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Bokslutskommuniké 2012
Hög aktivitet i en avvaktande marknad

Viktiga händelser under fjärde kvartalet och helåret 2012
 Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 0,6 MSEK (27,5 MSEK)
exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på
29,4 MSEK. Årets resultat uppgick till 43,0 MSEK (-76,7 MSEK)
exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på
29,4 MSEK.
 Kvartalets kassaflöde uppgick till -41,1 MSEK (-3,7 MSEK) varav
investeringar i portföljbolag -45,5 MSEK (-20,6 MSEK). Årets
kassaflöde uppgick till -170,9 MSEK (-137,0 MSEK) varav
investeringar i portföljbolag -142,0 MSEK (-115,0 MSEK).
 Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 2 505 MSEK
(2 604 MSEK) vid årets slut
 Under året beslutades om investeringar i tre nya bolag på totalt
71 MSEK samt om tilläggsinvesteringar på 70 MSEK
 Fouriertransform avyttrade i juni hela sitt innehav i portföljbolaget
FlexProp AB i Halmstad till huvudägaren Strömberg Innovation
AB
 Sedan starten 2009 har Fouriertransform beslutat att investera
totalt 630 MSEK i sexton bolag i det svenska fordonsklustret,
vilket tillsammans med syndikeringspartners motsvarar en total
investeringsnivå om ca 2,0 MDR

VD:s kommentar
Den ekonomiska utvecklingen 2012 blev på många sätt en spegelbild av 2011; en försiktig
optimism i början av året som utvecklades till en allt starkare pessimism under andra halvåret.
Skillnaden var att inbromsningen 2012 blev så mycket kraftigare, med snabbt ökande antal varsel
i industrin och en stigande arbetslöshet.
Utvecklingen har tre huvudorsaker. Den fortsatta krisen i euroområdet och de politiska
spänningar som utlöstes av framför allt hårda budgetåtstramningar i södra Europa. En avtagande
tillväxttakt i Kina, i synnerhet under andra halvåret, bidrog också till ökad osäkerhet. Slutligen har
också den stora osäkerheten kring USAs budget haft en dämpande effekt på den ekonomiska
aktiviteten.
Alla dessa faktorer slog så småningom hårt mot Sverige som ett litet och exportbetroende land
och särskilt mot underleverantörerna inom fordons- och tillverkningsindustrin.
Svårt läge för underleverantörer
Under året lät vi strategikonsultföretaget Roland Berger göra en undersökning av
fordonsindustrin, där de 350 svenska underleverantörerna jämfördes med 900 underleverantörer
i 35 länder. Analysen visar att de svenska underleverantörerna inte återhämtat sig från den
globala krisen 2008 på samma sätt som sina utländska konkurrenter. De svenska företagen hade
en mer dramatisk nedgång under krisen och har inte lyckats komma tillbaka till de
rörelsemarginaler som rådde innan den bröt ut. Det allvarliga är att situationen har försämrats
ytterligare i slutet av 2012, vilket skapar stor osäkerhet inför 2013.
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En viktig orsak till detta ligger i den timglasformade svenska näringslivsstrukturen. Det är svårt för
de mindre och medelstora företagen att växa till en tillräcklig styrka för att kunna och våga ta vara
på de tillväxtmöjligheter som finns utanför deras traditionella marknader. Alltför många av de
svenska underleverantörerna är beroende av den inhemska och europeiska marknaden och av
en hög koncentration på ett begränsat antal kunder.
De som å andra sidan är exportörer klarar sig bättre, i synnerhet de som har ett mindre
Sverigeberoende och befinner sig i framtidsinriktade sektorer.
Fouriertransforms starka nätverk stöttar internationalisering
Arbetet med att stärka underleverantörsskiktet kräver således att man reducerar
timglasstrukturen genom att öka underleverantörernas storlek och internationalisering. Detta är
avgörande för att industrin även fortsättningsvis långsiktigt ska kunna överleva.
Från Fouriertransforms sida har vi upplevt ett starkt intresse för samverkan i kluster som kan
hjälpa dessa företag att bli större och orka ta steget utanför Sverige. Vårt bidrag är också att
vidareutveckla vårt redan starka nätverk som kan tillföra internationell expertis och kompetens i
portföljbolagens styrelser och därmed driva internationaliseringen. Dessa erfarna och
kvalificerade personer ger portföljbolagen helt nya kontaktytor, öppnar tidigare stängda dörrar
och för med sig internationella impulser som är mycket värdefulla för bolagen. Efter cirka 2,5 års
arbete visar vår erfarenhet att det finns ett stort behov av tillgång till sådan kompetens.
Nya investeringar i framåtriktade bolag
Vi har under 2012 fortsatt att befästa vår position som en del av det svenska fordonsklustret i en
avvaktande och stillsam marknad. Under året har beslut tagits att investera i tre nya bolag;
LeanNova Engineering AB i Trollhättan, ArcCore AB i Göteborg och CeDe Group AB i Malmö.
De totala investeringarna inklusive tilläggsinvesteringar uppgår under året till 141 MSEK. Vi kan
konstatera att vi har framåtriktade bolag i våra strategiska investeringsområden: Intelligens i
fordon, Effektivare produktion och Hållbara fordon.
På området Intelligens i fordon har våra portföljbolag inom mjukvara, ArcCore och Pelagicore,
etablerat sig på den tyska marknaden för att utvecklas tillsammans med sina kunder inom den
tyska fordonsindustrin. Vi kan också glädjas åt våra ingenjörsföretag Vicura och LeanNova, där vi
bidragit till att sådan verksamhet kan bli kvar och utvecklas i Trollhättan efter Saab. Vicura har
under året beslutat att öppna kontor i Indien för att fånga upp behoven i den indiska
fordonsindustrin.
När det gäller Effektivare produktion har vi under året gjort en kartläggning och sett över vilka
bolag inom mekanisk bearbetning som skulle kunna sammanföras i kluster för att stötta en
internationalisering. Plåt- och plastbearbetning är traditionella och mogna branscher som
behöver slå sig ut på en internationell marknad för att kunna växa. Vi har sammanställt en
strategisk karta där bolagen utvärderats i kluster som underlag för proaktivt investeringsarbete.
Vårt innehav FlexProp har avyttrats till den tidigare ägaren under året.
För det kommande året ligger vår ägaragenda fast för bolagen, det vill säga att bistå dem att
utveckla sin fulla potential. Vi kommer också fortsatt att arbeta mot en mer balanserad portfölj
som även innefattar bolag i senare utvecklingsfaser.
Svensk fordonsindustri står inför fortsatt stora utmaningar och för att kunna vitalisera och
stärka fordonsklustrets internationella konkurrenskraft krävs att tänka ”nytt”, arbeta
okonventionellt samt att tillvarata den kompetens och erfarenhet som finns i branschen.
Sedan starten har Fouriertransform medverkat i saminvesteringar på över 2 miljarder kronor i
en tid då företagsaffärerna har gått ned med 40 procent. Det är ett viktigt bidrag till att stärka
konkurrenskraften för svensk industri.

