
Under 2010 har koncernens orderingång, orderstock och omsättning ökat. Af-
färsområde industrihandel har under perioden ökat sina marknadsandelar och 
inom affärsområde teknik/produktion är utvecklingen stark i våra verksamheter 
i Luleå. Bland annat har Duroc Special Steel efter periodens utgång, tecknat ett 
legoavtal med SSAB, vilket innebär en fördubbling av årsvolymen. Försäljning 
och avveckling av två mindre verksamheter inom affärsområde teknik/produk-

tion har inklusive reaförlust belastat rörelseresultatet i kvartalet med ca 3 Mkr.

---------------------------------------

•	Orderingången för delårsperioden uppgick till 341,1 Mkr (236,5).

•	Orderstocken var vid periodens utgång 89,0 Mkr (52,7).

•	Nettoomsättningen uppgick under delårsperioden 317,1 Mkr (291,4).

•	Rörelseresultatet blev -10,3 Mkr (2,2).

•	Resultatet efter skatt blev -12,0 Mkr (0,5).

•	Resultatet per aktie blev -1,64 kronor (0,07).

•	Soliditeten var 57 % (67). 

Tredje kvartalet
•	Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 103,4 Mkr (63,2).

•	Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till 103,0 Mkr (80,4).

•	Rörelseresultatet blev -3,8 Mkr (0,1).

•	Resultatet efter skatt blev -5,9 Mkr (-0,1).

•	Resultatet per aktie blev -0,81 kronor (-0,01).

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 utvecklingen. Koncernen omsätter ca 400 Mkr och har ca 230 
medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Duroc AB (publ)
Organisationsnummer: 556446-4286
Box 340, SE-183 13 Täby. Besök: Reprovägen 15
Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31
www.duroc.com
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Vd-ord

Utvecklingen januari-september
Vi upplever en fortsatt ökad investeringsvilja och investeringsför-

måga hos våra kunder. Inom industrihandelsverksamheten uppgick 

orderingången till 164,9 Mkr (117,1) i perioden. Omsättningen för 

affärsområdet uppgick till 147,4 Mkr (160,3) och rörelseresultatet blev  

-9,7 Mkr (-4,7). Branschstatistik visar att efterfrågeläget fortfarande 

är långt under normala nivåer. Samtidigt pekar samma statistik på 

att Duroc Machine Tool har ökat sina marknadsandelar. Det känns 

mycket inspirerande, speciellt eftersom vi jobbat hårt med samman-

slagning och effektivisering av våra maskinhandelsbolag och med att 

utveckla vårt erbjudande och varumärket Duroc. 

Affärsområde teknik/produktion hade i perioden en orderingång 

om 176,3 Mkr (119,6). Omsättningen uppgick till 169,8 Mkr (131,6) 

och rörelseresultatet blev 1,8 Mkr (9,9). Under kvartalet har vi avytt-

rat dotterbolaget Duroc Engineering i Göteborg AB samt avvecklat 

verksamheten i Micors dotterbolag Normigo Iberica S.L. i Spanien. 

Verksamheterna inklusive reaförlust har belastat kvartalets rörelsere-

sultat med ca 3 Mkr.

För övrigt råder just nu stor aktivitet i våra verksamheter i Luleå. 

Duroc Rail tog tidigare i år hem två 5-åriga underhållsavtal. Duroc 

Special Steel har haft en stark utveckling under det år som gått 

sedan vi förvärvade verksamheten av SSAB. Naturligtvis är det delvis 

drivet av den stärkta konjunkturen, men det är också resultatet av ett 

aktivt ägarskap och ledarskap. Efter periodens utgång tecknades ett 

legoavtal med SSAB om valsning av 12 000 ton höghållfast stål över 

en tvåårsperiod. Avtalet innebär en fördubbling av årsvolymen. Innan 

sommaren beslutades om investeringar i Duroc Special Steel i stor-

leksordningen 15 Mkr, avseende tjockleks- och planhetsutrustning. 

Installationerna kommer att ske under våren-sommaren 2011. 

