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Bufabs strategi bygger på fem grundstenar:
•	Total	logistikpartner	-	”Small	Part	supplier”-	med	optimala	och	
	 kostnadseffektiva	logistiklösningar
•	Brett	sortiment	av	Small	Parts	och	sammansatta	produkter	 
•	Lokal	närvaro	med	självständiga	bolag	i	de	flesta	europeiska	länder	
			och	i	Kina,	Taiwan,	Indien,	USA,	Ryssland	och	Turkiet 
•	Egen	produktion	av	specialdetaljer		 	
•	Tillväxt	genom	förvärv	och	nyetableringar

2011 i sammandrag
•	God	marknadssituation	med	en	viss	avmattning	i	fjärde	kvartalet.	
•	Resultatförbättring	beroende	på	förbättrad	försäljningsvolym	i	kombination	med		
	 bibehållen	kostnadsnivå.	
•	Nettoomsättningen	ökade	till	2	146	MSEK	och	rörelseresultatet	exklusive					 	
	 engångsposter	uppgick	till	209	MSEK.
•	Årets	nettoresultat	uppgick	till	58	MSEK.
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Bufabs utveckling genom åren
Omsättning Tkr

Rörelseresultat Tkr

Kort om Bufab
Bufab	är	marknadsledande	på	Small	Parts	för	allmän	industri.	
Sortimentet	består	av	125	000	olika	artiklar	av	skruvar,	muttrar,	brickor,	
small	parts	och	specialartiklar	som	levereras	till	våra	kunder	till	rätt	plats,	
i	rätt	tid	och	till	konkurrenskraftiga	priser.	BUFABs	huvudkontor	och	
centrallager	är	beläget	i	Värnamo.	Företaget	har	bolag	i	Sverige,	Norge,	
Finland,	Danmark,	Tyskland,	Frankrike,	Holland,	England,	Polen,	Ungern,	
Kina,	Estland,	Österrike,	Spanien,	Tjeckien,	Slovakien,	USA,	Taiwan,	
Indien,	Rumänien,	Ryssland,	Turkiet,	Nordirland	och	Italien.



2011	–	Ett	konsolideringsår
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   Hans Björstrand, VD Bufabgruppen

Finanskrisen	har	hållit	Europa	i	ett	 järn-

grepp	under	de	senaste	åren.	Främst	är	

det	 ju	 de	 enskilda	 staternas	 ekonomi	

som	 satts	 på	 hårda	 prov	 med	 ständiga	

diskussioner	om	vem	som	ska	finansiera	

välfärden.	 Kreditåtstramningarna	 har	

också	haft	en	negativ	påverkan	på	indu-

strin	 som	 tvingats	 investera	 mindre	 än	

vanligt.	Ingången	av	2011	känneteckna-

des	av	en	kraftig	uppgång	på	markna-

den	då	industrin	anpassat	sina	 lager-

nivåer	 under	 2010.	 Bufab	 hade	 själv-

klart	en	positiv	utveckling	genom	denna	

uppgång,	men	tvingades	samtidigt	att	nu	

betala	 betydligt	 högre	 priser	 på	 sin	

inköpsmarknad,	 då	 det	 nu	 plötsligt	 var	

leverantörernas	 tillfälle	 att	 bestämma	

ordningen.	 Uppgången	 fortsatte	 med	

oförminskad	 styrka	 ända	 fram	 till	 som-

maren	 2011	 och	 allt	 såg	 ut	 att	 bli	 så	

även	till	hösten.	Efter	sommaruppehållet	

2011	 började	 uppvaknandet	 om	 att	

uppgången	inte	var	hållbar	och	kunder-

nas	prognoser	ändrades	i	en	rask	takt	till	

att	gälla	annulleringar	och	framflyttningar	

av	beställningar.	Bufab	hade	då	som	så	

många	andra	bolag	redan	tagit	ut	hös-

ten	 i	 förskott	 genom	 att	 bygga	 på	 sitt	

lager	 efter	 de	 prognoser	 som	 våra	

kunder	aviserade.	De	negativa	signalerna	

på	marknaden	blev	nu	en	startsignal	 för	

Bufab	att	krympa	sin	köpkostym	och	re-

ducera	 befintligt	 lager.	 Denna	 process	

har	 pågått	 sedan	 sommaren	 och	 kom-

mer	att	pågå	under	större	delen	av	2012.

Glädjande	nog	 för	Bufab	 var	 konjunk-

turen	 i	Sverige	något	bättre	än	övriga	

EU-länder	vilket	betydde	starkt	förbättrat	

resultat	under	2011.	Allteftersom	kon-

junkturen	 backat	 under	 hösten	 har	

också	trycket	kommit	på	prissidan	och	vi	

kan	 nu	 vid	 årets	 slut	 se	 klart	 lägre	 in-

köpskostnader	 vilket	 kan	 ge	 marginal-

fördelar	 under	 andra	 halvan	 av	 2012.	