Per Nordberg
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Fouriertransform i
sammandrag, MSEK
Periodens resultat

Kv 4
2012

Kv 4
2011

%

Helåret
2012

Helåret
2011

%

0,6

27,4

-98

43,0

-76,7

-

Investeringar i portföljbolag

-45,5

-20,6

121

-142,0

-115,0

23

Periodens kassaflöde

-41,1

-3,7

-

-170,9

-137,0

-

Likvida medel och kortfristiga
placeringar

2 505,1

2 603,9

-4

2 505,1

2 603,9

-4

Eget kapital

2 979,2

2 936,1

1

2 979,2

2 936,1

1

Soliditet

99,2 %

98,4 %

-

99,2 %

98,4 %

-

Omvärld och marknad – inbromsningen blev oväntat kraftig
Krisen har nått Sverige
Skuldkrisen i euroområdet kastade sin skugga över den ekonomiska utvecklingen under 2012,
inte bara i euroområdet utan även i stora delar av övriga världen. Framför allt under andra
halvåret dämpades ekonomierna rejält och i princip alla konjunkturbedömare skruvade ner sina
förväntningar på utvecklingen 2013.
En fortsatt global konjunkturförsämring fick ett påtagligt genomslag på de svenska
exportföretagen mot slutet av året med sjunkande produktionsvolymer som följd, inte minst i
fordonsindustrin med sina underleverantörer och då särskilt på grund av en kraftig minskning av
exporten till Europa. För den svenska fordonsindustrin står Europamarknaden för nära två
tredjedelar av exporten. En konsekvens blev ett eskalerande antal varsel under hösten, både
genom en minskad användning av konsulter och visstidsanställda, men även genom
uppsägningar av anställd personal, till att börja med främst inom produktionen.
Många konjunkturbedömare gav följaktligen en allt dystrare bild av den svenska ekonomins
förmåga att stå emot den globala nedgången och de mest pessimistiska befarade att de
industrijobb som nu försvinner under nedgången inte kommer tillbaka. En europeisk
återhämtning lär dröja och även om efterfrågan i USA och Kina ökar så sker det i långsam takt
och dessa marknader har mindre påverkan på produktionen i Sverige. Som utsikterna såg ut vid
årets slut förväntas därför BNP-tillväxten i Sverige 2013 stanna på under 1 procent och en verklig
återhämtning infinner sig sannolikt inte förrän mot mitten av 2014.
På den svenska marknaden blev utfallet för fordonsförsäljningen för helåret inte fullt så
negativt som i omvärlden. För personbilar var visserligen försäljningen något sämre månad för
månad, jämfört med 2011. Undantaget blev december, 2012 då försäljningen ökade med sju
procent. För året som helhet stannade minskningen på 8 procent, enligt BIL Sweden. De totala
lastbilsregistreringarna minskade med 14 procent.
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Europa och världen
Överkapacitet råder fortsatt inom europeisk fordonsindustri, men tillväxt har funnits på andra håll,
exempelvis i Kina och Latinamerika. En fortsatt återhämtning har också skett i USA.
I Europa har krisen i fordonsindustrin fördjupats. Marknaden krympte för kommersiella fordon
med en 12- procentig minskning av de totala nyregistreringarna och nedgången skedde på
samtliga betydande marknader. Nyregistreringen av personbilar sjönk med 8 procent jämfört med
2011. Förutom Storbritannien minskade alla betydande marknader. Totalt uppgick
nybilsförsäljningen i Europa till drygt 12 miljoner bilar 2012, den lägsta siffran sedan 1995 enligt
den europeiska fordonstillverkarorganisationen ACEA.
Krisen förvärras av de strukturella problem som länge funnits i fordonsindustrin, det vill säga
en betydande överkapacitet, korta produktlivscykler och höga fasta kostnader i tillverkningen.
Detta är globala industriella problem med genomslag långt ned i leverantörsleden.
Konsekvenserna är att det fortsatt finns ett behov av konsolidering i branschen.
Föränderliga marknader
Fordonsindustrin befinner sig i en brytningstid som har flera dimensioner. Nyckelmarknader
förflyttas geografiskt och nya marknader bidrar till snabbt föränderliga marknadskrav, som även
öppnar för nya aktörer och konstellationer.
Det råder även osäkerhet om vilka nya teknologier som har den största potentialen. Klart är
dock att trenden mot miljövänligare och effektivare teknik inom fordonsbranschen består och
förstärks från år till år, något som sätter press på tillverkarna att ständigt driva innovation och
produktutveckling. Det handlar såväl om energisnålare teknik som alternativa drivmedel såsom
gas, el, bränsleceller och hybridfordon. Det kan också handla om exempelvis miljö- och
klimatvänligare materialval och effektivare produktion.
I Europa kommer en starkt pådrivande kraft att vara EUs strategi och framtida tvingande
lagförslag för att förbättra bränsleekonomin i nya fordon som säljs på den europeiska marknaden.
Det innebär att branschen måste lägga ett stort fokus på minskade koldioxidutsläpp.
De utsläppsnivåer som gäller enligt nuvarande lagstiftning innebär krav på en minskning av
koldioxidutsläppen för personbilar med 18 procent till 2015 och med 40 procent till 2020, jämfört
med genomsnittsutsläppen 2007. Likartade krav ställs också på tillverkare av lättare lastfordon.

