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Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed följande bokslutskommuniké för
helåret 2011.
Koncernen
‐Nettoomsättningen uppgick till 46,7 msek (35,6 msek)
‐Rörelseresultatet uppgick till ‐1,8 msek (0,5 msek)
‐Resultatet efter skatt uppgick till 1,9 msek (0,1 msek)
‐Resultat per aktie 0,28 (0,02)
‐Soliditet 51% (43%)
Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2011.
Antal anställda i koncernen uppgick under året till 21 (15), varav 3 kvinnor (3).
Antal anställda i moderbolaget var 0.
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Väsentliga händelser under året
2011 var för Abelco ett då återväxten tog fart och gav oss flera kvitton på att vårt arbete de senaste
svagare åren varit riktiga och långsiktiga. Omsättningen ökade markant trots att ett flertal månader
under året återigen bjöd på vargavinter. Ökningen från 2010 blev drygt 31%. Året inleddes försiktigt
och orderstocken, som var god vid årets början minskade vartefter utleveranserna skedde.
Orderingången var sedan inte tillfredsställande förrän årets maskinmässa gick av stapeln i maj. Bara
någon timma efter att portarna öppnats för besökarna tog Abelco hem sin dittills största enskilda
order och innan mässan avslutades hade orderstocken ökat till dryga tio miljoner kronor.
Bolaget listades på AktieTorget i början av året och hade sin första handelsdag den 17:de januari,
med en startkurs på 4,50. Slutkurs 2011‐12‐31 sattes till 4,68, dvs 4% över startkurs.
Under våren gjorde bolaget ett byte av bank och erhöll som ett led av denna affär en nedskrivning av
krediterna på 4,35 msek. Denna finansiella intäkt har bl a använts för att göra en nedskrivning av
värdet på trögrörliga varor med totalt 2 msek, vilket då har påverkat rörelseresultatet negativt.
Abelco är efter bankbytet kund hos Handelsbanken.
Under året ägnades tid och kraft åt att rekrytera personal till både produktions‐ som marknadssidan.
Detta arbete kommer att fortgå under 2012.
I oktober månad rekryterades Mattias Bäckman som VD i båda dotterbolagen, detta bl a för att
bolagets grundare, Mikael Andersson, ska kunna ägna mer tid åt produkt‐ och affärsutveckling.
Året avslutades mycket starkt och kunde avrundas med att vi än en gång slog rekordet beträffande
enskild order då Svevia Maskin AB beställde ett antal större lastmaskiner. Således sattes all‐time‐high
omsättningsmässigt under 3 av årets månader.

VD har ordet
Det har varit ett givande år, det första som noterat bolag, många spännande kontakter med
investerare och kunder. Ett starkt sista kvartal visar tydligt vart vi är på väg. Det som satt starkast
avtryck på mig personligen är kanske det oerhört turbulenta och osäkra året i världsekonomin. Det
har påverkat marknaden med fallande börser och avvaktande kunder. Sydeuropeisk kris som gjort att
våra kunder dröjt med sina investeringar. Jag har varit företagare i 25 år och under alla dessa år har
jag aldrig mött en sådan berg‐ & dalbaneliknande marknad med ett så ojämnt flöde. Det har varit en
enorm utmaning. Ena månaden har vi haft övertalighet för att nästa få jobba ordentligt med övertid
för att hinna leverera ut. Samtidigt har den kinesiska marknaden, där våra största leverantörer finns,
varit precis lika turbulent. Från all‐time‐high i början av året till nästan all‐time‐low i september.
Detta har fört med sig problem med leveranser och stundom brist på likviditet och stundom brist på
produkter i leverantörsledet, vilket har gett oss ännu en dimension att fightas med.
Under rådande omständigheter kan jag dock notera att vi ökat faktureringen med nästan 1/3 mot
2010 och att vi trots ojämnheterna nu är på väg uppåt och framåt igen. Vi kan fokusera på tillväxt och
lönsamhet. 2011 kunde varit bättre men jag är ändå nöjd, jag vill tacka våra aktieägare och kunder. Vi
är bra rustade och stänger böckerna med ett plus och fortsätter gasa in i drakens år*, som har alla
möjligheter att bli vårt bästa någonsin.
Mikael Andersson, VD
Abelco AB (publ)
*Den kinesiska kalendern är uppdelad i 12 år, där drakens år anses vara ett av de mest
mytomspunna.

