351 215 201

Kortfristiga räntebärande skulder 37 375 254

Leverantörsskulder 138 151 108

Avsättningar och andra skulder 72 83 68

kortfristiga skulder 247 609 430

Skulder 598 824 631

EgET kApITAL OcH SkuLDER 1 211 1 396 1 338

Ställda säkerheter 675 768 739

Ansvarsförbindelser 0 0 7
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Förändringar i eget kapital i sammandrag koncernen

Kassaflödesanalys i sammandrag koncernen

Mkr
juli–sept 

2010
juli–sept 

2009
jan–sept 

2010
jan–sept 

2009
okt 2009– 
sept 2010

Helår 
2009

kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar i rörelsekapital 13 22 24 46 32 54

Förändringar i rörelsekapital 22 –33 –17 –54 –2 –39

kassaflöde från den löpande verksamheten 35 –11 7 –8 30 15

Kassaflöde från investeringsverksamheten –2 75 61 68 59 66

kassaflöde efter investeringsverksamheten 33 64 68 60 89 81

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –20 –59 –58 –74 –75 –91

periodens kassaflöde 13 5 10 –14 14 –10

Likvida medel vid periodens början 17 12 21 31 17 31

Kursdifferens i likvida medel –1 0 –2 0 –2 0

Likvida medel vid periodens slut 29 17 29 17 29 21

Mkr
Aktie-

kapital

övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver

Ansamlad 
förlust inkl. 

periodens 
resultat

Summa 
eget 

kapital

Ingående eget kapital 2009-01-01 273 396 18 –182 505

Periodens totalresultat – – 17 50 67

utgående eget kapital 2009-09-30 273 396 35 –132 572

Ingående eget kapital 2010-01-01 453 338 44 –128 707

Periodens totalresultat – – –20 –74 –94

Nyemission 1 –1 – – 0

Överföring i samband med nyemission 1 –1 – – 0

utgående eget kapital 2010-09-30 455 336 24 –202 613



10 • MIDELFART SONESSON DEL åRSR AppORT JANuARI – SEpTEMbER 2 010 MIDELFART SONESSON DEL åRSR AppORT JANuARI – SEpTEMbER 2 010 • 11

Segmentsredovisning

januari–september Sverige1, 2 Norge Supply1

övriga  
rörelse-

segment 2

koncern-
gemensamma 

funktioner, 
koncern-

justeringar och 
elimineringar koncernen

Mkr 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Nettoomsättning, extern 483 545 223 270 92 184 52 55 850 1 054

Nettoomsättning, koncernintern 14 14 7 28 54 36 0 1 –75 –79 0 0

Nettoomsättning 497 559 230 298 146 220 52 56 –75 –79 850 1 054

Rörelsekostnader, externa –396 –485 –348 –279 –143 –151 –33 –36 2 –19 –918 –970

Rörelsekostnader, koncerninterna –67 –62 –13 –9 –7 –9 –16 –15 103 95 0 0

Rörelsekostnader –463 –547 –361 –288 –150 –160 –49 –51 105 76 –918 –970

Rörelseresultat 34 12 –131 10 –4 60 3 5 30 –3 –68 84

Finansiella poster –11 –17

Resultat före skatt –79 67

Väsentliga intäkts- och kostnadsposter 
som redovisas i resultaträkningen:

Nedskrivning av koncerngoodwill – – –110 – – – – – – – –110 –

Avsättning kostnader för  
omstrukturering av verksamhet – –10 –12 – – – – – – – –12 –10

Realisationsresultat avyttring av fastighet – – – – – – – – 31 – 31 –

Realisationsresultat avyttring av rörelse – – – – – 58 – – – – – 58

Medelantal anställda 85 98 75 79 125 173 15 15 13 10 313 375

Antal anställda, per balansdagen 81 97 70 80 129 124 14 15 13 13 307 329
1  Den avyttrade verksamheten Bioglan AB inklusive associerade varumärken ingick, dels i rörelsesegmentet Supply och dels i rörelsesegmentet Sverige, fram 

till 1 september 2009. För perioden januari–september 2009  ingick nettoomsättning 51 Mkr, rörelsekostnader –50 Mkr, rörelseresultat 1 Mkr och medelantal 
anställda 47  på balansdagen från den avyttrade verksamheten i rörelsesegment Supply. För perioden januari–september 2009 ingick nettoomsättning 9 Mkr, 
rörelsekostnader –5 Mkr och rörelseresultat 4 Mkr från den avyttrade verksamheten i rörelsesegment Sverige.