Fouriertransform Bokslutskommuniké 2012

5

KVARTAL 4 / HELÅRET 2012

Om en tillverkare överskrider utsläppsnivåerna kommer det att resultera i böter enligt en
progressiv skala per gram utsläpp över gränsnivån.
För tunga lastbilar arbetar EU-kommissionen också med att lägga fast en strategi och framtida
tvingande lagförslag för minskade utsläpp. Detta mot bakgrund av att den tunga vägtrafiken
uppskattas stå för de näst största utsläppen av växthusgaser i transportsektorn, det vill säga mer
än både flyg och sjöfart.
Svenska hot och möjligheter
Sverige har en lång och framgångsrik tradition inom fordonsindustrin. Sektorn står för 12 procent
av varuexporten och åtta procent av industrins investeringar. 110 000 anställda arbetar i
fordonsindustrin. I Sverige finns två av världens ledande tillverkare av tunga lastfordon och för
närvarande en personbilstillverkare samt flera leverantörer med internationellt konkurrenskraftiga
produkter och tjänster.
Det ger Sverige ett starkt utgångsläge, men samtidigt är de svenska aktörerna små i ett globalt
perspektiv. Framför allt de svenska underleverantörerna är i hög grad beroende av sin
hemmamarknad och Europa, vilket gör dem sårbara i den kris som nu råder på deras
huvudmarknader. De har också låg lönsamhet i en internationell jämförelse och har svårt att på
egen hand klara en internationell expansion till de marknader där tillväxten finns.
Den innovationskraft som finns i det svenska fordonsklustret behöver alltså resurser både för
kommersialisering av innovationer och för internationalisering. Fouriertransform är en av få
aktörer som har resurser att driva en sådan kommersialisering specifikt för fordonsindustrin.
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Kvartal 4, 2012
Fouriertransforms aktiviteter
Fortsatt arbete med att utvärdera investeringsmöjligheter
Under kvartalet har Fouriertransform aktivt fortsatt arbetet med de större bolagen inom
segmenten mekanisk bearbetning, plast och plåt för att undersöka möjligheten att genomföra
investeringar som ny delägare. Fouriertransform har haft möten och förhandlingar med åtskilliga
bolag. Inom segmentet mekanisk bearbetning undersöks särskilt vilka bolag som kan
sammanföras i kluster för att därmed öka möjligheten att klara en internationell expansion.
Inom det strategiska investeringsområdet Intelligens i fordon har Fouriertransform haft möten
och förhandlingar med bolag för att utvärdera möjligheten att investera.
Värdeutveckling av befintliga portföljbolag
Arbetet med att skapa värde i de tretton aktiva portföljbolagen har varit omfattande och innebär
att en betydande del av Fouriertransforms personella resurser används för detta. Ett flertal
tilläggsinvesteringar har genomförts för att bolagen ska ha det kapital som krävs för sin fortsatta
utveckling.
Strategikonferens
Fouriertransform hade en intern strategikonferens under vilken analyserades en utredning om
svenska underleverantörers konkurrenskraft jämfört med motsvarande utländska sådana.
Utredningen var genomförd av konsultfirman Roland Berger. Vidare avhandlades processen för
att identifiera nya investeringsobjekt samt interna rutiner i övrigt.
Möte med Fouriertransforms externa styrelserepresentanter
Fouriertransforms styrelse och medarbetare hade en sammankomst med Fouriertransforms
samtliga externa styrelserepresentanter i portföljbolagen. Sammankomsten hålls minst en gång
årligen för att diskutera arbetet med portföljbolagen samt för att utbyta erfarenheter.

Fouriertransforms investeringsaktiviteter
Investeringsansökningar
Under kvartalet har Fouriertransform tagit emot sju investeringsansökningar och lämnat avslag
på fem. Fouriertransforms ansökningsportfölj innehåller nu omkring 25 ansökningar, varav
omkring fem ligger för beredning till investeringsbeslut av styrelsen. Ansökningsloggen omfattar
idag fler ansökningar inom tillväxt och mogen fas än tidigare, särskilt inom det strategiska
området Effektivare produktion.

Tilläggsinvesteringar
Fouriertransform har under kvartalet genomfört tilläggsinvesteringar på totalt 45,0 MSEK i
följande portföljbolag:


I Powercell AB i Göteborg investerade Fouriertransform 5,0 MSEK i form av ett
aktieägartillskott



I Norstel AB i Norrköping deltog Fouriertransform i en nyemission och investerade
35,0 MSEK



Till Pelagicore AB i Göteborg lånade Fouriertransform ut 3,0 MSEK



Till Alelion Batteries AB i Mölndal lånade Fouriertransform ut 2,0 MSEK
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Aktiviteter i portföljbolagen under fjärde kvartalet


Powercell i Göteborg har fortsatt arbetet med att ta fram en prototyp för sitt
bränslecellssystem, som består av en bränsleomvandlare och en bränslecell, vilket
bedöms vara genomfört kvartal 1, 2013.



Norstel i Norrköping har ökat omsättningen av tjänsten epitaxiell ytbeläggning och fått
positiv återkoppling från kundtester av produkter till halvledare för kraftelektronik.



Alelion Batteries i Mölndal har påbörjat fälttester inom segmentet materialhantering
som ska bekräfta den insparningspotential som kundanalyser tidigare visat i teorin.



Elforest i Örnsköldsvik; styrelsen har fattat beslut om att bolaget framöver kommer att
ha som strategiskt huvudfokus att sälja elhybridtekniken i form av elhybridkomponenter,
kompetens och licenser.



Maxtruck i Östersund har placerat ut truckar från förserien hos ett antal nyckelkunder
för utvärdering.



Applied Nano Surfaces i Uppsala genomförde en säljresa i USA, där man träffade flera
av de stora fordonstillverkarna samt ett antal stora underleverantörer.



Vicura i Trollhättan har skrivit ett flertal nya kundavtal och planerar en etablering i Indien
under 2013.



Jobro Plåtkomponenter i Ulricehamn har driftsatt ny presshärdningslinje och levererat
de första detaljerna till kunder.



