
   

 
   Västerås 21 februari 2011 

För ytterligare information kontakta: Koncernchef, Claes Mellgren telefon, 070-592 8338 eller styrelsens ordförande P-O Andersson, telefon 070 526 9077. 

 

Rapporttillfällen 2011: Årsredovisningen för 2010 finns tillgänglig i PDF-format från den 6 april, rapport Q1 den 20 april, rapport Q2 den 18 juli, rapport Q3 

den 20 oktober, allt på företagets hemsida www.aqg.se.    Årsstämma för verksamhetsåret 2010 hålls den 20 april 2011 i Västerås.    

Siffermaterialet har upprättats i enlighet med IFRS. Kommunikén har inte granskats av bolagets revisorer. 

  
  
 

 A r o s  Q u a l i t y  G r o u p  A B  ( p u b l )  
 

B o k s l u t s k o m m u n i k é   2 0 1 0  
 

 Beställningsingång 2 053 MSEK (1 734) 

 Nettoomsättning 1 901 MSEK (1 756) 

 Rörelseresultat 97 MSEK (104) 

 Resultat efter fin. poster 86 MSEK (101) 

 Soliditet 56 % (62) 

 Vinst / aktie efter skatt 3,85 Sek (4,35) 

 Styrelsen föreslår en utdelning på 1,10 Sek (1,10) 
 

 

Resultaträkning i sammandrag 2010 2009 Balansräkning i sammandrag 2010 2009

Nettoomsättning 1 900,7 1 756,1 Anläggningstillgångar 234,9 220,2

Övriga rörelsekostnader -1 765,2 -1 614,4 Varulager 388,8 314,2

Avskrivningar -38,6 -37,3 Fordringar 458,3 370,3

Rörelseresultat 96,9 104,4 Likvida medel 25,4 36,6

Finansnetto -11,1 -3,8 Summa tillgångar 1107,5 941,2

Resultat efter finansiella poster 85,8 100,6 Eget kapital 624,7 586,5

Skatt -19,7 -22,2 Skulder 482,8 354,7

Årets resultat 66,1 78,4 Summa eget kapital och skulder 1107,5 941,2

Nyckeltal (Resultatrelaterade) 2010 2009 Nyckeltal 2010 2009

Vinst per aktie 3,85 4,35 Antal aktier vid periodens slut (tusental) 17 959 17 849

Rörelsemarginal 5% 6% Soliditet 56% 62%

Avkastning på eget kapital 11% 14% Kassalikviditet 116% 146%
Nyckeltal beräknade enl. samma principer som i senaste årsbokslut.   
 
 

 

Allmänt om verksamheten 

AQ är en av Sveriges ledande leverantörer till krävande 

industrikunder och är noterat på Aktietorget. 

 

Koncernen är verksam inom två affärssegment 
Komponenter som producerar transformatorer, kablage, 

mekanikdetaljer, stansad plåt och formsprutad termoplast 

samt System som utvecklar och producerar system och 

kompletta maskiner i nära samarbete med kunden.   

 

AQ har vid utgången av året drygt 2 500 anställda, varav 

ca. 800 i Sverige, övriga finns i Bulgarien, Kina, Polen, 

Estland och Italien. 

 
Väsentliga händelser 2010 

Beställningsingången har ökat med 18% (exklusive förvärv 

13%). Nettoomsättningen har ökat med 8% (exklusive 

förvärv 4%).  

 

Resultatet 2010 har inte motsvarat förväntningarna. 

Valutaförluster då den Svenska kronan stärkts mot euron 

har påverkat negativt med ca. 20 (6) MSEK. 

 
Nedläggningen av AQ Lasertool AB har belastat resultatet 

negativt med 14 MSEK. 

 

 

 

 

 

AQ Segerström & Svensson AB med i huvudsak leveranser 

till fordonsindustrin brottas fortfarande med lönsamhets-
problem. Ett åtgärdsprogram pågår. 

 

AQ förvärvade i september 2010 TVAB International AB 

som numer drivs under namnet AQ Wiring Systems AB.  

 

AQs satsning i Indien fortgår enligt plan. Under 

inledningen av 2011 har en VD utsetts och vår första 

lokala medarbetare kontrakterats. Etableringsorten är 

Pune, verksamheten kommer i första hand att riktas till 

globala kunder med tillverkning i Indien. 
 

Framtid 

Året har inletts med god fakturering, med nuvarande takt 

kommer årsomsättningen att uppgå till drygt 2.1 Mrd. 

Resultatet förväntas med marginal överträffa föregående 

års. 

 

Koncernen strävar efter fortsatt lönsam tillväxt inom sina 

affärsområden. Tillväxten skall ske både organiskt och via 
förvärv.  


