
   
 
   Västerås 19 april 2007 

För ytterligare information kontakta:  
Koncernchef, P-O Andersson telefon 070-526 9077 eller Affärsutveckling, Claes Mellgren telefon, 070-5928338 
 
Rapporttillfällen 2007:  rapport Q2 den20 augusti, rapport Q3 den 16 oktober, bokslutskommuniké för 2007 den 19 februari 2008, allt på 
företagets  hemsida  www.aqg.se.     

Siffermaterialet som har upprättats i enlighet med IFRS,  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 )  
 

D e l å r s r a p p o r t  j a n  –  m a r s  2 0 0 7    
� Nettoomsättning 370 MSek (263) 

� Beställningsingång 396 MSek (310) 

� Resultat efter finansiella poster 25,4 Msek (24,9) 

� Soliditet 48 % (51) 

� Vinst per aktie efter skatt 1,07 Sek (1,09) 
 
 

Resultaträkning i sammandrag Ack Q1 2007 Ack Q1 2006 Balansräkning i sammandrag Ack Q1 2007 Ack Q4 2006

Nettoomsättning 370,2 263,4 Anläggningstillgångar 123,0 120,6
Övriga rörelsekostnader -338,9 -234,5 Varulager 270,7 229,9
Avskrivningar -6,0 -3,9 Fordringar 340,3 295,0
   Likvida medel 65,2 54,5
Resultat efter finansiella poster 25,4 24,9 Summa tillgångar 799,3 700,0
Skatt -6,2 -6,1 Eget kapital 380,5 340,8
   Skulder 418,8 359,2
Årets resultat 19,1 18,8 Summa eget kapital och skulder 799,3 700,0

Nyckeltal (Resultatrelaterade) Ack Q1 2007 Ack Q1 2006 Nyckeltal Ack Q1 2007 Ack Q4 2006

Vinst efter full skatt per aktie 1,07 1,09 Antal aktier vid periodens slut (tusental) 17 849 17 517 *)

Rörelsemarginal % 7% 9% Soliditet % 48% 49%
Avkastning på eget kapital 21% 26% Kassalikviditet 142% 109%
Nyckeltal beräknade enl. samma principer som i senaste årsbokslut. *) Apportemission 332 058 nya aktier i januari 2007

 
 
 
 
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 kompletta system, kraft- 
och automationslösningar samt monterar 
kompletta maskiner i nära samarbete med kunden.  
 
AQ har 1644 anställda, varav 795 i Sverige, 609 i 
Bulgarien, 145 i Kina, 93 i Estland samt ett 
försäljnings- och teknikbolag med två anställda i 
Italien. 
 
 
 
 
 

Väsentliga händelser 
Resultat under första kvartalet 2007 är något 
sämre än förväntat. Detta har sin grund i bl.a. ett 
stort påbörjat projekt som blivit senarelagt då 
kunden inte haft möjlighet att lösa betalnings-
säkringen i tid. Dollarns försvagning har dessutom 
bidragit till valutaförluster. 
Verksamheten i OPV-koncernen, som förvärvades i 
januari, utvecklas positivt enligt plan.  
 
Framtid 
Styrelsen gör fortsatt bedömningen att såväl 
fakturering som resultat kommer att utvecklas 
positivt under 2007 jämfört med 2006. Detta 
baserat på en fortsatt stark industrikonjunktur och 
den fulla effekten av de förvärv som gjorts under 
2006 och början av 2007. 
 
Koncernen strävar efter fortsatt lönsam tillväxt 
inom sina affärsområden. Tillväxten skall ske både 
organiskt och via förvärv.  
 


