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• OMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 44 % TILL 221,7 MKR (153,5 MKR)
• PERIODENS RESULTAT BLEV 5,9 MKR (1,2 MKR)
• SOLIDITETEN ÖKADE TILL 67 % (62 %)
• KASSAFLÖDET FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN UPPGICK TILL 14,2 MKR (-6,1 MKR)
• FoU OCH KOSTNADER FÖR TILLVÄXT HAR BELASTAT RESULTATET MED 14,6 MKR (5,0 MKR)

FRAMGÅNGSRIK STRATEGI
Koncernens starka tillväxt med bibehållna positiva resultat fortsät-
ter i enlighet med tillväxtstrategin från 1997. Under dessa fyra år
har koncernen vuxit från 17 Mkr i omsättning till årets 222 Mkr.
Den snabba och positiva utvecklingen baseras på strategiska för-
värv inom affärs- och produktområden där Duroc-teknologin nått
tekniska och kommersiella genombrott och där Duroc kan bli le-
dande i branschen.

KÄRNVERKSAMHETEN VÄXER SNABBAST
Grundbulten i strategin är att nyttja Duroc-teknologin som en häv-
stång i koncernens affärsverksamheter. Utvecklingen för division
Duroc Applications visar strategins styrka. Divisionen, vars verk-
samhet uteslutande baseras på Duroc-teknologin, har under året
vuxit  organiskt med 75 %.

NYA TILLVÄXTMÖJLIGHETER
Durocs affärsidé har vidgats till att även innefatta samägda företag.
Därmed kan Duroc genom samarbeten med industriella och finan-
siella partners nyttja Duroc-teknologins hävstångseffekter för att
uppnå en starkare marknadsposition och en snabbare access till
fler och större marknader.

DUROC ValueKey - NY UNIK IT-TJÄNST
Duroc har under året utvecklat en ny datorbaserad programvara,
Duroc ValueKey, som visar kunden de värden som kan skapas i
produkter, processer och produktionssystem. På basis av denna har
ett  koncerngemensamt program för kompetensutveckling avseen-
de kundvärdebaserad försäljning startats.

DUROC APPLICATIONS - NYA GENOMBROTT
Viktiga kommersiella och tekniska genombrott har gjorts under året.
Det egentillverkade lasersystemet har byggts ut för att möta mark-
nadsbehoven för Duroc-behandling av komplext formade produk-
ter, som t ex plåtformningsverktyg för bilindustrin.
   På uppdrag av svensk kärnkraftsindustri har under året ett ko-
boltfritt, miljövänligt ventilmaterial med unika egenskaper utveck-
lats. Resultaten är internationellt uppmärksammade och anses av
kärnkraftsindustrin vara ett industriellt genombrott.

DUROC RAIL - ÖKAD INTERNATIONALISERING
Divisionen har under året visat fortsatt framgångsrik utveckling.
Allt fler Durocbehandlade hjul har under året levererats från an-
läggningen i Luleå. Dessa rullar nu i tung godstrafik under jord,
samt på personvagnar och spårvagnar - i såväl Storbritannien som
Sverige och Tyskland. Det första avtalet avseende performanceba-
serat hjulunderhåll har tecknats med Tågkompaniet. Ett samarbets-
avtal har tecknats med franska Valdunes.
   Därtill har det inom EU-projektet ”Infra-Star” uppnåtts mycket
positiva men ännu inte offentliggjorda resultat.
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DUROC TOOLING - VÄXER I BILINDUSTRIN
Divisionen inledde för drygt ett år sedan samarbeten med Saab,
Scania, Volvo Lastvagnar och Volvo Personvagnar. Stora kundvär-
den kan nu skapas genom Duroc-behandling av plåtformande verk-
tyg för bilindustrin, såväl vad gäller ökad verktygsprestanda som
bättre designmöjligheter. Detta har resulterat i den växande order-
ingången. Kapacitetsökningar för Duroc-behandlingen planeras.

SSB - REDAN STARKT
Swedish Saw Blades AB (SSB) förvärvades i november 1999. Det i
samband med förvärvet beslutade åtgärdsprogrammet har i allt vä-
sentligt genomförts under året med avsevärda resultatförbättringar.
Nya produkter har introducerats. Processen att implementera Du-
roc-teknologin i träförädlingsbranschen har startat. De första såg-
klingorna testas för närvarande vid ett av de största svenska sågver-
ken. I Sverige har även ett samarbete etablerats med olika slipsta-
tioner som geografiskt täcker landet. I samband med detta har det
välkända varumärket Micor nyintroducerats.

