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sunda finanser skapar möjligheter i rådande affärsklimat

• Duroc-koncernen redovisar ytterligare ett starkt kvartal resultatmässigt. 

• Minskad orderingång möts med åtgärder för att anpassa kostnaderna till sänkta volymer.

• Kassan uppgick vid periodens utgång till 71,0 Mkr (75,0).

• Arbetet med att utvärdera förvärvsobjekt har intensifierats.

tredje kvartalet

• nettoomsättningen uppgick för tredje kvartalet till 163,5 Mkr (172,6). 

• rörelseresultatet uppgick till 7,5 Mkr (4,2).
• resultatet efter skatt blev 5,9 Mkr (3,0).
• nettoresultatet per aktie blev 0,81 kronor (0,41).

Delårsperioden januari-september

• nettoomsättningen för delårsperioden uppgick till 530,9 Mkr (358,9)
• rörelseresultatet uppgick till 15,1 Mkr (11,6)
• resultatet efter skatt blev 12,3 Mkr (9,0)
• nettoresultatet per aktie blev 1,68 kronor (1,35)

Delårsrapport januari–september 2008 

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad 

siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utveck-

lingen. Duroc omsätter ca 700 Mkr, har närmare 300 medarbetare och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm.
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Vd-ord

»sunda finanser skapar möjligheter.»

Affärsklimatet för det kommande året eller åren kommer sannolikt 

att bli bistrare. Under det senaste kvartalet har vi sett en vikande 

orderingång, främst inom affärsområde industrihandel avseende 

standardverktygsmaskiner till verkstadsindustrin. Här arbetar vi nu 

med åtgärdspaket för att snabbt anpassa vår kostnadsmassa och 

samtidigt stimulera försäljningen genom att bland annat erbjuda 

kunderna olika finansierings- och hyreslösningar. 

Affärsområde teknik/produktion har kraft, flyg, försvar och järnväg 

som betydande kundsegment, vilka hittills har påverkats mindre av 

den vikande konjunkturen. Generellt anser vi att de senaste årens ar-

bete med att göra våra företag mer kostnadseffektiva, har förberett 

oss för att möta en svagare volymutveckling. Detta i kombination 

med att Duroc har en sund finansiell ställning, ger oss fördelar i den 

rådande marknadssituationen ur ett konkurrensperspektiv. 

Konjunkturläget innebär ett mer gynnsamt klimat för intressanta 

företagsförvärv, vilket ökar våra möjligheter till fortsatt expansion. 

Duroc har en kassa om 7�,0 Mkr (75,0) och kreditlöfte om ytterligare 

�5 Mkr och vi intensifierar nu arbetet med att söka lämpliga förvärvs-

objekt. Vi har som målsättning att komma ut ur lågkonjunkturen som 

en ännu starkare industrigrupp med stärkta marknadspositioner.

Erik Albinsson

Vd och koncernchef

 

Delårsperioden januari-september
Duroc har haft ett gott januari-september. Omsättningen uppgick 

till 530,9 Mkr (358,9) och rörelseresultatet blev �5,� Mkr (��,6). 

Rullande ��-månader uppgick omsättningen till 73�,4 Mkr och rö-

relseresultatet till �5,� Mkr. 

Orderingången uppgick för delårsperioden till 454,0 Mkr (398,�) 

och orderstocken var vid periodens utgång �65,5 Mkr (�48,0). 

tredje kvartalet
Tredje kvartalet var starkt resultatmässigt. Koncernens omsättning 

uppgick under perioden till �63,5 Mkr (�7�,6) med ett rörelseresul-

tat om 7,5 Mkr (4,�). 

Orderingången minskade under perioden, framförallt avseende 

standardverktygsmaskiner för affärsområde industrihandel. Sam-

mantaget för koncernen uppgick orderingången till 87,9 Mkr 

(�75,9). Den totala orderstocken uppgick vid kvartalets utgång till 

�65,5 Mkr (�48,0).