Aktiviteter för flytten av Engineering-verksamheten till Luleå är 

också i full gång. Lokalerna är färdigställda och första lasern av 

två flyttas i månadsskiftet november-december. I lokalerna i Luleå 

får vi tillgång till hanteringsutrustning för gods upp till 70 ton. Vi 

har svetsrotationsutrustning för axlar upp till 25 ton och inte minst 

finns ett gediget kunnande kring tungt industriellt underhåll i våra 

anläggningar i Luleå. Sammantaget blir detta en stark bas för att 

expandera Engineering-verksamheten och kunna ta större och tyngre 

underhållsuppdrag. 

Sammanfattningsvis arbetar vi offensivt inom båda våra affärs-

områden. Orderingången ökar, men orderstockarna behöver växa 

ytterligare för att vi ska kunna driva produktionen effektivare och mer 

rationellt.

Erik Albinsson
Vd och koncernchef
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Vi upplever en fortsatt ökad 
investeringsvilja... ’’

Rörelseresultatet fjärde kvartalet 2009 avser rörelseresultat före 
nedskrivningar av immateriella tillgångar.
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Teknik/produktion 2008 Q3 2008 Q4 2008 Helår 2009 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Helår 2010 Q1 2010 Q2 2010 Q3
12-mån 

rullande

Omsättning 45,7 53,0 220,0 50,5 43,1 38,0 42,9 174,5 61,6 56,9 51,3 212,7

Rörelseresultat 1,3 –6,1 –5,9 1,7 6,5 1,7 -0,2 9,7 4,2 0,7 -3,1 1,6

Orderingång 41,0 40,1 215,8 45,8 40,6 33,2 61,1 180,7 58,3 64,4 53,6 237,4

Orderstock 47,5 34,6 34,6 29,9 27,4 22,6 40,8 40,8 37,5 45,0 47,3

Affärsområde industrihandel
Affärsområde industrihandel bedriver handel med verktygsmaskiner 

inklusive automationslösningar, verktyg, service, support och finan-

siering till verkstadsindustrin. I affärsområdet ingår Duroc Machine 

Tool-gruppen med industrihandelsverksamheter i Sverige, Norge, 

Danmark och Baltikum. Medelantalet anställda är 71 (90).

Inom industrihandelsverksamheten uppgick orderingången till 49,8 

Mkr (30,0) i kvartalet. Omsättningen för affärsområdet uppgick till 

51,8 Mkr (42,6) och rörelseresultatet blev  0,2 Mkr (-1,0).

Branschstatistik visar att efterfrågeläget fortfarande är långt 

under normala nivåer, men samtidigt visar samma statistik att Duroc 

Machine Tool har ökat sina marknadsandelar i Sverige. Den positiva 

utvecklingen  i Danmark och Baltikum har fortsatt  i tredje kvartalet 

och framförallt har de baltiska länderna gått starkt framåt. 

Under kvartalet har förstärkningar skett inom området produk-

tionsteknik och den 25 november öppnar Duroc ett nordiskt Doosan 

Technical Center i Täby. Med teknisk expertis och representanter från 

Doosan i Korea blir detta ett teknikcentrum för applikations- och pro-

duktionsteknisk utveckling. Dessutom öppnas permanenta maskinut-

ställningar i Vislanda och Vårgårda. 

Affärsområde teknik/produktion
Affärsområde teknik/produktion bedriver produktion av kundanpas-

sade nischprodukter, konstruktionslösningar, specialbearbetning 

samt underhåll av komponenter till verkstads-, kraft-, process-, 

träförädlings- och transportindustrin. I affärsområdet ingår verksam-

heterna Duroc Engineering, Duroc Tooling, Duroc Rail, Duroc Special 

Steel och Micor. Medelantalet anställda är 147 (128).

Affärsområde teknik/produktion hade i kvartalet en orderingång 

om 53,6 Mkr (33,2). Omsättningen uppgick till 51,3 Mkr (38,0) och 

rörelseresultatet blev -3,1 Mkr (1,7).

Under perioden har Duroc Engineering i Göteborg AB avyttrats. 