IMPACT COATINGS - NY PARTNER
Under året förvärvades 45 % av högteknologiföretaget Impact Coa-
tings AB i Linköping. Företagets verksamhet baseras på tunnfilms-
teknologi med tillämpningar inom elektronik-, mobiltelefon- och
bilkomponentmarknaden. Med förvärvet vidgas basen för kvalifi-
cerad ytförädling. Förvärvet innebär även goda möjligheter att till-
varata de kommersiella och tekniska synergieffekter som kan upp-
nås mellan de båda företagens teknologier. Duroc har patentansök-
ningar relaterade till detta i Europa, Kanada och USA.

ÖVRIG EKONOMISK INFORMATION
Koncernens investeringar i anläggningar uppgick till 20,6 Mkr (29,0
Mkr). Övriga tillväxtkostnader har belastat resultatet  med 7,3 Mkr
(2,4 Mkr). FoU har belastat resultatet med 7,3 Mkr (2,6 Mkr). Fö-
retagsanknutna medel från SPP har påverkat resultatet positivt med
3,0 Mkr. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

INFORMATION
Årsredovisning publik vid HK i Umeå i början av april
Bolagsstämma i Umeå 8 maj
Delårsrapport januari - mars 8 maj
Delårsrapport januari - juni 13 augusti
Delårsrapport januari - september 26 oktober
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr 2000 1999

Nettoomsättning 221 723 153 534
Kostnad sålda varor - 172 447 - 125 906

Bruttoresultat 49 276 27 628

Försäljningskostnader - 35 561 - 14 315
Administrationskostnader - 21 303 - 13 639
Forsknings- och utvecklingskostnader - 7 258 - 2 644
Jämförelsestörande poster 2 710 - 2 117
Övriga rörelseintäkter 15 740 5 230

Rörelseresultat 3 604 143

Andelar i intresseföretags resultat - 68 -

Resultat från finansiella investeringar:
Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 206 1 690
Räntekostnader och liknande resultatposter - 1 509 - 548

Resultat efter finansiella poster 6 233 1 285

Skatt - 319 - 181
Minoritetsandelar - 15 113

Årets resultat 5 899 1 217

KONCERNENS BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

2000-12-31 1999-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 7 622 6 876
Materiella anläggningstillgångar 103 485 107 713
Finansiella anläggningstillgångar 4 067 4
Summa anläggningstillgångar 115 174 114 593

Omsättningstillgångar
Varulager 27 680 28 082
Kortfristiga fordringar 37 849 47 885
Kassa, bank och kortfristiga placeringar* 93 293 96 925
Summa omsättningstillgångar 158 822 172 892

Summa tillgångar 273 996 287 485

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 183 510 176 804
Minoritetsintressen 108 163
Avsättningar 17 208 30 839
Långfristiga skulder 29 148 27 145
Kortfristiga skulder 44 022 52 534

Summa eget kapital och skulder 273 996 287 485

* Kortfristiga placeringar avser värdepapper som är likvida inom  två månader.

Org.nr 556446-4286

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i tkr 2000 1999

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 3 604 143
Justeringar för poster som inte ingår i kasssaflödet
    Avskrivningar och nedskrivningar 17 865 10 173
    Upplösning av omstruktureringsreserv - 4 672 - 4 672
    Upplösning av negativ goodwill - 9 528 - 558

Övriga avsättningar 390 -
    Jämförelsestörande poster - 2 117
    Reaförlust/vinst vid avyttring av anläggningstillgångar 1 369 - 61

9 028 7 142

Erhållen ränta 4 206 1 690
Erlagd ränta - 1 509 - 548
Skatt - 140 - 181

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 11 585 8 103

Förändring i rörelsekapital 2 631 - 14 178

Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 216 - 6 075

Investeringsverksamheten
Förvärv av anläggningstillgångar - 20 575 - 28 991
Försäljning av anläggningstillgångar 622 4 210
Anläggningstillgångar avseende förvärvad verksamhet - - 26 061

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 19 953 - 50 842

Finansieringsverksamheten
Ökning av långfristiga skulder 7 838 11 960
Minskning av långfristiga skulder - 5 835 -
Nyemission och övriga kapitaltillskott - 84 568
Skulder och avsättningar avseende förvärvad verksamhet - 39 529

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 003 136 057

Årets kassaflöde - 3 734 79 140

Likvida medel vid årets början 96 925 17 785

Kursdifferens i likvida medel 102 -

Likvida medel vid årets slut 93 293 96 925

NYCKELTAL 2000-12-31 1999-12-31

Avkastning på eget kapital (%) 3 1
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 3 1
Soliditet (%) 67 62
Börskurs vid periodens slut (kr) 91 82
Antal aktier (st) 5 328 900 5 328 900
Eget kapital/aktie (kr) 34,44 33,18
Genomsnittligt antal aktier (st) 5 328 900 4 457 625
Nettoresultat/aktie (kr) 1,11 0,27

Umeå den 7 februari 2001

Lennart Olofsson
Verkställande direktör