RöRELSERESULTAT KONCERNEN (MKR)

OMSäTTNiNG KONCERNEN (MKR)

ORDERiNGÅNG/ORDERSTOCK KONCERNEN (MKR)

Kostnader om 6,4 Mkr avseende flytten av Lamitec har 

belastat rörelseresultatet för Q� �008.
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teknik/produktion 2007 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2007 Helår 2008 Q1 2008 Q2 2008 Q3 12-mån rull.
Omsättning 53,3 55,4 45,9 59,� ��3,7 59,4 6�,9 45,6 ��6,�

Rörelseresultat 4,4 �,� -0,� 0,9 7,3 5,5 -5,4 �,4 �,4

Orderingång 5�,4 6�,3 38,9 5�,8 �03,4 60,9 73,8 4�,0 ��7,5

Orderstock 46,5 53,� 46,� 38,8 38,8 40,� 5�,� 47,5 -

Affärsområde Industrihandel
Affärsområde Industrihandel bedriver handel med verktygsmaskiner inklusive automationslösningar, verktyg, service, support 

och finansiering till verkstadsindustrin. I affärsområdet ingår swedish tool Holding-gruppen med industrihandelsverksamhe-

terna swedish tool, wikman gerber, tool center och Vislanda Maskin. Här arbetar 106 personer.

Resultatmässigt redovisar Affärsområde industrihandel ett gott kvartal med en omsättning om ��8,0 Mkr (��6,4) och ett rörelseresultat om 8,� 

Mkr (5,9). Rullande ��-månader uppgick omsättningen till 506,� Mkr och rörelseresultatet till 3�,0 Mkr. 

Orderingången har under kvartalet minskat jämfört med tidigare kvartal. Det är främst Swedish Tool AB, som levererar standardverktygsmaskiner 

till verkstadsindustrin, som känner av nedgången. Orderingången inom affärsområdet uppgick till 46,9 Mkr (�37,0) och den utgående orderstock-

en uppgick till ��8,0 Mkr (�0�,9). Swedish Tool-gruppen arbetar med ett åtgärdspaket som ska anpassa kostnadsmassan, skapa en effektivare 

marknads- och säljorganisation och erbjuda ett flexiblare kunderbjudande som bland annat innebär olika finansierings- och leasinglösningar.

Swedish Tool är finansiellt starkt, vilket under den avmattande konjunkturen ger goda möjligheter till expansion av verksamheten via förvärv i 

Norden.

Affärsområde teknik/produktion
Affärsområde teknik/produktion bedriver produktion av kundanpassade nischprodukter, konstruktionslösningar, specialbear-

betning samt underhåll av komponenter till verkstads-, kraft-, process-, träförädlings- och transportindustrin. I affärsområdet 

ingår Duroc engineering-bolagen i umeå och göteborg, Duroc tooling-bolagen i robertsfors och olofström samt Duroc rail och 

Micor-gruppen. Här arbetar 165 personer.

Affärsområde Teknik/produktion omsatte under kvartalet 45,6 Mkr (45,8) och rörelseresultatet uppgick till �,4 Mkr (-0,�). Rullande ��-månader 

uppgick omsättningen till ��6,� Mkr och rörelseresultatet till �,4 Mkr. 

Sammantaget har affärsområdet haft en fortsatt god orderingång under kvartalet. Orderingången uppgick till 4�,0 Mkr (38,9) och orderstocken 

var vid periodens utgång 47,5 Mkr (46,�). Kraft, flyg, försvar och järnväg är betydande kundsegment för Duroc Engineering, Duroc Tooling och 

Duroc Rail, vilket medfört att den vikande konjunkturen hittills påverkat bolagen i mindre utsträckning. En viss avmattning i orderingången har 

skett till följd av den minskade aktiviteten inom automotiveindustrin. Logistikavtalet med Volvo Personvagnar i Olofström kommer att löpa ut till 

årsskiftet, vilket kommer att innebära en omsättnings- och rörelseresultatminskning i storleksordningen 5 Mkr respektive � Mkr på årsbasis. Det 

bedöms inte uppstå några väsentliga avvecklingskostnader. 

Under perioden har Duroc Engineering utfört två mobila uppdrag, bland annat till GenerPro i Västerås. 

