
                  
                                                     

 

 

  

 
Delårsrapport 3 2011.  

 

 

Första nio månaderna 2011  

 

Nettoomsättningen uppgick till 21,1 MSEK (21,3) 

● 

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 0,7 MSEK (0,3) 

● 

Rörelseresultatet uppgick till 0,0 MSEK (-0,8) 

● 

Resultatet efter skatt blev -0,1 MSEK (0,3) 

● 

Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,001 SEK (-0,005) 

● 

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 57,8 % (59,4%) 

 

 

Tredje kvartalet 2011  

 

Nettoomsättningen uppgick till 7,0 MSEK (6,7) 

● 

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -0,04 MSEK (0,2) 

● 

Rörelseresultatet uppgick till -0,3 MSEK (-0,03) 

● 

Resultatet efter skatt blev -0,2 MSEK (1,3) 

● 

Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,002 SEK (0,02) 

 

 

VD´s kommentar. 

Årets nio första månader utvecklas i stort enligt plan, om än med en viss inbromsning under tredje kvartalet jämfört med 

första halvåret. Rörelseresultatet före avskrivningar utvecklas väl med en förbättring om 0,4 MSEK, eller +170% jämfört med 

samma period förra året. Detta trots en liten negativ omsättningsutveckling under perioden. Bolagets åtgärd att inkomstväxla 

genom att byta ut icke lönsam produktionsvolym mot lönsam har varit en riktig strategi, om än att den synliga tillväxten 

därmed har avstannat. Trots den ökande oron och osäkerheten på industrimarknaden så är orderböckerna fortsatt på normal 

nivå. Likviditeten har stärkts långsamt efter sommarens lågvattenmärke tack vara det positiva kassaflödet och då bolaget är 

fortsatt försiktigt med likvida medel och kostnader. Rörelsens kostnader har sänkts med 3 % med oförändrad omsättning 

under perioden. Långfristiga skulder har nästan halverats under perioden jämfört med förra året. Albin Metals kundstruktur 

med litet beroende av någon enskild kund eller industrisektor gör att man trots oron på den finansiella marknaden i vårt 

närområde kan känna viss tillförsikt att nå våra mål inför 2011 års helårsbokslut. 

 

Lars Save   



 

 

 

Verksamhetshändelser och kommentarer till tredje kvartalet 2011 

 

● Omsättningen för gruppens för perioden blev 7,0 MSEK, vilket är 4 % bättre än tredje kvartalet 2010.   

 

● Rörelseresultatet före avskrivningar blev något litet negativt -0,04 MSEK, och sämre än tredje kvartalet 2010, 

vilket främst beror på en för höga materialkostnader under perioden.  

 

 

Kommentarer till årets första nio månader 2011 

 

● Rörelseresultatet före avskrivningar innebär för årets första nio månader innebär en resultatförbättring med över 

170 % och blev 0,7 MSEK, (0,3). Rörelseresultatet belastas med goodwillavskrivningar om -0,6 MSEK och blev för 

årets tre första kvartal något negativt -0,046 MSEK (-0,756) men alltjämnt en kraftig resultatförbättring jämfört med 

samma period 2011. Bolaget räknar med en fortsatt positiv resultattrend för resten av året och att 2011 skall sluta 

fortsatt väsentligt bättre än 2010. 

 

● Det kan noteras att koncernmässiga underskottsavdrag finns om 3,9 MSEK, någon uppskjuten skattefordran på 

detta underskottsavdrag är inte redovisad i denna delårsrapport. 

 

 

Verksamhetshändelser efter rapportperiodens slut 

 

● Albin Metals har under året inköpt en större och modern fleroperations maskin för att öka sin egen 

bearbetningskapacitet av smidda ämnen. Maskinen har installerats och satts i operativ drift under oktober.    

Bearbetning av gamla och nya kunder pågår för att inför 2012 påtala Albin Metals nya kapacitet till kvalificerad 

bearbetning och att man nu har möjlighet att erbjuda ett ökat förädlingsvärde åt kunderna. 

 

 

Kommande rapporttillfälle 

 

Bokslutskommunikén för verksamhetsåret 2011 offentliggörs 21 februari 2012. 

 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. 

 

Göteborg den 11 november 2011 

 

Styrelsen i Albin Metals AB  

 

För ytterligare information kontakta: 

Lars Save, VD Albin Metals AB, 070-590 18 22 

 

Om Albin Metals AB  

Albin Metals affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-

kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Albin Metals erbjuder produkter 

från tre kärnområden; varmsmide, bearbetning samt automatsvarvning. Bolaget är listat på AktieTorget. 