2  Från och med den 1 januari 2010 redovisas rörelsesegmentet Direkt i rörelsesegmentet Sverige, vilket följer den nya integrerade organisationen för den 
svenska verksamheten. Jämförelsesiffror för 2009 har omräknats i enlighet med IAS 8.

juli-september Sverige1, 2 Norge Supply1

övriga  
rörelse-

segment2

koncern-
gemensamma 

funktioner, 
koncern-

justeringar och 
elimineringar koncernen

Mkr 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Nettoomsättning, extern 154 179 70 98 33 54 18 18 275 349

Nettoomsättning, koncernintern 4 2 2 7 12 11 0 0 –18 –20 0 0

Nettoomsättning 158 181 72 105 45 65 18 18 –18 –20 275 349

Rörelsekostnader, externa –128 –160 –64 –99 –46 –7 –11 –12 –10 –6 –259 –284

Rörelsekostnader, koncerninterna –18 –18 –3 0 –2 –2 –5 –5 28 25 0 0

Rörelsekostnader –146 –178 –67 –99 –48 –9 –16 –17 18 19 –259 –284

Rörelseresultat 12 3 5 6 –3 56 2 1 0 –1 16 65

Finansiella poster –5 –6

Resultat före skatt 11 59

Väsentliga intäkts- och kostnadsposter 
som redovisas i resultaträkningen:
Avsättning kostnader för  
omstrukturering av verksamhet – –10 3 – – – – – – – 3 –10

Realisationsresultat avyttring av fastighet – – – – – 58 – – – – – 58

Medelantal anställda 82 97 70 80 131 173 14 15 13 11 310 376

Antal anställda, per balansdagen 81 97 70 80 129 124 14 15 13 13 307 329
1  Den avyttrade verksamheten Bioglan AB inklusive associerade varumärken ingick, dels i rörelsesegmentet Supply och dels i rörelsesegmentet Sverige, fram 

till 1 september 2009. För perioden juli–september 2009 ingick nettoomsättning 8 Mkr, rörelsekostnader –11 Mkr, rörelseresultat –3 Mkr och medelantal 
anställda 39 på balansdagen från den avyttrade verksamheten i rörelsesegment Supply. För perioden juli–september 2009 ingick nettoomsättning 3 Mkr, 
rörelsekostnader –1 Mkr och rörelseresultat 2 Mkr från den avyttrade verksamheten i rörelsesegment Sverige.

2  Från och med den 1 januari 2010 redovisas rörelsesegmentet Direkt i rörelsesegmentet Sverige, vilket följer den nya integrerade organisationen för den 
svenska verksamheten. Jämförelsesiffror för 2009 har omräknats i enlighet med IAS 8.
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Nyckeltal för koncernen