Pelagicore i Göteborg har visats ett stort intresse från både fordonstillverkare och
underleverantörer för sin Open Source Infotainment-mjukvaruprodukt, vilket lett till ett
första licensuppdrag.



EELCEE i Trollhättan har fortsatt att utöka sin utvecklingsportfölj av fordonsprojekt och
parallellt säkerställt att produktionskapacitet byggts upp för att möta de första
produktionsuppdragen som lanseras i slutet av 2013.



LeanNova Engineering i Trollhättan har fortsatt att teckna nya avtal med kunder och
även rekryterat ytterligare ingenjörer och har vid utgången av året cirka 90 anställda.



ArcCore i Göteborg har fortsatt att utveckla sina säljaktiviteter och har startat
utvecklingen av nästa generation produkter. Etableringen av två nya kontor i Asien och
Tyskland planeras.



CeDe Group i Malmö har tecknat ett antal nya avtal med kunder.
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Ekonomisk utveckling under kvartal 4
Resultat
Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 0,6 MSEK exklusive orealiserade övervärden i
kortfristiga placeringar på 29,4 MSEK.
Kostnaderna hänför sig främst till personalkostnader samt projekt- och konsultkostnader.
Finansnettot uppgick till 18,0 MSEK huvudsakligen påverkat av utdelning från aktie- och
räntefonder på 14,0 MSEK.
Kassaflöde
Det totala kassaflödet under kvartalet uppgick till -41,1 MSEK varav investeringar i portföljbolag
-45,5 MSEK. Bolagets likvida medel och kortfristiga placeringar i ränte- och aktiefonder uppgick
till 2 505 MSEK vid kvartalets slut.
Eget kapital
Den 31 december uppgick eget kapital till 2 979,2 MSEK varav kvartalets resultat utgjorde
0,6 MSEK.

För ytterligare information se resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt förändring av
eget kapital i bilagor.
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Helåret 2012
Fouriertransforms aktiviteter
Möten och förhandlingar med åtskilliga bolag
Fouriertransform har under året haft ett stort antal kontakter med viktiga underleverantörer inom
fordonsindustrin i Sverige. Osäkerheten i marknaden gör att bolagen har svårt att finna
ägarkapital eller andra finansieringslösningar, vilket inneburit ett ökat intresse för
Fouriertransform. Däremot innebär osäkerheten att bolagen generellt är försiktigare och avvaktar
med större beslut avseende investeringsfrågor.
Fortsatt arbete inom investeringsområdet Effektivare produktion
Fouriertransform har fortsatt sitt arbete med intressanta företag inom segmenten plåt, plast och
mekanisk bearbetning och har träffat åtskilliga bolag för att undersöka möjligheten att genomföra
investeringar som ny delägare. I dessa segment är det nödvändigt med en konsolidering för de
mindre bolagen för att stärka deras konkurrenskraft, medan de större bolagen har planer på att
följa sina kunder utomlands.
Fouriertransforms första portföljbolagskonferens
I augusti hade Fouriertransform sin första portföljbolagskonferens i Göteborg. Deltagare var VD
och styrelseordförande i Fouriertransforms portföljbolag samt Fouriertransforms medarbetare och
styrelseordförande. Syftet var bl a att presentera portföljbolagens strategiska inriktning och
verksamhet för varandra samt att ge möjlighet att diskutera gemensamma affärsmöjligheter och
eventuella samarbeten.
Studie avseende eldrivna fordon
Fouriertransform genomförde en studie för att utreda den svenska marknadens förutsättningar för
konvertering av flera typer av fordon till eldrift, främst större fordon och mindre bussar.
Undersökningen syftar till att utreda lämpligt val av teknik för framtida effektiva
konverteringslösningar. Resultatet kommer att användas som beslutsunderlag för eventuella
vidareinvesteringar inom elektrifieringsområdet, särskilt med hänsyn till ägarutvecklingen i f d
SAAB Automobile med NEVS som ägare.
Seminarier
Fouriertransform var i juni medarrangör till ett seminarium i Smögen som behandlade företagens
finansiering, bl a vilken betydelse venture capital kan ha för företagens kapitalförsörjning och
utveckling. Ca 150 personer deltog, bl a företagare i Västra Götaland.
Fouriertransform arrangerade under tredje kvartalet tillsammans med Lysekils kommun,
Sotenäs kommun och Företagarna i Västra Götaland en konferens i Lysekil om entreprenörskap,
miljö och företagande.
Fouriertransform deltog i september på den Stora Leverantörsdagen i Göteborg arrangerad av
Fordonskomponentgruppen. Konferensen behandlade områdena teknik, industripolitik och
kommersiella frågor med bäring på tillväxt i en global konkurrens.

Fouriertransforms investeringsaktiviteter
Investeringsansökningar
Under året har Fouriertransform tagit emot omkring 50 investeringsansökningar och lämnat
avslag på omkring 70. Fouriertransforms ansökningsportfölj innehåller nu omkring 25
ansökningar, varav fem ligger för beredning till investeringsbeslut av styrelsen.
Ansökningsloggen omfattar idag fler ansökningar inom tillväxt och mogen fas än tidigare, särskilt
inom det strategiska investeringsområdet Effektivare produktion.

Fouriertransform Bokslutskommuniké 2012
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Nya investeringar
Under året fattade Fouriertransform beslut om att investera totalt 71,4 MSEK i tre nya bolag:


I LeanNova Engineering AB i Trollhättan investerades totalt 8,5 MSEK inklusive direkt
hänförliga kostnader. LeanNova startades av Fouriertransform, Innovatum och ledande
personer från SAAB Automobile. LeanNova levererar kompletta utvecklingsuppdrag till
svenska och internationella fordonskunder.



I ArcCore AB i Göteborg investerades totalt 11,1 MSEK inklusive direkt hänförliga
kostnader. ArcCore är ett produktutvecklingsbolag specialiserat på AUTOSARkompatibel mjukvara till kontrollenheter inom fordonsindustrin.



I CeDeGroup AB i Malmö investerades totalt 51,8 MSEK inklusive direkt hänförliga
kostnader. CeDeGroup är en ledande leverantör av specialanpassade tunga maskiner
med bred kunskap inom produktion, applikationer, mekanik, hydraulik och elektronik.