Den ihållande nedåtgående trenden inom sågverks- och golvindustrin har fortgått. Under slutet av tredje kvartalet har även den lägre aktiviteten 

inom byggsektorn medfört en avmattning i efterfrågan på klingor för sågning och kapning av trävaror och aluminiumprodukter. All verksamhet 

inom Micor-gruppen är nu samlad i Laholm och Kalmaranläggningen är stängd. Sammanslagningen innebär sänkta produktionskostnader om 6-7 

Mkr på årsbasis, vilket gör att Micor är rustat för att möta lägre volymer.

Industrihandel 2007 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2007 Helår 2008 Q1 2008 Q2 2008 Q3 12-mån rull.
Omsättning - 76,9 ��6,4 �4�,3 345,6 96,9 �49,0 ��8,0 506,�

Rörelseresultat - 5,� 5,9 �0,5 ��,6 4,6 8,9 8,� 3�,0

Orderingång - �09,5 �37,0 �44,0 490,5 ���,8 ��8,6 46,9 5��,3

Orderstock - 9�,3 �0�,9 �03,6 �03,6 ��9,4 �89,0 ��8,0 -
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Moderbolaget
Duroc ABs (publ) huvudsakliga funktioner är affärsutveck-

ling, förvärv, finansiering, styrning och analys.

Omsättningen under kvartalet uppgick till �,5 Mkr (0,0). Resultatet 

efter finansiella poster uppgick till -0,� Mkr (�8,7). investeringar i 

materiella anläggningstillgångar uppgick till 0 Mkr (0). De dispo-

nibla likvida medlen uppgick vid periodens utgång till �6,� Mkr 

(�6,6). Medelantalet anställda i moderbolaget var 4 (4) personer.

Investeringar
Koncernen har under kvartalet investerat 0,5 Mkr (��,�). 

Kassaflöde
Under kvartalet var koncernens kassaflöde från den löpande verk-

samheten -0,8 Mkr (�6,7).

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid 

periodens utgång till 7�,0 Mkr (75,0). Utöver kassan har Duroc-

koncernen kreditlöfte om ytterligare �5 Mkr att nyttja för företags-

förvärv.

Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till �59,8 Mkr 

(�5�,6). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 57 % (56). 

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 34,8 Mkr (40,0).  

personal
Medelantalet anställda var under perioden �75 (��5). ökningen är 

hänförlig till förvärven av Swedish Tool, Lamitec samt Ernst Gerber. 

transaktioner med närstående
Förutom bolagsstämmobeslutade styrelsearvoden och ersättningar 

till ledande befattningshavare har inga övriga närståendetransak-

tioner genomförts under kvartalet. (Se även not �9 årsredovisning 

�007).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för 
moderföretag och koncern
Duroc AB (publ) och de i Duroc-koncernen ingående företagen är 

genom sina verksamheter utsatta för risker av både finansiell karak-

tär och rörelsekaraktär, vilka bolagen själva kan påverka i större eller 

mindre omfattning. inom bolagen pågår kontinuerliga processer för 

att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska han-

teras. Bolagens verksamhet, lönsamhet och finansiella ställning är 

direkt beroende av investeringar inom industrin i framförallt Sverige. 

En utförlig beskrivning av moderföretagets och dotterbolagens 

risker och riskhantering ges i Durocs årsredovisning �007, sidan � 

och �8.

Framtidsutsikter
Marknadssituationen hänger tätt samman med den finansiella tur-

bulensen vilket gör den kommande efterfrågan svårbedömd. Kort-

siktigt ser vi ingen förändring i det lägre efterfrågemönstret som 

råder, varför vi nu arbetar med åtgärdspaket för att anpassa vår 

kostnadsmassa samt stimulera försäljningen. 

Parallellt med detta har vi intensifierat arbetet med att finna 

lämpliga förvärvsobjekt som kan expandera gruppen.

redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med iAS 34 Delårsrappor-

tering. Vidare har tillämpliga bestämmelser i årsredovsningslagen 

och lagen om värdepappersmarknaden tillämpats. Delårsrapporten 

för moderbolaget är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen 

och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med be-

stämmelserna i RFR �.� Redovisning för juridisk person. Samma re-

dovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats av både 

koncernen och moderbolaget som i den senaste årsredovisningen.