Laserteknikdelen har sedan tidigare flyttats ut och den under-

hållsverkstad som kvarstår drivs bättre av en enskild entreprenör. 

Verksamheten i Micors dotterbolag Normigo Iberica S.L. i Spanien 

avvecklades under perioden. Volymerna i Spanien har minskat på 

grund av stagnationen i den spanska byggsektorn. Micor har i stället 

slutit avtal med agentföretag, för att ha en mer flexibel försäljnings-

struktur som kan följa utvecklingen i Spanien. Att driva försäljning 

genom agenter i stället för egen verksamhet ger en årlig besparing 

om ca 1,5 Mkr. Verksamheterna Duroc Engineering i Göteborg och 

Normigo Iberica har inklusive reaförlust belastat rörelseresultatet i 

kvartalet med ca 3 Mkr. 

Under kvartalet har Duroc Engineerings nya lokaler i Luleå färdig-

ställts. Den första lasern av två flyttas i månadsskiftet november- 

december. Arbetet med investeringarna i Duroc Special Steel fortskri-

der och beräknas vara installerade våren-sommaren 2011.

Industrihandel 2008 Q3 2008 Q4 2008 Helår 2009 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Helår 2010 Q1 2010 Q2 2010 Q3
12-mån  

rullande

Omsättning 118,0 115,7 479,6 68,2 49,5 42,6 50,4 210,7 43,9 51,7 51,8 197,8

Rörelseresultat 7,0 –2,6 16,1 –4,8 1,1 –1,0 -2,6 -7,3 -6,4 -3,5 0,2 -12,3

Orderingång 46,9 70,9 349,2 50,2 36,9 30,0 44,5 161,6 42,3 72,8 49,8 209,4

Orderstock 118,0 73,2 73,2 55,2 42,7 30,1 24,2 24,2 22,6 43,7 41,7

Under fjärde kvartalet 2008 genomfördes en koncernintern omstrukturering varvid marginella förändringar skett 
avseende dotterbolagens segmentstillhörighet. Jämförelsetalen har justerats med hänsyn till detta. 

Rörelseresultatet i fjärde kvartalet 2009 är ej belastat med goodwillnedskrivning.

Under fjärde kvartalet 2008 genomfördes en koncernintern omstrukturering varvid marginella förändringar skett 
avseende dotterbolagens segmentstillhörighet. Jämförelsetalen har justerats med hänsyn till detta. 

Rörelseresultatet i fjärde kvartalet 2009 är ej belastat med goodwillnedskrivning.
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Moderbolaget
Duroc ABs (publ) huvudsakliga funktioner är affärsutveckling, förvärv, 

finansiering, styrning och analys. Medelantalet anställda i moderbola-

get är 3 (4) personer.

Omsättningen under kvartalet uppgick till 1,3 Mkr (1,6). Resultatet 

efter finansiella poster blev -0,4 Mkr (0,7). Investeringar i materiella 

anläggningstillgångar uppgick till 0,0 Mkr (0,0) och investeringar i 

finansiella tillgångar uppgick till 3,5 Mkr (0,0). De disponibla likvida 

medlen var vid periodens utgång 21,0 Mkr (31,3). Soliditeten upp-

gick till 98% (96) och eget kapital uppgick till 149,4 Mkr (222,4). 

Transaktioner med närstående
Duroc AB har inte haft någon koncernextern omsättning under 

kvartalet. Duroc AB och Duroc Machine Tool AB hyr lokaler av Naeco 

Fastighets AB, som ägs av styrelseledamoten Sture Wikman.

Investeringar
Koncernen har under kvartalet investerat 1,1 Mkr (1,1 Mkr) exklusive 

förvärv. 

Kassaflöde
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten var under 

kvartalet -5,5 Mkr (-12,8). 

Finansiell ställning
Likvida medel

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 42,8 Mkr 

(57,1). 

Soliditet

Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 185,0 Mkr 

(253,0). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 57 % (67). 

 Koncernens räntebärande skulder uppgick till 32,8 Mkr (38,4). 

Personal
Medelantalet anställda var under perioden 221 (222).