Tilläggsinvesteringar
Fouriertransform har under året genomfört tilläggsinvesteringar på totalt 70,4 MSEK i följande
portföljbolag;







I Effpower i Göteborg investerades 1,5 MSEK i en nyemission
I Pelagicore i Göteborg investerades 15,3 MSEK via nyemission och lån
I Maxtruck i Östersund investerades 1,1 MSEK i form av aktieägartillskott
I Alelion Batteries i Nödinge investerades 12,5 MSEK via nyemission och lån
I Powercell AB i Göteborg investerades 5,0 MSEK i form av aktieägartillskott
I Norstel AB i Norrköping investerades 35,0 MSEK i en nyemission

Avyttringar
Fouriertransform avyttrade under andra kvartalet samtliga aktier i portföljbolaget FlexProp AB i
Halmstad till huvudägaren Strömberg Innovation AB. Försäljningslikviden baseras på bolagets
framtida resultatutveckling och erhålls med början år 2013 och ett antal år därefter.
Fouriertransform bedömer i nuläget att den totala försäljningslikviden kommer att uppgå till minst
3,0 MSEK. Fouriertransform investerade 10,3 MSEK inklusive direkt hänförliga kostnader i
FlexProp AB i februari 2010, varför årets resultat belastas med en reaförlust på 7,3 MSEK.
Med Fouriertransforms ägarinsats har bolaget de senaste åren kunnat investera i
produktutveckling, kundbearbetning, ny produktionsfacilitet samt organisationsutveckling.

Fouriertransforms investeringar per 31 december 2012
Samtliga investeringar
Fouriertransform har per den 31 december 2012 sedan starten 2009 tagit beslut att investera i
sexton bolag som ny delägare: PowerCell Sweden AB, Norstel AB, NovaCast Technologies AB,
FlexProp AB, EffPower AB, Alelion Batteries AB, Elforest AB, MaxTruck AB, Applied Nano
Surfaces AB, Vicura AB, Jobro Plåtkomponenter AB, Pelagicore AB, EELCEE AB, LeanNova
Engineering AB, ArcCore AB samt CeDe Group AB.
Investeringarna i NovaCast Technologies och Effpower har skrivits av i sin helhet och hela
innehavet i FlexProp har avyttrats innebärande att portföljen per 31 december, 2012 består av
tretton aktiva portföljbolag inom den svenska fordonsindustrin.
Totalt investerat kapital
Beslut har tagits om 630 MSEK i investeringar, varav totalt 604 MSEK har utbetalats inklusive
direkt hänförliga kostnader. Tillsammans med syndikeringspartners uppgår det totala investerade
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beloppet till ca 2,0 MDR. Investerat belopp varierar mellan 8 MSEK för LeanNova Engineering
och 182 MSEK för Norstel. Investeringarna har gjorts inom de strategiska investeringsområdena
Hållbara Fordon, Effektivare Produktion och Intelligens i fordon.
Aktiva portföljbolag
Fouriertransforms portfölj består per 31 december 2012 av tretton aktiva portföljbolag inom de
strategiska investeringsområdena Hållbara fordon, Effektivare produktion och Intelligens i fordon.
Antalet anställda i bolagen uppgår sammanlagt till ca 400 personer och bolagen ligger
geografiskt utspridda i hela Sverige med tonvikt på Västra Götaland.
Fouriertransform arbetar mycket aktivt med att skapa värde i bolagen från och med att den
initiala investeringen genomförts och flera av bolagen visar nu en positiv utveckling, exempelvis
ingenjörsbolagen Vicura och LeanNova Engineering. Det är osäkert att uttala sig om portföljen
som helhet i och med att tidshorisonten för innehaven är betydligt längre än de ca tre år
Fouriertransform varit aktivt, men Fouriertransform bedömer i nuläget att portföljen har
förutsättningar att utvecklas positivt.

Portföljsammanställning aktiva portföljbolag per 31 december 2012

Ort

Initial
investering

Bokfört
värde
(TSEK)

Kapitalandel

Röstandel 1)

Göteborg

Okt, 2009

52 711

25 %

25 %

Norrköping

Feb, 2010

182 326

88 %

90 %

Mölndal

Jun, 2010

51 666

38 %

38 %

Örnsköldsvik

Jun, 2010

25 365

36 %

40 %

Östersund

Jul, 2010

9 333

35 %

35 %

Uppsala

Dec, 2010

9 173

27 %

27 %

Trollhättan

Jan, 2011

10 174

83 %

83 %

Ulricehamn

Maj, 2011

12 372

71 %

45 %

Göteborg

Sep, 2011

25 788

47 %

47 %

EELCEE AB

Trollhätttan

Dec, 2011

34 461

45 %

45 %

LeanNova Engineering AB

Trollhättan

Jan, 2012

8 468

81 %

98 %

Göteborg

Apr, 2012

11 115

31 %

31 %

Malmö

Maj, 2012

51 762

48 %

49 %

PowerCell Sweden AB
Norstel AB
Alelion Batteries AB
Elforest AB
Max Truck AB
Applied Nano Surfaces Sweden AB
Vicura AB
Jobro Plåtkomponenter AB
Pelagicore AB

ArcCore AB
CeDe Group AB
Total

484 714

1) för portföljbolag i vilka Fouriertransforms röstandel överstiger 50 % är avsikten att på sikt minska andelen till under 50 %
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Fouriertransforms tretton aktiva portföljbolag

PowerCell Sweden AB – bränslecell gör el av vätgas
Fas
Investeringsområde
Ort
Initial investering
Bokfört värde
Kapitalandel
Röstandel

Early stage
Hållbara fordon
Göteborg
Okt, 2009
52,7 MSEK
25 %
25 %

Bolaget utvecklar och distribuerar avancerade
bränslecellsystem för transportindustrin och
vissa andra högteknologiska marknader.
Företaget, som har sin grund i
Volvokoncernens utvecklingsprojekt för
bränsleceller ska genom utveckling,
produktion och försäljning påskynda
introduktionen av bränslecellsystem på
marknaden.
www.powercell.se