juli–sept 
2010

juli–sept 
2009

jan–sept 
2010

jan–sept 
2009

okt 2009– 
sept 2010

Helår 
2009

Bruttomarginal % 38,5 37,5 26,4 38,1 29,8 38,5

Rörelsemarginal före av-  
och nedskrivningar % 6,5 20,1 6,1 9,6 6,1 8,8

Rörelsemarginal % 5,8 18,6 –8,0 8,0 –4,9 7,1

Vinstmarginal % 4,0 16,9 –9,3 6,4 –6,1 5,6

Genomsnittligt sysselsatt kapital Mkr 947 1 093 1 001 1 078 1 001 1 078

Avkastning på sysselsatt kapital % 1,7 5,9 neg 7,9 neg 9,1

Avkastning på eget kapital % 1,8 7,8 neg 9,3 neg 8,9

Nettoskuldsättning Mkr 279 491 279 491 279 352

Nettoskuldsättningsgrad ggr 0,5 0,9 0,5 0,9 0,5 0,5

Räntetäckningsgrad ggr 3,2 10,8 neg 4,7 neg 4,5

Soliditet % 50,6 41,0 50,6 41,0 50,6 52,8

Kvartalsdata för koncernen

Mkr

juli–
sept
2010

april–
juni

2010

jan–
mars
2010

okt–
dec

2009

juli–
sept
2009

april–
juni

2009

jan–
mars
2009

okt–
dec

2008

Nettoomsättning 275 277 298 300 349 337 368 363

Kostnad för sålda varor –169 –281 –176 –181 –218 –205 –229 –229

bruttoresultat 106 –4 122 119 131 132 139 134

Övriga rörelseintäkter 0 30 2 0 59 1 4 1

Försäljningskostnader –53 –73 –77 –66 –69 –78 –77 –82

Administrationskostnader –36 –42 –41 –41 –55 –52 –50 –54

Övriga rörelsekostnader –1 –1 0 0 –1 0 0 –5

Rörelseresultat 16 –90 6 12 65 3 16 –6

Finansiella intäkter 0 0 1 1 0 1 0 2

Finansiella kostnader –5 –3 –4 –4 –6 –6 –6 –11

Resultat före skatt 11 –93 3 9 59 –2 10 –15

Skatt på periodens resultat 0 7 –2 –5 –16 –2 1 20

periodens resultat 11 –86 1 4 43 –4 11 5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 35 –19 –9 23 –11 5 –2 18

Antal anställda, per balansdagen 307 313 319 316 329 388 375 373
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Balansräkning i sammandrag moderbolaget

Mkr 30 sept 2010 30 sept 2009 31 dec 2009

TILLgåNgAR

Immateriella anläggningstillgångar 1 0 0

Materiella anläggningstillgångar 1 0 1

Andelar i dotterföretag 472 686 686

Uppskjutna skattefordringar 14 14 14

Fordringar hos dotterföretag 43 137 146

Finansiella anläggningstillgångar 529 837 846

Anläggningstillgångar 531 837 847

Fordringar hos dotterföretag 284 117 78

Övriga fordringar 9 2 3

Likvida medel – – 0

Omsättningstillgångar 293 119 81

TILLgåNgAR 824 956 928

EgET kApITAL OcH SkuLDER 

Aktiekapital 455 273 453

Reservfond 173 233 175

Ansamlad förlust, inklusive periodens resultat och övriga reserver -182 –63 –55

Eget kapital 446 443 573

Skulder till kreditinstitut 151 127 115

Skulder till dotterföretag 1 1 1

Övriga långfristiga skulder 4 – 0

Långfristiga skulder 156 128 116

Skulder till kreditinstitut 36 294 120

Skulder till dotterföretag 176 79 108

Övriga kortfristiga skulder 10 12 11

kortfristiga skulder 222 385 239

EgET kApITAL OcH SkuLDER 824 956 928

Resultaträkning i sammandrag moderbolaget

Mkr
juli–sept 

2010
juli–sept 

2009
jan–sept 

2010
jan–sept 

2009
okt 2009– 
sept 2010

Helår 
2009

Nettoomsättning 12 11 35 25 47 37

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0 0

Försäljningskostnader –1 – –4 – –4 –

Administrationskostnader –11 –14 –32 –32 –45 –45

Övriga rörelsekostnader –1 –9 –7 –9 –7 –9

Rörelseresultat –1 –12 –8 –16 –9 –17

Resultat från andelar i dotterföretag –109 – –109 –34 –112 –37

Finansnetto –1 4 –3 8 –11 0

Resultat före skatt –111 –8 –120 –42 –132 –54

Skatt på periodens resultat 1 0 3 0 6 3

periodens resultat –110 –8 –117 –42 –126 –51



14 • MIDELFART SONESSON DEL åRSR AppORT JANuARI – SEpTEMbER 2 010 MIDELFART SONESSON DEL åRSR AppORT JANuARI – SEpTEMbER 2 010 • 15

