
   
 
   Västerås 19 april 2006 

För ytterligare information kontakta:  

Koncernchef, P-O Andersson telefon 070-526 9077 eller Affärsutveckling, Claes Mellgren telefon, 070-5928338 
 

Rapporttillfällen 2006:  rapport Q2 den 7 augusti, rapport Q3 den 16 oktober, bokslutskommuniké för 2006  den 19 februari 2007, 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 )  
 

De l å r s r a p p o r t  j a n  –  ma r s  2 0 0 6  
 
 

• Nettoomsättning 263 MSek (223) 

• Beställningsingång 310 MSek (232) 

• Rörelseresultat efter finansiella poster 24,9 Msek (16,7) 

• Soliditet 51 % (48) 

• Vinst per aktie efter skatt 3,26 Sek (2,25) 

 
 

Resultaträkning i sammandrag Ack Q1 2006 Ack Q1 2005 Balansräkning i sammandrag Ack Q1 2006 Ack Q4 2005

Nettoomsättning 263,4 223,0 Anläggningstilgångar 98,0 96,3
Övriga rörelsekostnader -234,5 -201,7 Varulager 168,0 151,2
Avskrivningar -3,9 -4,6 Fordringar 238,1 219,0
   Likvida medel 73,6 65,2
Resultat efter finansiella poster 24,9 16,7 Summa tillgångar 577,6 531,7
Skatt -6,1 -3,7 Eget kapital 294,9 275,3
   Skulder 282,7 256,4
Årets resultat 18,8 13,0 Summa eget kapital och skulder 577,6 531,7

Nyckeltal (Resultatrelaterade) Ack Q1 2006 Ack Q1 2005 Nyckeltal Ack Q1 2006 Ack Q4 2005

Vinst efter full skatt per aktie 3,26 2,25 Antal aktier vid periodens slut (tusental) 5 782 5 782
Rörelsemarginal % 9% 7% Soliditet % 51% 52%
Avkastning på eget kapital 26% 26% Kassalikviditet 159% 131%
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 kompletta system, kraft- 
och automationslösningar i nära samarbete med 
kunden.  
 
AQ har 1291 anställda, varav 615 i Sverige, 531 i 
Bulgarien, 143 i Kina samt ett försäljnings- och 
teknikbolag med två anställda i Italien. 
 
Väsentliga händelser 
Samtliga bolag uppvisar positivt resultat.  
AQ har tecknat avtal med ägarna av Lasertool 
Partner AB (LT), som nu genomfört en företags- 
 
 

rekonstruktion, om att överta samtliga aktier.   
LT, som tillverkar och monterar mekanikdetaljer 
och svetsade konstruktioner i stål och aluminium, 
har idag verksamhet i Valdemarsvik och Pålsboda i 
Sverige, och i Pärnu i Estland.  
Företaget omsätter ca 180 MSEK och har 110 
medarbetare i Sverige och 70 i Estland.  Bland 
kunderna finns ABB, Bombardier, Scania och Volvo 
Group.  
Syftet med affären är att bredda AQs kundbas 
samt ta tillvara LTs erfarenhet av svetsade 
konstruktioner och montage främst till 
kommersiella fordon. 
 
Framtid 
Industrikonjunkturen är fortsatt god, styrelsen gör 
idag bedömningen att fakturering och resultat 
kommer att utvecklas positivt under 2006. 
Koncernen strävar efter fortsatt lönsam tillväxt 
inom sina affärsområden. Tillväxten skall ske både 
organiskt och via förvärv.  