Norstel AB – ny teknik för hybridfordon
Fas
Investeringsområde
Ort
Initial investering
Bokfört värde
Kapitalandel
Röstandel

Early stage
Hållbara fordon
Norrköping
Feb, 2010
182,3 MSEK
88 %
90 %

Bolaget utvecklar SiC-wafers, som är en
betydelsefull beståndsdel för en framgångsrik
utveckling och produktion av miljövänliga
hybridfordon. Resultaten, i förening med en
modern utvecklings- och produktionsanläggning, utgör en bra bas för att
introducera produkterna på marknaden.
www.norstel.com

Alelion Batteries AB - energilagringssystem till fordonsindustrin
Fas
Investeringsområde
Ort
Initial investering
Bokfört värde
Kapitalandel
Röstandel

Early stage
Hållbara fordon
Mölndal
Jun, 2010
51,7 MSEK
38 %
38 %

Fouriertransform Bokslutskommuniké 2012

Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför
kompletta energilagringssystem till främst
fordonsindustrin baserat på litiumjärnfosfatbatterier.
www.alelion.com
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Fouriertransforms tretton aktiva portföljbolag (forts.)

Elforest AB – modern teknik effektiviserar fordonsdriften
Fas
Investeringsområde
Ort
Initial investering
Bokfört värde
Kapitalandel
Röstandel

Early stage
Hållbara fordon
Örnsköldsvik
Jun, 2010
25,4 MSEK
36 %
40 %

Elforest är ett litet innovativt bolag vars
affärsidé är att med modern teknik
effektivisera fordonsdriften. Under senare år
har tyngdpunkten i verksamheten förflyttats
från produktivitetshöjande och effektiviserande
lösningar för skogsmaskiner till ett bredare
erbjudande som skapar mervärde för kunder
och miljö inom flera branscher.
www.el-forest.se

Max Truck AB - eldriven truck med unik rörlighet
Fas
Investeringsområde
Ort
Initial investering
Bokfört värde
Kapitalandel
Röstandel

Early stage
Hållbara fordon
Östersund
Jul, 2010
9,3 MSEK
35 %
35 %

Bolaget utvecklar en eldriven truck som kan
röra sig i alla fyra riktningar från stillastående
och rotera runt sin egen axel. Detta innebär att
trucken kräver avsevärt mindre utrymme än
konventionella truckar. Det ger en betydligt
kortare färdväg och möjliggör ett mycket bättre
utnyttjande av lageryta.
www.maxtruck.se

Applied Nano Surfaces Sweden AB – unik teknologi för minskad friktion
Fas
Investeringsområde
Ort
Initial investering
Bokfört värde
Kapitalandel
Röstandel

Early stage
Effektivare produktion
Uppsala
Dec, 2010
9,2 MSEK
27 %
27 %

Fouriertransform Bokslutskommuniké 2012

Bolaget har utvecklat en unik teknik för att
skapa ytbeläggningar med friktions- och
nötningsförbättrande egenskaper på stål- och
gjutjärnsytor i mekaniska system. Applied
Nano Surfaces teknologi möjliggör storskalig
industriell produktion av belagda komponenter
till en bråkdel av kostnaden för motsvarande
beläggningar.
www.appliednanosurfaces.com
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Fouriertransforms tretton aktiva portföljbolag (forts.)

Vicura AB – transmissionsutvecklarna från SAAB
Fas
Investeringsområde
Ort
Initial investering
Bokfört värde
Kapitalandel
Röstandel

Bolaget bedriver konsultverksamhet inom
drivelineområdet för den internationella
fordonsindustrin. Vicura utvecklar kompletta
system eller delkomponenter från konceptarbete till industrialisering för den
internationella fordonsindustrin. Erbjudandet
innefattar mekaniska och elektriska
drivsystem samt deras styrning.
www.vicura.se

Expansion
Hållbara fordon
Trollhättan
Jan, 2011
10,2 MSEK
83 %
83 %

Jobro Plåtkomponenter AB – helhetsleverantör av komplexa plåtdetaljer
Fas
Investeringsområde
Ort
Initial investering
Bokfört värde
Kapitalandel
Röstandel

Expansion
Effektivare produktion
Ulricehamn
Maj, 2011
12,4 MSEK
71 %
45 %

Bolaget tillverkar och säljer prototyper och
korta produktionsserier av komplexa
plåtdetaljer till verkstadsindustrin med
tyngdpunkt på fordonsindustrin. Bolaget är en
helhetsleverantör med kunskap inom
presshärdning, materialteknik, verktygsmakeri
och produktionsteknik.
www.jobro.se

Pelagicore AB – teknik- och produktutveckling för Infotainmentsystem
Fas
Investeringsområde
Ort
Initial investering
Bokfört värde
Kapitalandel
Röstandel

Early stage
Intelligens i fordon
Göteborg
Sep, 2011
25,8 MSEK
47 %
47 %

Bolaget är ett teknik- och produktutvecklingsbolag
specialiserat på Open Source-mjukvara för
Infotainmentsystem inom fordonsindustrin. Bolaget
utvecklar och licenserar mjukvara som minskar
utvecklingstider och kostnader för utveckling av
Infotainmentsystem i fordon. Kunderna är huvudsakligen biltillverkare och deras underleverantörer.
www.pelagicore.com
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Fouriertransforms tretton aktiva portföljbolag (forts.)

