Bokslutskommuniké 2010 för Oden Control AB
Denna rapport omfattar perioden 1 januari - 31 december 2010
Siffrona inom parentes = föregående år

Perioden i korthet
----

Intäkterna uppgick till 3 275 TSEK (3 715 TSEK)
Bruttomarginal 50% (48%)
Resultat efter skatt -354 TSEK (-740 TSEK)

Verksamheten
Vid årsstämman den 20 april 2010 ersattes den tidigare styrelsen av en helt ny styrelse. Efter
årsstämmans beslut om omstämpling av samtliga a-aktier finns endast ett aktieslag.
Den gamla styrelsen hade utsett Anders Bergknut till ny tf VD 1/5 2010 som efterträdare till Mikael Jidenius
som vid samma tidpunkt lämnade bolaget på egen begäran.
Den nya VD:ns huvuduppgift under 2010 har varit att minska kostnaderna och skapa förutsättningar för en
långssiktig lönsamhet.
Även med avvecklingskostnader av engångskaraktär (personal mm) uppnådde bolaget målsättningen
med ett positivt resultat under april-december 2010 (ca 131 TSEK).
Det första kvartalets förlust på -485 TSEK kunde dock ej helt kompenseras.
Bolaget har under året
å haft problem med leverantören av elektronik. Vår
å tillverkare har lagt ned sin
utvecklingsavdelning och det blev ett leveransstopp under några månader. Då det nya företaget kräver
förskottsbetalning, har detta resulterat i att vi för en period har ett stort varulager där elektroniken har en
stor andel av värdet. Målsättningen är att under 2011 öka lagrets omsättningshastighet och därmed minska
kapitalbindningen.
2010 slutade med en bra orderingång för bolaget. ASAB erhöll i december en order till ett kraftverk
i Bulgarien med ett ordervärde i Oden Control AB på ca 640 TSEK. Leveransen sker under december 2010
och januari 2011.
Bolaget ingick under året avtal med största återförsäljaren ASAB som har svarat för ca 80% av försäljningen
de senaste åren. ASAB har numera ett exklusivt avtal för försäljning och distribution av Oden ställdon och
står därmed för alla marknadsföringskostnader och kapitalbindning i färdigprodukter. Därigenom kan
bolaget koncentrera sig på tillverkningsprocesser och därmed produktkostnadsminskningar.
Oden Control AB och ASAB AB har haft gemensamma mässor i Sverige, Finland och Tyskland. Vid
världsmässan Valve World i Dusseldorf i december rönte Oden stor uppmärksamhet både bland fackpress
och potentiella affärskontakter.

Likviditet och finansiell ställning
Bolagets likvida medel, inklusive ej utnyttjade checkkrediter på 500 TSEK (500 TSEK), uppgick
till 731 TSEK ( 614 TSEK).
Kundfordringarna uppgick till 914 TSEK (118 TSEK)
Kortfristiga skulder uppgick till 506 TSEK (1 040)

Resultaträkning
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Rörelsens kostnader
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Balansräkning
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

9 211

19 603

Finansiella anläggningstillgångar

145 815

145 815

Summa anläggningstillgångar

155 026

165 418

2 515 909

3 630 030
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Omsättningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Likvida medel

230 665

114 286

Summa omsättningstillgångar

2 746 574

3 744 316

Summa tillgångar

2 901 600

3 909 734

1 665 900

2 020 029

730 000

850 000

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

505 700

1 039 705

Summa skulder

1 235 700

1 889 705

Summa eget kapital & skulder

2 901 600

3 909 734

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 noteras på Alternativa Marknaden med en handelsperiod per månad.
Redovisningsprinciper
Bolaget har i denna delårsrapport tillämpat samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för 2009.
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.
Rapporttillfällen
Årsstämma kommer att hållas i Lidingö den 28 april 2011. Årsredovisning för 2010 finns att hämta på bolagets
hemsida från 2011-02-20
Kvartalsrapport 1 2011 kommer att offentliggöras 2011-04-15

Ytterligare information
För ytterligare information, kontakta VD Anders Bergknut, 08 767 76 57 eller besök www.odencontrol.se
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