Jämförelsetalen avseende omsättning och rörelseresultat för ja-

nuari-september �007, Affärsområde Teknik/produktion och Mo-

derbolag/elimineringar, har omräknats pga förändring i segments-

redovisningen som genomfördes �007 (se s 7). 

Stockholm �8 oktober �008

Petter Stillström Sten-Åke Aronsson Lennart Pihl

Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Bo Richter  Klas Åström Erik Albinsson

Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör 

FöR YTTERLiGARE iNFORMATiON

Kontakta Erik Albinsson, 070-49� 78 33.
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revisorns granskningsrapport

Till styrelsen i Duroc AB (publ)

Org nr 556446-4�86

iNLEDNiNG

Jag har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport 

för Duroc AB (publ) per den 30 september �008 och den niomå-

nadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och 

verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och rätt-

visande presentera denna delårsrapport i enlighet med iAS 34 och 

årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna 

delårsrapport grundad på min översiktliga granskning.

DEN öVERSiKTLiGA GRANSKNiNGENS iNRiKTNiNG OCH 

OMFATTNiNG

Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Stan-

dard för översiktlig granskning (SöG) �4�0 översiktlig granskning 

av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. 

En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i för-

sta 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 jäm-

fört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Re-

visionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De 

granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör 

det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag 

blir medveten 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.

SLUTSATS

Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram 

några omständigheter som ger mig anledning att anse att den 

bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för 

koncernen i enlighet med iAS 34 och årsredovisningslagen och för 

moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den �8 oktober �008

Per Gustafsson

Auktoriserad revisor

Kommande informationstillfällen
Bokslutskommuniké   �� februari

Delårsrapport januari-mars  �9 april

Årsredovisning   mitten av april

Bolagsstämma i Stockholm  7 maj

Delårsrapport januari-juni  �7 juli

Delårsrapport januari-september 4 november

informationen är sådan som Duroc AB (publ) ska offentliggöra en-

ligt lagen om värdepappersmarknaden. informationen lämnades 

för offentliggörande den �8 oktober �008 kl 08.30.
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Koncernens resultaträkning
     
Belopp i MseK JAn-sep 2008 JAn-sep 2007 Jul-sep 2008 Jul-sep 2007 JAn-Dec 2007 rullande 12 mån
        

Nettoomsättning 530,9 358,9 �63,5 �7�,6 560,4 73�,4

Kostnad sålda varor -40�,3 -�74,5 -���,� -�36,6 -4�3,5 -550,3

Bruttoresultat 129,6 84,4 42,4 36,0 136,9 182,1
övriga rörelseintäkter �,5 0,6 0,5 0,� �,4 �,3

Försäljningskostnader -83,� -57,� -�7,7 -�4,8 -8�,8 -�08,7

Administrationskostnader -3�,4 -�6,0 -7,7 -6,9 -33,5 -49,9

övriga rörelsekostnader -0,5 -0,� 0,0 -0,� -0,3 -0,6

rörelseresultat* 15,1 11,6 7,5 4,2 21,7 25,2
        

Finansiella intäkter �,� �,6 0,9 0,3 �,8 3,3

Finansiella kostnader   -�,� -0,9 -0,8 -0,5 -�,7 -�,9

Finansnetto 0,0 0,7 0,1 -0,2 1,1 0,4
        

resultat före skatt 15,1 12,3 7,6 4,0 22,8 25,6
        

Skatt på periodens resultat -�,8 -3,3 -�,7 -�,0 -6,8 -6,3

perIoDens resultAt 12,3 9,0 5,9 3,0 16,0 19,3
        

varav tillhörigt:         