EELCEE AB – kompositkomponenter till fordonsindustrin
Fas
Investeringsområde
Ort
Initial investering
Bokfört värde
Kapitalandel
Röstandel

Early stage
Hållbara fordon
Trollhättan
Dec, 2011
34,5 MSEK
45 %
45 %

EELCEE är en avknoppning från det schweiziska
tekniska universitetet Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL) och utvecklar
kompositkomponenter till framförallt
fordonsindustrin. En produktionskapacitet byggs f n
upp för att tillverka och marknadsföra
komponenterna i höga volymer.
www.eelcee.com

LeanNova Engineering AB – ingenjörsbolag för kompletta utvecklingsuppdrag
Fas
Investeringsområde
Ort
Initial investering
Bokfört värde
Kapitalandel
Röstandel

Expansion
Hållbara fordon
Trollhättan
Jan, 2012
8,5 MSEK
81 %
98 %

LeanNova är ett av Fouriertransform, Innovatum
och ledande personer från före detta Saab
Automobile nystartat bolag. LeanNova levererar
kompletta utvecklingsuppdrag till svenska och
internationella fordonskunder.
www.leannova.se

ArcCore AB – produktutveckling av AUTOSAR-kompatibel mjukvara
Fas
Investeringsområde
Ort
Initial investering
Bokfört värde
Kapitalandel
Röstandel

Expansion
Intelligens i fordon
Göteborg
April, 2012
11,1 MSEK
31 %
31 %

ArcCore
är
ett
produktutvecklingsbolag
specialiserat
på
AUTOSAR-kompatibel
mjukvara
till
kontrollenheter
inom
fordonsindustrin. ArcCore grundades 2009 av
fem entreprenörer med lång erfarenhet inom
mjukvaruutveckling.
www.arccore.com

CeDe Group AB – helhetsleverantör av specialanpassade tunga maskiner
Fas
Investeringsområde
Ort
Initial investering
Bokfört värde
Kapitalandel
Röstandel

Expansion
Effektivare produktion
Malmö
Maj, 2012
51,8 MSEK
48 %
49 %

Fouriertransform Bokslutskommuniké 2012

CeDe Group är en ledande leverantör av
specialanpassade tunga maskiner. Bolaget är
en helhetsleverantör med bred kunskap inom
produktion, applikationer, mekanik, hydraulik
och elektronik.
www.cede-group.se
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Ekonomisk utveckling under helåret 2012
Resultat
Årets resultat efter skatt uppgick till 43,0 MSEK. I resultatet ingår inte orealiserade övervärden i
ränte- och aktiefonder på 29,4 MSEK. Resultatet har utöver projekt- och konsultkostnader och
personalkostnader huvudsakligen påverkats av finansnettot på 130,2 MSEK, nedskrivning av
kvarvarande bokfört värde på portföljbolaget Effpower AB på -15,0 MSEK samt reaförlust på
-7,3 MSEK från avyttringen av samtliga aktier i portföljbolaget FlexProp AB. Effpower likviderades
då bolagets produktutveckling inte nådde uppsatta mål och en omvandling av verksamheten inte
bedömdes ha några framtidsutsikter.
Finansnettot på 130,2 MSEK består huvudsakligen av utdelning från ränte- och aktiefonder på
49,0 MSEK, reavinst på 43,3 MSEK från realisering av innehavet i räntefonder samt återläggning
av nedskrivning på innehavet i aktiefonder på 28,9 MSEK.
Kassaflöde
Det totala kassaflödet under året uppgick till -170,9 MSEK, varav investeringar i portföljbolag
-142,0 MSEK och -35,0 MSEK utbetalning för en investering i portföljbolag från föregående år.
Bolagets likvida medel och kortfristiga placeringar i aktie- och räntefonder uppgick till 2 505
MSEK vid årets slut.
Eget kapital
Den 31 december uppgick eget kapital till 2 979,2 MSEK varav årets resultat utgjorde
43,0 MSEK.

För ytterligare information se resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt förändring av
eget kapital i bilagor.
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Förslag till årsstämman 2013
Årsstämma hålls i Stockholm den 10 april 2013, till vilken kallelse skickas senast den 13 mars.
Styrelsen föreslår årsstämman att balanserad förlust på -63,9 MSEK och årets vinst på 43,0
MSEK, totalt -20,9 MSEK, balanseras i ny räkning. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2012
kommer att offentliggöras den 13 mars 2013.
Redovisningsprinciper
Denna Bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och med
utgångspunkt i Regelverk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm samt Riktlinjer för extern
rapportering för företag med statligt ägande.
Investeringar i portföljbolag är värderade till det lägsta av anskaffningsvärde inklusive direkt
hänförliga kostnader och ett bedömt marknadsvärde.
Kortfristiga placeringar exkluderar eventuella orealiserade övervärden.
Risker och osäkerhetsfaktorer
För en beskrivning av för bolaget väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer hänvisas till
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2011.
Kreditfaciliteter
Fouriertransform AB har inga utnyttjade kreditfaciliteter.
Transaktioner med närstående
Transaktioner mellan Fouriertransform AB och närstående som väsentligen påverkat företagets
ställning och resultat har ej ägt rum.
Kort om Fouriertransform
Fouriertransform AB bildades i december 2008 efter ett riksdagsbeslut och kapitaliserades med
ett eget kapital på 3 miljarder kronor. Bolaget inledde sin verksamhet 2009.
Fouriertransform AB är ett statligt venture capital-bolag med uppdrag att på kommersiella
grunder öka det svenska fordonsklustrets internationella konkurrenskraft. Investeringar sker i
verksamheter där svensk fordonsindustri kan stärka sin ställning med en stark profil inom
områdena miljö och säkerhet.
För ytterligare information hänvisas till Fouriertransform ABs hemsida www.fouriertransform.se
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Försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att Bokslutskommunikén för 2012 ger en
rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga
risker och osäkerhetsfaktorer företaget står inför.

Stockholm den 8 februari, 2013
Lars-Olof Gustavsson
Ordförande

Cecilia Schelin Seidegård
Ledamot

Hasse Johansson
Ledamot

Karin Kronstam
Ledamot

Lars-Göran Moberg
Ledamot

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist
Ledamot

Lars Erik Fredriksson
Ledamot

Per Nordberg
VD

Revisors rapport över översiktlig granskning av bokslutskommuniké upprättad i enlighet
med 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)
Jag har utfört en översiktlig granskning av bokslutskommunikén för 2012 för Fouriertransform AB.
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera
denna bokslutskommuniké i enlighet med årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1. Mitt ansvar är att
uttala en slutsats om denna bokslutskommuniké grundad på min översiktliga granskning.
Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning
(SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda
revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som
är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att
vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning
och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision
enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder
som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan
säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit
identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning
har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger
mig anledning att anse att den bifogade bokslutskommunikén inte, i allt väsentligt, är upprättad i
enlighet med årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1.
Stockholm den 8 februari, 2013
Deloitte AB
Hans Andersson
Auktoriserad revisor