 

 

Albin Metals AB (publ), Box 44, 730 50 Skultuna  

www.albinmetals.se 



 

 

 

Albin Metals AB  

556722-7318 
 

      2011-07-01 2010-07-01 2011-01-01 2010-01-01 

Resultaträkning koncernen, Tkr     -2011-09-30 -2010-09-30 -2011-09-30 -2010-09-30   -2011-06-30 
          
Nettoomsättning     7 002        6 737     21 154 21 285 
      7 002 6 737     21 154 21 285 
          
Rörelsens kostnader         
Råvaror och förnödenheter    -4 212 -3 852     -10 509 -11 028 -6 297 
Övriga externa kostnader    -1 361 -1 323         -4 836 -4 751 -3 475 
Personalkostnader     -1 471 -1 325 -5 071 -5 234 
Summa rörelsens kostnader 
exkl avskrivningar   -7 044 -6 500 -20 416 

 
-21 013 

 
 

         
Rörelseresultat före 
avskrivningar   -42 237 738 

 
272 

 
 

         

Avskrivningar         

-Goodwill   -186 -220 -558 -660  -522 
-Materiella anläggningstillgångar    -76 -44 -226 -368  
          
Rörelseresultat     -304 -27 -46 -756 
          
Resultat från finansiella 
investeringar      

  
 

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter  157 1 482 171 

 
1 482 

  
14 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -73 -169 -215 -380   -142 
Summa resultat från finansiella 
investeringar  84 1 313 -44 

 
1 102 

  
-128 

          
Resultat efter finansiella poster   -220 1 286 -90 346  130 
 
Periodens skatt      0          0 0 0 
        
Resultat efter skatt    -220 1 286 -90 346 
        
        
        
        
        

 
   



 

 

Albin Metals AB      
556722-7318      
       

Balansräkning koncernen, Tkr. 2011-09-30 2010-12-31 2010-09-30 

       

Tillgångar      

       
Anläggningstillgångar     
       
Immateriella anläggningstillgångar    
Goodwill               451                  1 009     1 996 
       
Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader och mark          705                741     754 
Maskiner och andra tekniska 
anläggningar          661                  852     

 
905 

Inventarier, verktyg och installationer             41                     41     
 

54 
           1 407                1 634     1 713 
Finansiella anläggningstillgångar       
Andra långfristiga värdepapper    3 383 0 0 

Summa anläggningstillgångar 5 241                       2 643     
 

3 709 
       
Omsättningstillgångar     
       
Varulager mm      
Råvaror och förnödenheter                                   

och handelsvaror         5 991                6 706     6 625      

       
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar          3 795                3 963     4 179 
Skattefordran               106                        28     200 
Övriga kortfristiga fordringar  726                1 662     2 072 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter          307                  68     

 
78 

           4 934                5 721     6 529 
       
Kassa och bank            104                  949     590 
       
Summa omsättningstillgångar 11 029                       13 376     13 744 
       

Summa tillgångar  16 270                       16 019     17 453 

       
 
 
 
 
      

 

      
      



 

 

Albin Metals AB      
556722-7318      
       
       

Balansräkning koncernen, Tkr. 2011-09-30 2010-12-31 2010-09-30 

       

Eget kapital och skulder     

       
       
Eget kapital      
       
Summa eget kapital  9 400                         9 489     10 369 
       
Uppskjuten skatt    365 365 481 
       
Långfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut  241 1 607 2 236 

Övriga långfristiga skulder  1 060 0 0 
Summa långfristiga skulder         1 301                 1 607     2 236 
       
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder          3 224                2 894     3 330 
Skulder till kreditinstitut  115                      460     115 
Övriga kortfristiga skulder           1 131                     360     304 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter          734                  844     

 
618 

Summa kortfristiga skulder         5 204                4 558     4 367 
       
       

Summa eget kapital och skulder        16 270                16 019     17 453 

       
       
Ställda säkerheter          Inga                Inga     635 
       
Ansvarsförbindelser   Inga   Inga  Inga 
       
       
 
 
  



 

 

 
 
 
Nyckeltal 2011-09-30 2010-09-30   
 
Nettoomsättningstillväxt (%) -2,7 26,8   

Rörelseresultat före avskrivningar (Tkr)                                                 738                           272 

EBITDA-marginal (%) -0,005 1,3 

Rörelseresultat (Tkr)                                                                              -46                          -756 

EBIT-Rörelsemarginal (%) -0,04 -3,6 

Soliditet (%) 57,8 59,4 

Resultat per aktie (kr) -0,002 0,005 

Eget kapital per aktie (kr) 0,12 0,14 

Balanslikviditet (%) 212 315 

Antal anställda 19 15 

Antal aktier 75 687 494 75 687 494      

 

 

Definitioner 

Nettoomsättningstillväxt (%) Nettoomsättning jämfört med föregående period. 

Soliditet (%) Eget kapital dividerat med balansomslutningen. 

EBITDA-marginal (%) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)dividerat  

 med nettoomsättningen. 

EBIT - Rörelsemarginal Rörelseresultat (EBIT) dividerat med netto- 

 omsättningen. 

Resultat per aktie (kr) Resultat efter skatt dividerat med antal aktier 

Balanslikviditet (%) Omsättningstillgångar dividerat med kort- 

 fristiga skulder. 

 

 

 

 

 

   

 