-moderbolagets aktieägare ��,� 8,9 5,8 �,9 �6,0 �9,3

-minoritetsintressen 0,� 0,� 0,� 0,� 0,0 0,0

perIoDens resultAt 12,3 9,0 5,9 3,0 16,0 19,3 
        
* avskrivningarna uppgår till   �0,5 8,3 3,5 3,7 ��,� �3,4

resultat per aktie
 före utspädning (kr) �,68 �,35 0,8� 0,4� �,50 �,63

 efter utspädning (kr) �,68 �,35 0,8� 0,4� �,50 �,63

Genomsnittligt antal aktier  

före utspädning (st)   7 3�8 900 6 66� �33 7 3�8 900 7 3�8 900 6 40� 873 7 3�8 900

Genomsnittligt antal aktier  

efter utspädning (st)   7 3�8 900 6 66� �33 7 3�8 900 7 3�8 900 6 40� 873 7 3�8 900
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Koncernens balansräkning i sammandrag     
Belopp i MseK    2008-09-30 2007-09-30 2007-12-31 
tIllgÅngAr      
Anläggningstillgångar      
immateriella anläggningstillgångar    90,3 89,7 89,9

Materiella anläggningstillgångar    57,� 68,� 64,0

Andra långfristiga fordringar    0,� 3,� �,9

Uppskjutna skattefordringar    �6,5 �3,� ��,9

summa anläggningstillgångar    174,1 184,3 178,7
      

omsättningstillgångar      
Varulager    6�,4 55,0 54,4

Förskott till leverantörer    6,3 6,3 5,7

Kundfordringar    ���,7 ��5,0 ��9,7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    7,9 6,6 ��,�

övriga fordringar    ��,8 8,� 7,0

Kortfristiga placeringar    0,0 0,0 �0,0

Likvida medel    7�,0 75,0 76,8

summa omsättningstillgångar    281,1 266,0 284,8
suMMA tIllgÅngAr    455,2 450,3 463,5
      

      

    2008-09-30 2007-09-30 2007-12-31
eget KApItAl ocH sKulDer      
eget kapital           
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare       �59,3 �5�,0 �58,0

Minoritetsintressen    0,5 0,6 0,5

summa eget kapital    259,8 251,6 258,5
      

skulder      
Långfristiga räntebärande skulder    �9,� 37,4 33,3

övriga långfristiga skulder    �,0 �,5 �,3

övriga avsättningar     4,5 �,4 3,4

Uppskjutna skatteskulder    9,6 �,� �,�

summa långfristiga skulder    44,3 43,4 41,1
      

Kortfristiga räntebärande skulder    5,6 �,6 8,�

Förskott från kunder    �9,0 30,3 3�,6

Leverantörsskulder    57,0 65,5 56,5

övriga skulder    �9,8 �3,8 �3,9

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    39,7 33,� 4�,7

summa kortfristiga skulder    151,1 155,3 163,9
summa skulder    195,4 198,7 205,0
suMMA eget KApItAl ocH sKulDer    455,2 450,3 463,5
          

      

          

sammandrag avseende förändringar i eget kapital

Belopp i MseK    JAn-sep 2008 JAn-sep 2007 JAn-Dec 2007
      

Belopp vid periodens ingång     �58,5 �78,9 �78,9

Omräkningsdifferens      0,0 0,3 0,�

Nyemission    0,0 63,4 63,4

Lämnad utdelning    -��,0 0,0 0,0

Periodens resultat     ��,3 9,0 �6,0

Belopp vid periodens utgång     259,8 251,6 258,5
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag     
Belopp i MseK  JAn-sep 2008 JAn-sep 2007 Jul-sep 2008 Jul-sep 2007 JAn-Dec 2007
      

Den löpande verksamheten      
resultat före skatt  15,1 12,3 7,6 4,0 22,8
      

 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet ��,� 7,� 3,� �,4 �0,�

Betald inkomstskatt  -6,� -0,� -6,� -0,� -0,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten       
före förändringar av rörelsekapital  20,2 19,2 4,7 6,3 32,7
       

Förändring av rörelsekapital  -�5,3 �,0 -5,5 �0,4 -7,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4,9 20,2 -0,8 16,7 24,9
       

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -4,3 -56,6 0,8 -�7,5 -49,8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -5,4 �9,6 -�,4 �5,5 �9,6