Väsentliga händelser efter periodens utgång
I oktober tecknade Duroc Special Steel ett legoavtal med SSAB om 

sträckvalsning av 12 000 ton ultrahöghållfast stål. Avtalet sträcker 

sig över en tvåårsperiod och innebär en fördubbling av Duroc Special 

Steels årsvolym.

I oktober hölls även extra bolagsstämma i Duroc AB, där försälj-

ningen av dotterbolaget Duroc Engineering i Göteborg AB till anställd 

i bolaget, godkändes.

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

 genom sina verksamheter utsatta för risker av både finansiell karaktär 

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 

hanteras. Bolagens verksamhet, lönsamhet och finansiella ställning är 

direkt beroende av investeringar inom industrin i framförallt Sverige.

Med det senaste årets utveckling av den globala konjunkturen följer 

en allmän osäkerhet, vilket även på kort sikt medför en ökad risk och 

osäkerhet med avseende på Durocs försäljning och lönsamhet. 

En utförlig beskrivning av moderföretagets och dotterbolagens ris-

ker och riskhantering ges i Durocs årsredovisning 2009 och specifikt 

på sidan 6 och 33.

Redovisningsprinciper
Med undantag för de nedan angivna nya principerna tillämpar 

koncernen och moderbolaget samma redovisningsprinciper och be-

räkningsmetoder som i årsredovisningen för 2009. Delårsrapporten 

för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. 

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagens 9:e kapitel. 

Reviderade IFRS 3 och ändrade IAS 27 är tillämpliga från och med 

2010. Detta ger bland annat följande effekter på berörda redovis-

ningsprinciper: definitionen av rörelse ändras, transaktionsutgifter vid 

rörelseförvärv ska kostnadsföras, villkorade köpeskillingar ska faststäl-

las till verkligt värde vid förvärvstidpunkten och effekter av omvärde-

ring av skulder relaterade till villkorade köpeskillingar redovisas som 

en intäkt eller kostnad i årets resultat. Omarbetningarna av IAS 27 

ändrade även termen ”minoritetsintresse” till ”innehav utan bestäm-

mande inflytande”. Andra nyheter är att det kommer att finnas två 

alternativa sätt att redovisa innehav utan bestämmande inflytande 

och goodwill, antingen till verkligt värde, det vill säga goodwill 

inkluderas i innehav utan bestämmande inflytande eller alternativt att 

innehav utan bestämmande inflytande utgörs av andel av nettotill-

gångarna. Dessa ändringar ska i relevanta delar tillämpas framåtriktat 

och har inte haft någon effekt på föreliggande delårsrapport. 

RFR 1.2 och 2.2 som tillämpades i årsredovisningen har från och 

med 2010 ersatts av RFR 1.3 och 2.3.

Stockholm den 28 oktober 2010

Joakim Skantze Martin Johansson Lennart Pihl

Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Bo Richter Sture Wikman Erik Albinsson

Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör 

För ytterligare information

Kontakta Erik Albinsson, 070-492 78 33.
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Granskningsrapport
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Duroc 

AB (publ.) för perioden 1 januari till 30 september 2010. Det är sty-

relsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta 

och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med 

IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats 

om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga 

granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard 

för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig 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 redovisnings-

frågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 

granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inrikt-

ning 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 kommit fram 

några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrap-

porten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet 

med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i 

enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 28 oktober 2010

PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg

Auktoriserad revisor

Kommande informationstillfällen

Bokslutskommuniké   16 februari

Delårsrapport januari–mars  28 april

Delårsrapport januari-juni  15 juli

Delårsrapport januari-september 27 oktober

Denna information är sådan som Duroc AB (publ) kan vara skyldigt 

att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller 

lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämna-

des för  offentliggörande den 28 oktober kl 08.15.
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Koncernens resultaträkning i sammandrag

