
 

 

   

 
Bokslutskommuniké 2009 

 

 
 
 
 

Fjärde kvartalet 20091) 
 

Nettoomsättningen uppgick till 6,1 MSEK (18,9) 
● 

Rörelseresultatet uppgick till -0,5 MSEK (-6,5) 
● 

Resultatet efter skatt blev -0,4 MSEK (-8,4) 
● 

Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,28) 
 

12 månader 20091) 
 

Nettoomsättningen uppgick till 22,9 MSEK (94,2) 
● 

Rörelseresultatet uppgick till -3,8 MSEK (-14,3) 
● 

Resultatet efter skatt blev -4,2 MSEK (-22,6) 
● 

Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,75) 
● 

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2009 
● 

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 5 % (6 %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Verksamhetshändelser under fjärde kvartalet 2009 

 
● Omsättningen fjärde kvartalet blev 6 miljoner vilket är 2 miljoner mer än tredje kvartalet. Den 
omsättningsökning hos befintliga kunder som började synas under augusti och september 
fortsatte i oktober och november med december som en traditionellt svag månad beroende på jul 
och nyår. 
 
● Resultatet fjärde kvartalet blev i paritet med tredje kvartalet. Skillnaden är att oktober och 
november uppvisade ett svagt plusresultat och hela förlusten kvartal fyra är hänförlig till 
december. Månadsresultaten under kvartal tre var alla negativa. Följaktligen kan vi konstatera en 
klart högre omsättning under fjärde kvartalet med ett åtföljande bättre resultat i oktober och 
november. 
 
● Det tidigare påbörjade marknads- och säljarbetet har resulterat i ett antal nya kunder. 
Omsättningen för dessa nya kunder beräknas bli ca 2 miljoner under 2010. 
 
● Planering inleddes för att överta produktionen av systerbolagets MME Marinarmaturs 
produkter från en extern legoproducent till SGV Produktion i Skultuna.  
 
● Albin Metals huvudägare, Albin Invest, gav per 31 oktober 2009 ett villkorat aktieägartillskott 
på 1 miljon till Albin Metals. 
 
 

Viktiga händelser under året 
 
● Omsättningsfallet under första och andra kvartalet 2009 jämfört med 2008 ledde fram till ett 
kraftfullt åtgärdsprogram för att anpassa företagens storlek till de rådande marknads-
förhållandena. Detta åtgärdsprograms genomförande samt stigande omsättning i slutet på 2009 
har lett fram till att gruppen står väl rustad för 2010. 
 
● Marknads- och säljarbetet som bedrivits 2009 har lett fram till en ökad kundflora och en 
gradvis ökande omsättning. 
 
● På grund av den snabba nedgången i försäljningsvolymer under slutet av 2008 fick SGV 
Industrier, som hade 95 % av omsättningen till tunga fordonssidan, stora problem med 
lönsamheten och likviditeten. Detta ledde fram till att styrelsen för bolaget valde att lämna in en 
konkursansökan per 19 januari 2009 

 
 

Händelser efter rapportperiodens utgång 
 
● SGV Produktion har per 1 februari 2010 övertagit produktionen till systerbolaget MME 
Marinarmatur. Gruppens omsättning kommer härigenom att öka med ca 2 miljoner 2010. 
 
● De första månaderna 2010 har uppvisat gradvis ökande orderstock och omsättning jämfört 
med andra halvåret 2009. Trenden har följaktligen varit positiv men det är ännu för tidigt att 
uttala sig för resterande del av 2010.  
 
 



 

 

 
 
● På grund av den fortsatt osäkra, men förbättrade, marknadssituationen har styrelsen beslutat att 
inte fastställa någon budget för 2010. 
 
● Albin Metals har sedan förvärvet av Walfridson 2008 haft en skuld till tidigare ägaren PO 
Kommunikation AB på 2,1 miljoner som skulle regleras i januari 2010. PO Kommunikation gick 
i konkurs våren 2009. En diskussion har påbörjats med PO Kommunikations konkursförvaltare 
om hur denna skuld skall regleras på bästa sätt för båda parter. 
 
● Gruppen har fortsatt ansträngd likviditet vid rapporttillfället. Läget har dock gradvis förbättrats 
i och med att omsättning och resultat utvecklats positivt. Diskussioner förs med 
kreditinstitutioner och investerare för att säkra likviditets- och kapitalbehov under innevarande 
räkenskapsår. 
 

Aktieutdelning 
 
Styrelsen föreslår Årsstämman att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2009. 
Motiveringen till styrelsens förslag är att koncernen uppvisat ett negativt resultat för 2009. 
 

Årsstämma 
 
Ordinarie Årsstämma äger rum torsdag 3 juni 2010. Tid och plats kommer att anges i separat 
kallelse.  
 

Nominering av styrelseledamöter 
 
Aktieägare som i förväg önskar lämna förslag på styrelseledamöter för val vid kommande 
Årsstämma kan göra detta till styrelsens ordförande Michael Lindström, 
michael.lindstrom@albinmetals.com.  
 



 

 

 
 

Kommande rapporttillfällen 
 
Delårsrapporten för det första kvartalet 2010 presenteras fredag 28 maj 2010.  
 
 
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorernas granskning. 
 
Gnosjö den 26 februari 2010 
 
Styrelsen i Albin Metals AB  
 
För ytterligare information kontakta: 
Per-Ola Nilsson, CEO/CFO Albin Metals AB 0730-33 16 13 
 
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 fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, 

bearbetning samt automatsvarvning. Bolaget är listat på AktieTorget. 
 