Kontaktperson för ytterligare information
VD, Per Nordberg,
CFO, Ulf Järvenäs,

+46 (0) 8 410 40 601
+46 (0) 8 410 40 603

Rapporttillfällen för verksamhetsåren 2013
Första kvartalet 2013
Halvårsrapport 2013
Tredje kvartalet 2013
Fjärde kvartalet samt bokslutskommuniké 2013

2013-04-22
2013-07-18
2013-10-29
2014-02-12

Bilagor
Resultaträkning & kassaflödesanalys, Balansräkning & förändring av eget kapital
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Resultaträkning
Kv 4
2012

Kv 4
2011

%

Helåret
2012

Försäljningsintäkt avyttrade
portföljbolag

-

-

-

3 300

-

-

Anskaffningskostnad avyttrade
portföljbolag

-

-

-

-10 389

-

-

Resultaträkning, TSEK

Helåret
2011

%

Investeringsverksamheten

Resultat avyttrade portföljbolag

-

-

-

-7 089

-

-

146

-

-

1 146

-

-

-

-

-

-14 991

-80 012

81

146

-

-

-20 934

-80 012

74

-

2 592

-

2 378

2 596

-8

Övriga externa kostnader

-8 823

-6 053

-46

-23 459

-22 434

-5

Personalkostnader

-7 972

-6 576

-21

-30 788

-26 662

-15

-224

-204

-10

-866

-740

-17

Summa rörelsens kostnader

-17 019

-12 833

-33

-55 113

-49 836

-11

Rörelseresultat

-16 873

-10 241

-65

-73 669

-127 252

42

18 003

44 055

-59

131 619

91 790

43

-

-1 756

-

-1 405

-29 517

95

18 003

42 299

-57

130 214

62 273

109

Ränteintäkter portföljbolag
Ned- och avskrivning portföljbolag
Resultat från
investeringsverksamheten
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande
resultatposter
Summa resultat från finansiella
poster

Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

1 130
-527

32 058
1)

603

-4 579
27 479

1)

-96

56 545

88

-13 501

-98

43 044

-64 979
1)

-11 741
-76 720

187
1)

-15
156

1) efter eventuell justering för nedskrivning samt återläggning av nedskrivning av bokfört värde på portföljbolag, räntefonder
samt aktiefonder
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys, TSEK

Kv 4
2012

Kv 4
2011

Helåret
2012

Helåret
2011

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat exklusive
Investeringsverksamheten

-17 019

-10 241

-52 735

-47 241

Avskrivningar och nedskrivningar

224

203

866

740

Erhållen ränta på banktillgodohavanden

415

86

422

249

16 463

28 417

59 013

50 553

-

-3

-9

-312

-1 712

-757

-6 408

-9 209

-

-2 667

2 709

-2 589

Erhållen samt erlagd ränta på kortfristiga
placeringar
Erlagd ränta o liknande resultatposter
Betald inkomstskatt
Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga
fordringar

2 118

-560

-1 086

13 769

Ökning/minskning leverantörsskulder

1 220

1 234

66

-1 191

Ökning/minskning övriga kortfristiga
rörelseskulder

1 731

1 224

-32 959

-25 214

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

3 440

16 936

-30 121

-20 445

-145

-126

-372

-1 700

-45 508

-20 569

-141 952

-115 050

-

26

26

170

1 092

-

1 092

-

-

-

473

-

-44 561

-20 669

-140 733

-116 580

-

-

-

-

-41 121

-3 732

-170 854

-137 024

2 545 943

2 592 169

2 603 856

2 728 813

-41 121

-3 732

-170 854

-137 024

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella
anläggningstillgångar
Investeringar i portföljbolag
Avyttringar portföljbolag
Ränteintäkter portföljbolag
Ökning/minskning andra långfristiga
fordringar och skulder
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel och kortfristiga
placeringar vid periodens början
Periodens kassaflöde
Annan ökning/minskning av bokförda
värdet
Likvida medel och kortfristiga
placeringar vid periodens slut

364
2 505 186

1)

15 419
2 603 856

1)

72 184
2 505 186

1)

12 067

1)

2 603 856

1) i förekommande fall återläggning nedskrivning av bokfört värde på ränte- och aktiefonder samt reavinst vid försäljning
ränte- och aktiefonder
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Balansräkning och förändring av eget kapital
Balansräkning, TSEK

2012-12-31

2011-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

2 640

3 134

484 714

369 649

Finansiella anläggningstillgångar
Investeringar i portföljbolag
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

140

367

487 494

373 150

-

2 709

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar

10

8

9 908

5 523

2 487 786

2 591 828

17 400

12 029

Summa omsättningstillgångar

2 515 104

2 612 097

Summa tillgångar

3 002 598

2 985 247

3 000 100

3 000 100

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat

-63 938

12 782

Periodens resultat

43 044

-76 720

2 979 206

2 936 162

Övriga långfristiga skulder

106

-

Summa långfristiga skulder

106

-

2 424

2 358

Summa eget kapital
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

13 203

6 109

3 286

37 307

4 373

3 311

23 286

49 085

3 002 598

2 985 247

Inga
35 088

Inga
1)

Inga

1) avser bankgaranti på 35,0 MSEK till portföljbolaget Norstel AB samt borgensförbindelse på 88 TSEK för portföljbolaget
MaxTruck AB

Förändring av eget kapital, TSEK
Eget kapital 2011-12-31
Periodens resultat
Eget kapital 2012-12-31

Fouriertransform Bokslutskommuniké 2012

Aktiekapital

Övrigt fritt eget
kapital

Summa eget
kapital

3 000 100

-63 938

2 936 162

–

43 044

43 044

3 000 100

-20 894

2 979 206
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Fouriertransform AB
Sveavägen 17, 10 tr
111 57 Stockholm

Fouriertransform AB
Kaserntorget 6, 3 tr
411 18 Göteborg

+46 (0) 8 410 40 600

+46 (0) 31 761 91 40

info@fouriertransform.se
www.fouriertransform.se
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