Rapport över totalresultatet för koncernen i sammandrag

Exkl nedskrivning -09

Belopp i Mkr JAN–SEP 2010 JAN-SEP 2009 JUL-SEP 2010 JUL-SEP 2009 JAN-DEC 2009 12-MÅN RULLANDE

Nettoomsättning 317,1 291,4 103,0 80,4 384,7 410,4

Övriga rörelseintäkter 3,4 8,4 1,8 0,4 9,2 4,2

Förändring av varulager -1,4 2,5 -5,0 3,3 9,3 5,4

Råvaror och förnödenheter -64,3 -45,7 -18,5 -13,4 -62,7 -81,3

Handelsvaror -101,1 -95,7 -34,9 -26,9 -126,9 -132,3

Övriga externa kostnader -54,8 -47,5 -18,2 -14,0 -66,1 -73,4

Personalkostnader -97,0 -99,9 -27,0 -26,1 -134,9 -132,0

Avskrivningar på materiella och immateriella anl.tillg. -9,7 -10,5 -3,1 -3,4 -13,4 -12,6

Nedskrivningar av materiella och immateriella anl.tillg. - - - - -56,7 -

Övriga rörelsekostnader -2,5 -0,8 -1,9 -0,2 -0,9 -2,6

Rörelseresultat -10,3 2,2 -3,8 0,1 -58,4 -14,2

  

Finansiella intäkter 0,1 0,8 0,0 0,5 0,4 -0,3

Finansiella kostnader  -1,0 -1,9 -0,2 -0,5 -2,3 -1,4

Finansnetto -0,9 -1,1 -0,2 0,0 -1,9 -1,7

  

Resultat före skatt -11,2 1,1 -4,0 0,1 -60,3 -15,9

Skatt på periodens resultat -0,8 -0,6 -1,9 -0,2 5,7 5,5

Periodens resultat -12,0 0,5 -5,9 -0,1 -54,6 -10,4

Varav periodens resultat tillhörigt:

moderbolagets aktieägare -12,0 0,5 -5,9 -0,1 -54,6 -10,4

innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Periodens resultat -12,0 0,5 -5,9 -0,1 -54,6 -10,4

Resultat per aktie

före utspädning (kr) -1,64 0,07 -0,81 -0,01 -7,45 -1,42

efter utspädning (kr) -1,64 0,07 -0,81 -0,01 -7,45 -1,42

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)  7 328 900 7 328 900 7 328 900 7 328 900 7 328 900 7 328 900

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st)  7 328 900 7 328 900 7 328 900 7 328 900 7 328 900 7 328 900

Periodens resultat -12,0 0,5 -5,9 -0,1 -54,6 -10,4

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser -1,3 -0,4 -0,6 -0,8 0,0 -0,9

Skatt relaterat till övrigt totalresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa övrigt totalresultat -1,3 -0,4 -0,6 -0,8 0,0 -0,9

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN -13,3 0,1 -6,5 -0,9 -54,6 -11,3

Varav totalresultat tillhörigt:

moderbolagets aktieägare -13,3 0,1 -6,5 -0,9 -54,6 -11,3

innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PERIODENS TOTALRESULTAT -13,3 0,1 -6,5 -0,9 -54,6 -11,3
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Koncernens balansräkning i sammandrag

Belopp i Mkr 2010-09-30 2009-09-30 2009-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 36,1 93,8 37,6

Materiella anläggningstillgångar 44,6 53,4 52,6

Andra långfristiga fordringar 1,3 0,7 0,7

Uppskjutna skattefordringar 30,6 30,0 28,7

Finansiella anläggningstillgångar 31,9 30,7 29,4

Summa anläggningstillgångar 112,6 177,9 119,6

Omsättningstillgångar

Varulager 75,1 69,9 71,7

Förskott till leverantörer 0,9 1,4 1,5

Kundfordringar 82,2 58,8 54,4

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5,2 11,9 7,8

Övriga fordringar 4,6 2,3 1,8

Likvida medel 42,8 57,1 58,1

Summa omsättningstillgångar 210,8 201,4 195,3

SUMMA TILLGÅNGAR 323,4 379,3 314,9

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital     

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare    185,0 252,9 198,2

Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,1 0,1

Summa eget kapital 185,0 253,0 198,3

Skulder

Långfristiga räntebärande skulder 27,9 33,1 24,2

Garantiavsättning 0,7 1,7 1,2

Uppskjutna skatteskulder 6,6 10,3 2,9

Summa långfristiga skulder 35,2 45,1 28,3

Kortfristiga räntebärande skulder 4,9 5,3 7,8

Förskott från kunder 5,7 2,7 2,3

Leverantörsskulder 51,4 29,6 38,8

Övriga skulder 13,9 18,7 12,4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27,3 24,9 27,0

