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Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed följande kommuniké för första
halvåret 2012.
Koncernen
-Nettoomsättningen uppgick till 16,8 msek (23,3 msek)
-Rörelseresultatet uppgick till -3,2 msek (-0,9 msek)
-Resultatet uppgick till -3,7 msek (3,6 msek)
-Resultatet per aktie -0,55 (0,54)
-Soliditet 38 % (51 %)

Väsentliga händelser under perioden
Investeringssvalka, med bibehållna marknadsandelar på maskiner
och ökande tillbehörsförsäljning
I stort har vi hållit marknadsandelar, med marknaden i stort, samtidigt har vi sannolikt knaprat lite på
tillbehörssidan av tillgänglig statistik att döma. Halvårets försäljning och utfall har dock varit oväntat
lågt och svalt, inte bara för oss utan för hela branschen. Nedgången är markant och kännbar.
Marknaden har varit mycket avvaktande och förhållandevis få affärer har gjorts. Marknadens
nedgång i stort ligger i nivån 25-30% i samma nivå som Abelcos minskning. Under april och maj i
några av våra huvudsegment har totalmarknaden gått ned med 42 % respektive 46 % mot 2011.

Maskinexpo
Halvårets största händelse var onekligen maskinexpo som för året hade flyttat till ny geografisk plats
och med nytt upplägg. Båda dotterbolagen Abelco Nordic AB samt Rollertilt AB ställde ut på mässan
men tyvärr var besökarantalet lägre samtidigt som det nya området skapade betydligt sämre
kundflöden och mässan gav inte det försäljningsresultat som förväntats. Det var dock högt intresse
bland de besökande av våra produkter även om tiden till avslut är märkbart lång.

Återförsäljare
Under första halvåret har flera återförsäljare etablerats för Rollertilt och entreprenadtillbehör. Vi ser
stor potential för en positiv utveckling hos dessa som ett komplement till vår egen säljkår.
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Resultaträkningen i sammandrag
Koncernen

2012-01-01-

2011-01-01-

(ksek)

2012-06-30

2011-06-30

Intäkter

16 847

23 345

Kostnad för sålda varor

-10 417

-13 317

-9 579

-10 881

-75

-92

-3 224

-945

-475

4 580

-3 699

3 635

Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella intäkter/kostnader
Resultat

Balansräkningen i sammandrag
Koncernen

2012-06-30

2011-06-30

(ksek)
Immateriella tillgångar

3 869

3 548

Materiella tillgångar

222

379

Finansiella tillgångar

513

204

25 571

21 994

7 491

11 901

728

1 876

Summa tillgångar

38 394

39 902

Totalt eget kapital

14 868

20 253

Långfristiga skulder

10 120

13 360

Kortfristiga skulder

13 406

6 289

Summa eget kapital och skulder

38 394

39 902

Lager
Övriga fordringar
Likvida medel

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Orderingången under juli och augusti har varit fortsatt avvaktande men tagit mer fart efter
semesterperiodens utgång.
Roy Jonebrant har ersatt Thomas Andreasson som ekonomichef. Roy kommer närmast från Biolight
AB, som är noterat på Nordic MTF, där han arbetade som ekonomichef och vVD.
Dotterbolagen kommer ställa ut på en ny mässa i Skåneregionen under september som är en stark
region för bolaget och där vi ser god tillväxtpotential.
Med anledning av bolagets svaga resultat i perioden har ett antal besparingsåtgärder vidtagits. En av
de största åtgärderna har varit personalneddragning för att anpassa kostnaderna till rådande klimat.
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Åtgärderna kommer få full effekt först under senare delen av hösten. Vidare har Bolaget beslutat
flytta ihop verksamheten från två till en geografisk placering, detta ger fördelar på flera områden
men framförallt ökad effektivitet, minskade lokalkostnader och förenklad logistik.

Framtiden
Vi ser positivt på framtiden. Vi har konsoliderat oss och rustat oss för ekonomiskt tuffa tider men det
ekonomiska läget har inte visat sig nämnvärt påverka Bolagets existerande kunder vilket borgar för
att en investeringsskuld byggs upp som kommer behöva investeras ned. Det planeras för stora
infrastrukturprojekt som ger en positiv effekt hos våra kunder och därmed oss.
Antal utestående aktier
6 688 888 aktier. Bolaget handlas under aktiesymbolen ABE.
Rapporten är inte granskad av bolagets revisorer.
Kommande rapporter
Delårsrapport för räkenskapsårets första 9 månader kommer att avges 2012-11-25.
Ytterliggare information om Abelco lämnas av VD Mikael Andersson, 0523-666 006 och
styrelseordförande Nils-Gunnar Aronsson, 0705-467 744, samt Mattias Bäckman VD för
dotterbolagen Abelco Nordic AB/Rollertilt AB, 0523-666 016.
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 rotera
skopan på en grävmaskin i 360 grader. Abelco handlas på AktieTorget.se.
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