Utestående aktier

A–aktier b–aktier Total

Antal aktier 1 januari 2010 1 519 730 89 142 405 90 662 135

Nyemission  – 317 028 317 028

Sammanläggning av aktier –1 139 798 –67 094 575 –68 234 373

Antal aktier 30 september 2010 379 932 22 364 858 22 744 790

Antal röster 30 september 2010 3 799 320 22 364 858 26 164 178

Tillkommande aktier vid full utspädning  – 142 500 142 500

Antal aktier 30 september 2010 vid full utspädning 379 932 22 507 358 22 887 290

Kvotvärde per aktie, kr 20,00

Aktiekapital på balansdagen, kr 454 895 815
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DEFINITIONER

För definitioner av nyckeltal hänvisas till årsredovisningen för 2009.
 

RISkER OcH OSäkERHETSFAkTORER

Midelfart Sonesson-koncernen är i sin verksamhet utsatt för både operationella risker och finansiella risker som kan 
påverka resultaten i mindre eller större omfattning. Utöver den finansiella oron på de globala finansmarknaderna och 
nedgången i världsekonomin är bedömningen att inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har tillkommit. 
För en detaljerad redogörelse av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen för 2009.

bEDöMNINgAR OcH uppSkATTNINgAR

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och 
uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade 
beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och 
bedömningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period 
ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder 
om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. 

Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på de finan-
siella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande finansiella rapporter 
avser i huvudsak följande områden, intäktsredovisning, värdering osäkra kundfordringar samt värdering av goodwill, 
varumärken, uppskjutna skattefordringar och varulager.

REDOVISNINgSpRINcIpER

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av 
International Accounting Standards Board (IASB), samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting  
Interpretations Committee (IFRIC). Vidare har rekommendation från Rådet för finansiell rapportering, RFR 1.3 Kom-
pletterande redovisningsregler för koncerner, tillämpats.

Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, samt i enlighet med 
Årsredovisningslagen (ÅRL). Moderbolagets rapportering är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) 
samt rekommendation från Rådet för finansiell rapportering, RFR 2.3 Redovisning för juridiska personer.

De ändringar i och omarbetningar av standards som trädde i kraft 1 januari 2010 påverkade inte koncernens redo-
visning under de första nio månaderna 2010.

Den omarbetade IFRS 3 Rörelseförvärv och ändringarna i IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella  
rapporter tillämpas från den 1 januari 2010 för alla rörelseförvärv. Ändringarna har endast framåtriktad effekt.

I övrigt har samma redovisningsprinciper tillämpats som i den senaste avgivna årsredovisningen. För detaljerad 
information om redovisningsprinciperna hänvisas till årsredovisningen för 2009.
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Kommande informationstillfällen

Naturdiet är en av de mest innova-

tiva produkterna inom sitt segment 

och har haft en bra tillväxt under de 

senaste åren i Sverige och Finland, 

där Naturdiet säljs. Under tredje 

kvartalet lanserade vi ytterligare en 

produkt inom varumärket på den 

svenska marknaden, hasselnöt-/ 

chokladbar med högt protein- och 

fiberinnehåll. Produkten som säljs i 

två-pack har blivit mycket väl mot-

tagen hos konsumenterna. 

Philips Avent
Philips Avent är ett viktigt försälj-

ningsuppdrag och ett starkt varu-

märke i såväl Sverige, Norge som 

Finland med högkvalitativa föräld-

rar- och barnprodukter. I sortimen-

tet finns allt inom amningshjälp 

och nappar inklusive nappflaskor. 

Under tredje kvartalet lanserade 

vi flera nya produkter från Philips 

Avent i bland annat Finland. 

Naturdiet
Produktnyheter under tredje kvartalet

Våra kosttillskott från Friggs är 

marknadsledare i den svenska daglig-

varuhandeln. Under tredje kvartalet 

påbörjade vi relanseringen av varumär-

ket med en ny modern design och nya 

förpackningar som ska öka produk-

ternas synlighet. Friggs säljs även i 

Finland. 

Friggs kosttillskott