Utdelning  -��,0* 0,0 0,0 0,0 0,0

periodens kassaflöde  -15,8 -16,8 -2,4 14,7 -5,3
      

Likvida medel och kortfristiga placeringar      

vid periodens början  86,8 9�,6 73,3 60,� 9�,6

Kursdifferens i likvida medel  0,0 0,� 0,� 0,� 0,5

likvida medel och kortfristiga placeringar           
vid periodens utgång  71,0 75,0 71,0 75,0 86,8

*(�,50 kronor per aktie)      

    

segmentsrapportering
nettoomsättningen JAn-sep 2008 JAn-sep 2007 Jul-sep 2008 Jul-sep 2007 JAn-Dec 2007 rullande 12 mån
      
Belopp i MseK      
industrihandel 363,9 �03,3 ��8,0 ��6,4 345,6 506,�

Teknik/produktion �67,0 �54,6 45,6 45,8 ��3,7 ��6,�

Moderbolag/elimineringar** 0,0 �,0 0,0 0,4 �,� 0,�

nettoomsättning 530,9 358,9 163,6 172,6 560,4 732,4 
      
rörelseresultat* JAn-sep 2008 JAn-sep 2007 Jul-sep 2008 Jul-sep 2007 JAn-Dec 2007 rullande 12 mån 
      
Belopp i MseK
industrihandel ��,6 ��,� 8,� 5,9 ��,6 3�,0

Teknik/produktion �,5 6,4 �,4 -0,� 7,3 �,4

Moderbolag/elimineringar** -8,0 -6,0 -�,0 -�,6 -7,� -9,�

rörelseresultat 15,1 11,6 7,5 4,2 21,7 25,2
      

rörelsemarginal JAn-sep 2008 JAn-sep 2007 Jul-sep 2008 Jul-sep 2007 JAn-Dec 2007 rullande 12 mån
industrihandel 5,9% 5,5% 6,9% 4,7% 6,3% 6,3%

Teknik/produktion 0,9% 4,�% 3,�% -0,�% 3,4% �,�%

total 2,8% 3,2% 4,6% 2,4% 3,9% 3,4%
       

* Rörelseresultatet avser resultat efter avskrivningar men före koncerngemensamma kostnader, finansiella intäkter och kostnader.    

     

** i Moderbolag/elimineringar ingår Duroc AB och Duroc Leasing AB. Januari - september �007 har ändrats med hänsyn till en förändrad affärsområdesindelning i �007 med �,3 i nettoom-

sättning och 0,6 i rörelseresultat mellan Affärsområde Teknik/produktion och Moderbolag/elimineringar.     
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Moderbolagets resultaträkning 
    
Belopp i MseK  JAn-sep 2008 JAn-sep 2007 Jul-sep 2008 Jul-sep 2007 JAn-Dec 2007
       

Nettoomsättning  5,6 0,9 �,5 0,0 6,5

Bruttoresultat  5,6 0,9 1,5 0,0 6,5
Administrationskostnader  -9,� -8,� -�,6 -�,� -�0,5

rörelseresultat  -3,5 -7,3 -1,1 -2,1 -4,0
        

Resultat från andelar i koncernföretag  0,0 ��,6 0,0 �0,0 �8,3

 övriga ränteintäkter och liknande resultatposter �,7 �,7 0,9 0,8 3,5

Finansnetto  2,7 24,3 0,9 20,8 21,8
        

resultat före skatt  -0,8 17,0 -0,2 18,7 17,8
        

Skatt på periodens resultat  0,� �,3 0,� 0,4 0,7

perIoDens resultAt  -0,6 18,3 -0,1 19,1 18,5

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
  
Belopp i MseK    2008-09-30 2007-09-30 2007-12-31
      
tIllgÅngAr      
Anläggningstillgångar      
immateriella anläggningstillgångar    0,� 0,� 0,�

Materiella anläggningstillgångar    0,� 0,� 0,3

Andelar i koncernföretag    �35,6 �35,� �36,�

Uppskjutna skattefordringar    �0,� �4,4 �0,0

summa anläggningstillgångar    156,0 159,8 156,5
      

omsättningstillgångar      
Fordringar på koncernbolag    47,� 57,4 56,8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    0,9 0,7 0,4