Summa kortfristiga skulder 103,2 81,2 88,3

Summa skulder 138,4 126,3 116,6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 323,4 379,3 314,9
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Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Belopp i Mkr JAN–SEP 2010 JAN–SEP 2009 JAN–DEC 2009

Belopp vid periodens ingång 198,3 253,3 253,3

Periodens totalresultat -13,3 0,1 -54,6

Avyttrat minoritetsintresse - -0,4 -0,4

Belopp vid periodens utgång 185,0 253,0 198,3

Belopp i Mkr JAN–SEP 2010 JAN-SEP 2009 JUL-SEP 2010 JUL-SEP 2009 JAN–DEC 2009

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat före skatt -11,2 1,1 -4,0 0,1 -60,3

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 8,7 2,0 2,5 3,3 61,1

Betald inkomstskatt -1,5 -0,4 -0,4 0,2 -2,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -4,0 2,7 -1,9 3,6 -1,9

 

Förändring av rörelsekapital -9,5 -28,4 -3,6 -16,4 -13,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten -13,5 -25,7 -5,5 -12,8 -15,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4,2 -1,4 -1,1 -1,1 -3,7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2,8 -2,9 2,0 2,3 -9,5

Periodens kassaflöde -14,9 -30,0 -4,6 -11,6 -28,9

Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens början 58,1 86,9 47,6 68,9 86,9

Kursdifferens i likvida medel -0,4 0,2 -0,2 -0,2 0,1

Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens utgång 42,8 57,1 42,8 57,1 58,1
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Segmentsrapportering

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Exkl nedskrivning-09

Belopp i Mkr JAN–SEP 2010 JAN-SEP 2009 JUL-SEP 2010 JUL-SEP 2009 JAN–DEC 2009 12-MÅN RULLANDE

Nettoomsättning

Industrihandel 147,4 160,3 51,8 42,6 210,7 197,8

varav externa 147,3 159,8 51,8 42,5 210,1

varav interna 0,1 0,5 0,0 0,1 0,6

Teknik/Produktion 169,8 131,6 51,3 38,0 174,5 212,7

varav externa 169,8 131,6 51,3 38,0 174,5

varav interna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Moderbolag/Elimineringar -0,1 -0,5 -0,1 -0,2 -0,5 -0,1

Summa nettoomsättning 317,1 291,4 103,0 80,4 384,7 410,4

Rörelseresultat

Industrihandel -9,7 -4,7 0,2 -1,0 -7,3 -12,3

Teknik/Produktion 1,8 9,9 -3,1 1,7 9,7 1,6

Moderbolag/Elimineringar -2,4 -3,0 -0,9 -0,6 -4,1 -3,5

Nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar - - - - -56,7 -

Summa rörelseresultat -10,3 2,2 -3,8 0,1 -58,4 -14,2

Finansnetto -0,9 -1,1 -0,2 0,0 -1,9 -1,7

Resultat före skatt -11,2 1,1 -4,0 0,1 -60,3 -15,9

Rörelsemarginal

Industrihandel -6,6% -2,9% 0,4% -2,3% -3,5% -6,2%

Teknik/Produktion 1,1% 7,5% -6,0% 4,5% 5,6% 0,8%

Total -3,2% 0,8% -3,7% 0,1% -15,2% -3,5%

Belopp i Mkr JAN–SEP 2010 JAN-SEP 2009 JUL-SEP 2010 JUL-SEP 2009 JAN–DEC 2009

Nettoomsättning 3,9 4,4 1,3 1,6 5,9

Övriga externa kostnader -2,6 -3,7 -0,9 -1,3 -4,6

Personalkostnader -3,5 -3,8 -1,1 -1,1 -5,6

Avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1

Övriga rörelseintäkter 0,0 0,2 0,0 0,2 0,3

Rörelseresultat -2,3 -3,0 -0,8 -0,6 -4,1

  