 

Albin Metals AB (publ), Box 44, 730 50 Skultuna Telefon 0730-33 16 13  

www.albinmetals.com 
 
 



 

 

 
 
Albin Metals AB 
556722-7318 1) 
  

Resultaträkning koncernen    2009-10-01 
-2009-12-31 

2009-01-01
-2009-12-31

2008-01-01
-2008-12-31

   

    

Nettoomsättning   6 113 22 897 94 186
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar   - - -
   6 113 22 897 94 186
    

Rörelsens kostnader    
Råvaror och förnödenheter   -3 125 -10 953 -46 931
Övriga externa kostnader   -1 170 -5 878 -27 731
Personalkostnader   -1 918 -8 415 -30 422
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

  
-371 -1 483 -3 431

Summa rörelsens kostnader   -6 584 -26 729 -108 515
    
Rörelseresultat   -471 -3 832 -14 329
    

Resultat från finansiella investeringar    
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   1 5 38
Resultat från andelar i dotterföretag   - - -3 361
Räntekostnader och liknande resultatposter   -75 -489 -4 899
Summa resultat från finansiella investeringar   -74 -484 -8 222
    

Resultat efter finansiella poster    -545 -4 316 -22 551
    
Bokslutsdispositioner   193 193 -9
Skatt på årets resultat   -48                 -48 -13
Årets resultat   -400 -4 171 -22 573
 

  



 

 

 
Albin Metals AB 
556722-7318 1) 
 

Balansräkning koncernen    2009-12-31 2008-12-31
      
Tillgångar    
    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    

Goodwill    2 816 3 496
    

Materiella anläggningstillgångar    
    
Byggnader    4 056 13 830
Maskiner och andra tekniska anläggningar    2 512 4 827
Inventarier, verktyg och installationer    30 224
Förbättringsarbeten på förhyrda maskiner    0 2 283
    6 598 21 164
    
Summa anläggningstillgångar    9 414 24 660
      
Omsättningstillgångar    
    

Varulager m m    
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror    6 713 21 708
      
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar    1 862 17 347
Skattefordran    0 67
Övriga kortfristiga fordringar    335 2 635
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    325 579
    2 522 20 628
      

Kassa och bank    529 1 084
Summa omsättningstillgångar    9 764 43 420
    
Summa tillgångar    19 177 68 080
    
Eget kapital och skulder    
    
Summa eget kapital     937 4 272
    
Uppskjuten skatt   

 
            512

 
            570 

    

Långfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut    2 572 16 331
Övriga långfristiga skulder    2 165 2 165
Summa långfristiga skulder    4 736 18 496
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder    1 640 22 512
Skulder till kreditinstitut    460 8 391
Skulder till närstående bolag    9 428 3 252
Övriga kortfristiga skulder    559 7 060
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    904 3 527
Summa kortfristiga skulder    12 992 44 742
    
Summa eget kapital och skulder             19 177          68 080
    



 

 

Balansräkning koncernen    2009-12-31 2008-12-31
      
Ställda säkerheter    0 26 645
Ansvarsförbindelser    Inga Inga
 

 

 

 

Finansieringsanalys koncernen 1)                        
 2009 2008 
 
Likviditet (början på året) 1 084 1 183 
      
Nettoresultat  -4 171 -19 213                 
Avskrivningar  1 483 3 431 
  -2 688                      -15 782    
                                                                         
Ökning/minskning av varulager 14 995 4 992 
Ökning/minskning av kundfordringar 15 485 -4 118 
Ökning/minskning av leverantörsskulder -20 872 -4 641 
Rörelsekapital 9 608 -3 767 
 
Avsättningar -58 570  
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 2 622 3 978 
Ökning/minskning av kortfr rörelseskulder -20 759 -632 
  -18 195 3 916 
 
Totalt kassaflöde från operativa verksamheten -11 275 -15 633 
 
 
Investeringsverksamheten 
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar 13 763 -7 905 
 
Fritt kassaflöde 2 488 -23 538 
 
Finansieringsverksamheten 
Eget kapital 836 14 816 
Kreditinstitutioner  -10 008  8 865 
Koncernlån 6 129 -242  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 043 23 439 
 
Årets kassaflöde -555 -99 
 
Likvida medel vid årets slut 529 1 084 
  
  
 
1) SGV Industrier AB gick i konkurs 2009-01-19. Detta företags siffror är inkluderade i jämförelsesiffrorna för 2008. 
 
  
   
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Nyckeltal 2009-12-31 2008-12-31  
 
Nettoomsättningstillväxt (%) n a -6   

EBITDA-marginal (%) -10,3 -11,6 

Rörelsemarginal (%) -16,7 -15,2 

Soliditet (%) 5 6 

Resultat per aktie (kr) -0,14 -0,75 

Eget kapital per aktie (kr) 0,03 0,14 

Omsättning per anställd (kkr) 1 205 1 290 

Balanslikviditet (%) 0,75 0,97 

Antal anställda 19 73 

Antal aktier 30 275 000 30 275 000      

 

 

Definitioner 

Nettoomsättningstillväxt (%) Nettoomsättning jämfört med föregående period. 

Soliditet (%) Eget kapital dividerat med balansomslutningen. 

EBITDA-marginal (%) Rörelseresultat före avskrivningar dividerat  

 med nettoomsättningen. 

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. 

 

Aktieinnehav av insynspersoner 

 

 2009-12-31  2008-12-31 

Lennart Wiklund genom bolag  21 344 841  21 974 841  

 

Michael Lindström genom bolag 644 000  14 000 

 

Per-Ola Nilsson 0  0  

 

 

 

 

   

 