övriga fordringar    0,� 0,4 0,�

Likvida medel    �6,� �6,6 �6,7

summa omsättningstillgångar    74,5 75,1 84,0
suMMA tIllgÅngAr    230,5 234,9 240,5
      

eget KApItAl ocH sKulDer      
eget kapital           
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare       ��5,7 �3�,4 �37,3

summa eget kapital    225,7 232,4 237,3
      

skulder
Leverantörsskulder    0,� 0,5 0,5

Skulder till koncernföretag    - - 0,5

övriga skulder    - 0,� 0,�

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    4,6 �,9 �,�

summa kortfristiga skulder    4,8 2,5 3,2
summa skulder    4,8 2,5 3,2
suMMA eget KApItAl ocH sKulDer    230,5 234,9 240,5
          

Ställda säkerheter    - - -

Eventualförpliktelser      �0,6 0,9 �0,6
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Koncernens finansiella utveckling i sammandrag     

Nedan sammanfattas Duroc-koncernens finansiella utveckling för perioden � januari - 30 september �008, motsvarande period �007 och 

�006. Mkr där inget annat anges. För definitioner se nedan.      
    JAn-sep 2008 JAn-sep 2007 JAn-sep 2006
resultaträkning    
Omsättning    530,9 358,9 �5�,4

Rörelseresultat    �5,� ��,6 �,�

Resultat före skatt    �5,� ��,3 ��,5

Avkastning på eget kapital i %    4,7 4,� �3,8

Avkastning på sysselsatt kapital i %    5,8 4,0 9,7

    

Balansräkning    
Balansomslutning    455,� 450,3 ��9,8

Sysselsatt kapital    �94,6 �9�,6 �8�,4

Eget kapital    �59,8 �5�,6 �73,5

Soliditet i %    57 56 79

Skuldsättningsgrad    0,� 0,� 0,0

    

Kassaflöde    
Kassaflöde från den löpande verksamheten   

före förändringar av rörelsekapital    �0,� �9,� 9,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten    4,9 �0,� 4,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -4,3 -56,6 -�0,8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    -�6,4 �9,6 -�,5

Periodens kassaflöde    -�5,8 -�6,8 ��,9

    

personal    
Medelantal anställda    �75 ��5 �77

Omsättning / medelantal anställda    �,9 �,7 0,9

Förädlingsvärde / medelantal anställda    0,8 0,7 0,5

    

Investeringar    
immateriella anläggningstillgångar    0,0 90,4 0,8

Materiella anläggningstillgångar    4,� �4,� 4,3

       

Aktien    
Nettoresultat / aktie (kr)    �,68 �,35 4,�

Nettoresultat / aktie efter full utspädning (kr)    �,68 �,35 4,�

 Nettoresultat / utestående aktier vid periodens utgång   �,68 �,�3 4,�

Kassaflöde från den löpande    

verksamheten / aktie    0,67 3,04 0,86

Periodens kassaflöde / aktie (kr)    -�,�6 -�,5� 4,�9

 Antalet utestående aktier vid periodens utgång   7 3�8 900 7 3�8 900 5 3�8 900

Genomsnittligt antal aktier    7 3�8 900 6 66� �33 5 3�8 900

Antalet utestående optioner    0 0 0

Börskurs vid periodens slut (kr)    ��,� 3�,7 �7,5

Eget kapital / aktie (kr)    35,4 34,3 3�,6

Definition av nyckeltal     
Eget kapital Summan av aktiekapital, reserver och balanserade vinstmedel inkl årets resultat. 

Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital. 

Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med genomsnittligt kapital.  

Soliditet Eget kapital dividerat med balansomslutningen.  

Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.  

Nettoresultat per aktie Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier. 

Förädlingsvärde/medelantal anställda Omsättning minskat med materialkostnader dividerat med medelantal anställda.

Sysselsatt kapital Balansomslutning minus räntefria skulder.  