Resultat från andelar i koncernföretag 0,0 0,0 0,0 0,0 -67,1

Finansiella intäkter 1,9 3,8 0,4 1,3 4,6

Finansiella kostnader 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1

Finansnetto 1,9 3,7 0,4 1,3 -62,6

  

Resultat före skatt -0,4 0,7 -0,4 0,7 -66,7

  

Skatt på periodens resultat -1,4 0,1 -0,4 0,1 1,8

PERIODENS RESULTAT -1,8 0,8 -0,8 0,8 -64,9
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Belopp i Mkr 2010-09-30 2009-09-30 2009-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,1 0,1

Materiella anläggningstillgångar 0,1 0,1 0,1

Andelar i koncernföretag 58,3 115,4 54,8

Uppskjutna skattefordringar 20,9 18,3 22,3

Summa anläggningstillgångar 79,3 133,9 77,3

Omsättningstillgångar

Fordringar på koncernbolag 51,3 64,7 59,1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,6 0,3 0,3

Övriga fordringar 0,6 0,3 0,3

Kassa och bank 21,0 31,3 29,7

Summa omsättningstillgångar 73,5 96,6 89,4

SUMMA TILLGÅNGAR 152,8 230,5 166,7

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital     

Bundet eget kapital 8,4 8,4 8,4

Fritt eget kapital 141,0 214,0 142,8

Summa eget kapital 149,4 222,4 151,2

Skulder

Leverantörsskulder 0,3 0,3 0,8

Skulder till koncernföretag 1,4 4,5 12,6

Övriga skulder 0,2 0,2 0,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1,5 3,1 1,8

Summa kortfristiga skulder 3,4 8,1 15,5

Summa skulder 3,4 8,1 15,5

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 152,8 230,5 166,7

 

Ställda säkerheter - - -

Eventualförpliktelser  10,0 7,0 10,0
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Ekonomisk översikt
Nedan sammanfattas Duroc-koncernens finansiella utveckling.

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

Sysselsatt kapital Balansomslutningen minus räntefria skulder.

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

Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt 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.

DEFINITION AV NYCKELTAL:

Miljoner kronor (Mkr) där inget annat anges JAN–SEP 2010 JAN–SEP 2009 JAN–SEP 2008 JAN–DEC 2009

Resultaträkning

Nettomsättning 317,1 291,4 530,9 384,7

Rörelseresultat -10,3 2,2 15,1 -58,4

Resultat efter finansnetto -11,2 1,1 15,1 -60,3

Resultat efter skatt -12,0 0,5 12,3 -54,6

Avkastning på eget kapital i % -5,5 0,2 4,7 -24,2

Avkastning på sysselsatt kapital i % -4,0 0,8 5,8 -22,1

Genomsnittligt antal aktier 7 328 900 7 328 900 7 328 900 7 328 900

Antalet utestående aktier vid periodens utgång 7 328 900 7 328 900 7 328 900 7 328 900

Nettoresultat / aktie (kr) -1,64 0,07 1,68 -7,45

Balansräkning

Balansomslutning 323,4 379,3 455,2 314,9

Räntebärande skulder 32,8 38,4 34,8 32,0

Sysselsatt kapital 217,8 291,4 294,6 230,3

Eget kapital 185,0 253,0 259,8 198,3

Soliditet i % 57 67 57 63

Skuldsättningsgrad 0,2 0,2 0,1 0,2

Kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital -4,0 2,7 20,2 -1,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten -13,5 -25,7 4,9 -15,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4,2 -1,4 -4,3 -3,7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2,8 -2,9 -16,4 -9,5

Periodens kassaflöde -14,9 -30,0 -15,8 -28,9

Personal

Medelantal anställda 221 222 275 226

Nettoomsättning / medelantal anställda 1,4 1,3 1,9 1,7

Förädlingsvärde / medelantal anställda 0,7 0,7 0,8 0,9