Väsentliga händelser efter perioden
Åtgärder för att säkra konstruktions‐ och produktionskvaliteten på rollertilt‐konceptet har
intensifierats och bolagets personal har vid flera tillfällen de senaste månaderna varit på plats i Kina
för att ytterligare förbättra och säkra produktion och kvalitet. Man har dessutom jobbat intensivt
med uppgraderingar av flertalet maskiner, detta kommer dock att bära frukt först 2013. Rekrytering
och förstärkning av främst marknadspersonal fortgår inför kommande högsäsong.
Vi går ett spännande 2012 till mötes.

Resultaträkningen i sammandrag
Koncernen

2011‐01‐01
‐2011‐12‐31

2010‐07‐01
‐2010‐12‐31

46 732
‐29 028
‐19 314
‐175
‐1 785
3 897
‐238
1 874

35 642
‐19 958
‐15 061
‐166
457
‐319
0
138

2011‐12‐31

2010‐12‐31

Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Finansiella tillgångar
Varulager
Övriga fordringar
Likvida medel
Summa tillgångar

3 842
297
207
22 367
8 366
891
35 970

3548
429
204
22 803
4 988
6 994
38 966

Totalt eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

18 492
76
6 562
10 840
35 970

16 674
0
13 024
9 268
38 966

2011‐01‐01
‐2011‐12‐31

2010‐07‐01
‐2010‐12‐31

‐3 655
‐336
‐2 112
‐6 103
6 994
891

4 182
‐1 040
2 592
5 734
1 260
6 994

(ksek)

Intäkter
Kostnad för sålda varor
Rörelsens kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella intäkter/kostnader
Bokslutsdispositioner
Årets resultat

Balansräkningen i sammandrag
Koncernen
(ksek)

Kassaflödesanalys i sammandrag
Koncernen
(ksek)

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

Antal utestående aktier
6 688 888 aktier. Bolaget listades på Aktietorget 2011‐01‐17 och handlas under aktiesymbolen ABE.
Revisorns utlåtande anges rapporten
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.
Förslag till vinstutdelning
Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2011.

Insynspersoner innehav
Bolaget listades på Aktietorget 2011‐01‐17.
Aktieinnehav per 2011‐12‐31
Mikael Andersson (gm bolag)
Mikael Andersson (närstående)
Mikael Andersson (närstående)
Mikael Andersson (närstående)
Mikael Andersson (närstående)
Mattias Bäckman
Nils‐Gunnar Aronsson
Jan Andersson
Hans Grünewald
Tomas Andréasson
Micael Gren
Peter Augustsson

4 892 000
40 000
1 000
1 000
1 000
111 000
8 100
5 100
2 100
3 000
100
1 000

VD

VD dotterbolag
Ordförande
Ledamot
Ledamot
vVD
Platschef
Säljare

Kommande rapporter
2012‐05‐15
2012‐08‐28
2012‐11‐13

Delårsrapport 1 jan – 31 mars
Halvårsrapport 1 jan – 30 juni
Delårsrapport 1 jan – 30 september

Årsstämma hålls den 12 april kl 15:00 i Bovallstrand. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig
på bolagets hemsida www.abelco.se senast två veckor före stämman och kan då även rekvireras från
bolaget per e‐mail investor@abelco.se.

Ytterligare information om Abelco lämnas av VD Mikael Andersson, 0523‐666 006 och styrelse‐
ordförande Nils‐Gunnar Aronsson, 0705‐467 744.

Kort om Abelco
Abelco erbjuder prisvärda gräv‐, last‐ och entreprenadmaskiner och har intagit en tätposition på den
svenska marknaden. Bolagets maskiner tillverkas enligt svenska specifikationer och håller en mycket
hög standard. Abelco har även utvecklat Rollertilt ‐ ett produkttillbehör som gör det möjligt att
svänga skopan på en grävmaskin i 360 grader.
www.abelco.se, info@abelco.se, 0523‐666 000 Abelco AB (publ), Dinglevägen 81, 456 47 Bovallstrand

