
   

 
   Västerås 17 februari 2010 

För ytterligare information kontakta: Koncernchef, Per-Johan Dahlgren telefon 070-597 0644 eller Affärsutveckling, Claes Mellgren telefon, 070-592 8338 

 

Rapporttillfällen 2010: Årsredovisningen för 2009 finns tillgänglig från den 8 april, rapport Q1 den 22 april, rapport Q2 den 20 juli, rapport Q3 den 20 oktober, 

allt på företagets hemsida www.aqg.se.    Årsstämma för verksamhetsåret 2009 hålls den 22 april 2010 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 0 9  
 

 Beställningsingång 1 734 Msek (1 716) 

 Nettoomsättning 1 756 Msek (1 739) 

 Resultat efter fin. poster 101 Msek (145) 

 Soliditet 62 % (59) 

 Vinst / aktie efter skatt 4,35 Sek (6,02) 

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

 

Resultaträkning i sammandrag 2009 2008 Balansräkning i sammandrag 2009 2008

Nettoomsättning 1 756,1 1 738,9 Anläggningstillgångar 220,2 154,0

Övriga rörelsekostnader -1 618,2 -1 560,4 Varulager 314,2 339,5

Avskrivningar -37,3 -33,8 Fordringar 370,3 367,3

   Likvida medel 36,6 54,5

Resultat efter finansiella poster 100,6 144,6 Summa tillgångar 941,2 915,3

Skatt -22,2 -38,5 Eget kapital 586,5 538,6

   Skulder 354,7 376,7

Årets resultat 78,4 106,2 Summa eget kapital och skulder 941,2 915,3

Nyckeltal (Resultatrelaterade) 2009 2008 Nyckeltal 2009 2008

Vinst efter full skatt per aktie 4,35 6,02 Antal aktier vid periodens slut (tusental) 17 849 17 849

Rörelsemarginal 6% 8% Soliditet 62% 59%

Avkastning på eget kapital 14% 22% Kassalikviditet 146% 127%
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 1 923 anställda, varav 813 i 

Sverige, 649 i Bulgarien, 317 i Kina, 141 i Estland samt ett 
försäljnings- och teknikbolag med tre anställda i Italien. 

 

Väsentliga händelser 

Som ett led i utvecklingsprogrammet i Pärnu, Estland, så 

har AQ investerat i målningsanläggning samt att 

industrifastigheten har förvärvats. 

 

Den omstrukturering som beslutades i maj med syfte att 

minska de fasta kostnaderna innebärande stängning av AQ 

Lasertool AB i Valdemarsvik och att minska antalet 
juridiska enheter i Sverige är i stort sett genomförd enligt 

plan dock med något högre kostnader än planerat. 

 

Den under 2007 uppstartade monteringen av elskåp i 

Kina, kompletterad med transformatortillverkning 2008 

har under 2009 organiskt vuxit till en omsättning på 60 

MSEK med tillfredsställande lönsamhet. 

 

 

 

 
AQ Segerström&Svensson AB som förvärvades 2009 och 

mestadels levererar till fordonsindustrin har trots ett väl 

genomfört effektiviseringsprogram ackumulerat gått med 

förlust under 2009. 

 

I den under 2008 förvärvade verksamheten i Ludvika har 

stora investeringar gjorts som ännu ej givit någon 

avkastning. 

 

Leveranserna till järnvägsindustrin har successivt ökat 
under året. AQs båda fabriker i Bulgarien har blivit 

certifierade enligt svetsstandarden DIN EN 15085-2. 

 

Ett projekt med syfte att starta upp tillverkning i Indien 

har påbörjats. 

 

 

Framtid 

Med den osäkerhet som f.n. råder beträffande 
industrikonjunkturen ger styrelsen ingen prognos 

avseende omsättning och resultat för 2010. Året har 

inletts med svag fakturering men med god 

beställningsingång. 

 

Koncernen strävar efter fortsatt lönsam tillväxt inom sina 

affärsområden. Tillväxten skall ske både organiskt och via 

förvärv.  


