Bokslutskommuniké, 2012
Denna rapport omfattar perioden 1 januari - 31 december 2012
Siffrorna inom parentes = samma period föregående år

Året i korthet
-----

Intäkterna uppgick till 3 627 TKR (3 566 TKR)
Bruttomarginal 55 % (48 %)
Rörelseresultat i % av omsättning +5 % (+15 %)
Resultat efter skatt +179 TKR (+299 TKR)

Likviditet och finansiell ställning
Bolagets likvida medel, inklusive ej utnyttjade checkkrediter på 500 TKR (500 TKR), uppgick
till 690 TKR (633 TKR).
Kundfordringarna uppgick till 364 TKR (144 TKR)
Orderstocken uppgick till 151 TKR (603 TKR)
Soliditeten var 61 % (63 %)

Verksamhet under året:
Allmänt:
Bolagets huvudleverantör av bearbetning och montering fick redan hösten 2011 ekonomiska svårigheter och
verksamheten begärdes i konkurs i februari 2012.
Vi anade detta redan i slutet 2011. Under 2012 har vi framtidssäkrat leveranserna med flera nya mycket bra
leverantörer.
Det har pågått ett intensivt arbete under 2012 med utveckling av den nya V-Serien.
V-Serien baseras på samma odenväxeln som innan, men den är nu modifierad och förstärkt.
V-Serien har en från grunden helt ny motorstyrning, två nya hus och ett större antal motoralternativ.
Ställdonen har även ISO-flänsar, vilket minskar kostnaden av montaget på ventilerna.
Vi har nu möjlighet till nya funktioner utöver ventilfunktioner, som till exempel att öppna och stänga lås, bommar,
grindar, dörrar, växlar, transportband m.m. I realiteten innebär det 18 nya ställdon, vi hade innan endast 5
modeller, vi kommer även att fortsätta med den äldre serien lång tid framöver.
I november beslutade styrelsen om att återgå till AktieTorget som handelsplats för bolagets aktier.
Övergången sker den 14 februari 2013, se vår hemsida för mer information www.odencontrol.se.
Försäljning:
Beställningarna påverkades märkbart av den rådande konjunkturosäkerheten. Inga stora energiprojekt
påbörjades under året och en stor slutkund höll inne med stora beställningar i avvaktan på ökat efterfrågan på
malm från främst Kina.
Oden deltog under året med egen monter i oktober på Automation i Göteborg och på Valve World i Düsseldorf i
november. Vid båda tillfällena var intresse stort av prototyperna till V-Serien.

Ekonomi:
Någon prisjustering har inte skett sedan juli 2010. Den efterkalkylerade bruttovinsten har ändå kunnat ökas med
ca 5 %. I och med bolagets nya strategi har förutsättningar för lönsamhet förbättrats både på kort och lång sikt.
Omkostnaderna har minskat till vad som bedöms som nödvändigt för att utveckla verksamheten under 2013.
Övergången till det nya V-programmet belastade bolaget finansiellt genom onormalt stor kapitalbindning i lager
och förskottsbetalning av elektronikutvecklingen.
Resultaträkning

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella intäkter

2012 jan-dec

2011 jan-dec

3 627 383

3 565 749

-3 436 382

-3 046 636

191 001

519 113

-9 638

-13 811

181 363

505 302

1

0

Finansiella kostnader

-62 727

-66 287

Resultat efter finansiella poster

118 637

439 015

60 000

-140 000

178 637

299 015

2012-12-31

2011-12-31

Skatter
Resultat efter skatt

Balansräkning
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

436 750

304 380

Materiella anläggningstillgångar

38 292

16 800

Finansiella anläggningstillgångar

66 236

6 236

Summa anläggningstillgångar

541 278

327 416

2 577 578

2 467 204

189 950

133 323

Summa omsättningstillgångar

2 767 528

2 600 527

Summa tillgångar

3 308 806

2 927 943

2 011 429

1 832 792

610 000

730 000

Omsättningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Likvida medel

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

687 377

365 151

Summa skulder

1 297 377

1 095 151

Summa eget kapital & skulder

3 308 806

2 927 943

Övrigt
Allmän information
Oden Control AB (publ), med säte i Lidingö, är registrerat i Sverige med organisationsnummer
556529-7057

Aktier och aktiekapital
Bolaget har ett aktiekapital om 1 514 TSEK fördelat på 6 054 494 aktier med vardera 1 röst.
Kvotvärdet uppgår till 0,25 SEK.
Aktien kommer att noteras den 14 feb på AktieTorget.

Redovisningsprinciper
Bolaget har i denna rapport tillämpat samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för 2011.
Denna rapport har granskats av bolagets revisor.
Rapporttillfällen
Årsstämma kommer att hållas på Lidingö den 25 april 2013.
Årsredovisning för 2012 kommer att finnas att hämta på bolagets hemsida samt hos Aktietorget.
Kvartalsrapport 1 2013 kommer att publiceras 2013-04-25
Kvartalsrapport 2 2013 kommer att publiceras 2013-08-22
Kvartalsrapport 3 2013 kommer att publiceras 2013-10-24
Ytterligare information
För ytterligare information, kontakta VD Anders Bergknut, 08 767 76 57 eller besök
www.odencontrol.se
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