Risken	finns	förstås	också	att	kunderna	

vill	utnyttja	pristrycket	för	egen	del,	men	

historiskt	 så	 talar	 prisreduktionen	 till	

Bufabs	fördel.

Vi	kan	nu	också	konstatera	att	alla	större	

blodflöden	från	de	svagare	bolagen	inom	

Bufabgruppen	 är	 stoppade,	 främst	

genom	stora	kostnadsreduceringar.	Det-

ta	ger	oss	råg	i	ryggen	inför	2012,	men	

också	 en	 utmaning	 om	 att	 ta	 de	 näst-

kommande	stegen	för	att	göra	de	mindre	

lönsamma	 bolagen	 lika	 lönsamma	 som	

de	 bästa	 i	 gruppen.	 Det	 är	 min	 överty-

gelse	 att	 vi	 kan	 klara	 detta	 långsiktigt,	

men	 att	 vi	 då	 måste	 reducera	 antalet	

logistikplattformar	och	göra	de	nya	platt-

formarna	 betydligt	 mer	 effektiva	 än	

dagens	modell.

Under	året	har	det	skett	en	global	förflytt-

ning	till	mer	lokala	marknader	vilket	inte	

gynnar	Bufab	på	sikt.	Det	som	nu	sker	är	

att	 EU:s	 konkurrenskraft	 kraftigt	 har	

stärkts	och	att	skillnaden	mellan	att	köpa	

i	 Fjärran	 Östern	 och	 att	 köpa	 i	 Europa		

inte	är	så	stor	som	tidigare.	Detta	är	en	

hotbild	 på	 längre	 sikt,	 men	 också	 en	

positiv	del	på	kort	sikt	då	vi	snabbare	kan	

reducera	 våra	 lager	 genom	 att	 försörja	

oss	på	den	 lokala	marknaden	 i	 Europa.	

Fortfarande	 är	 antidumpingtullarna	 ett	

stort	 hot	 mot	 Bufabs	 lönsamhet	 och	

under	året	som	gick	fick	gruppen	straff-

tullar	från	EU	genom	att	ha	köpt	varor	i	

Malaysia.	 Detta	 är	 första	 gången	 i	 min	

historia	 som	 tullen	 i	 efterhand	 belagt	

företag	 med	 strafftullar.	 Kostnaden	 för	

dessa	 tullar	 var	 betydande	 och	 innebär	

att	Bufabgruppen	kommer	att	vara	extra	

noggranna	med	att	inte	trampa	i	gräns-

landet	för	EU:s	antidumpingtullar.

2011	har	annars	varit	ett	konsoliderings-

år	för	Bufabgruppen.	Gruppen	har	lyckats	

sänka	sina	kostnader	ännu	några	miljoner	

och	 vi	 har	 sett	 ett	 antal	 sammanslag-

ningar	 av	 lager	 samt	 fusionerat	 två	 av	

våra	svenska	bolag.	Transparensen	mel-

lan	bolagen	börjar	nu	bli	färdig	då	vi	dels	

har	ett	samlat	affärssystem,	men	också	

ett	redovisningssystem	som	snart	täcker	

hela	gruppen.

Centrallagrets	utbyggnad	av	miniloadlager	

stod	klart	för	bruk	i	november	2011	och	

redan	i	 inledningen	kan	man	konstatera	

att	detta	 löser	många	av	de	kapacitets-

frågor	 som	 oroat	 ledningen	 under	 de	

senaste	årens	expansion.	Ny	investering	

planeras	 för	 2012	 som	 ska	 göra	 alla	

plockstationer	dubblerande,	dvs.	att	kunna	

plocka	 från	 både	 pall	 och	 miniload	

samtidigt.	 Centrallagret	 planerar	 också	

för	sin	första	interna	robot	som	ska	göra	

det	 möjligt	 att	 lasta	 plastlådor	 direkt	

från	 ankommande	 gods	 in	 i	 miniload-

lagret.	En	tydlig	bild	under	2011	är	också	

att	 en	 del	 stora	 volymer	 som	 tidigare	
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expedierats	via	centrallaget	nu	går	direkt	

från	 fabrik	 till	 systerföretagen.	 Under	

senare	delen	av	2011	började	planerna	

dras	 upp	 för	 en	 kraftig	 expansion	 av	

centrallagret	 för	 att	 kunna	 fullfölja	

planerna	på	färre	logistikenheter	i	Sverige.

Tillverkningsenheterna	 i	 Värnamo	 och	

Åshammar	 har	 haft	 en	 mycket	 god	 ut-

veckling	under	året,	men	ser	 i	slutet	av	

året	en	något	sämre	orderingång.	Inves-

teringar	 har	 tagits	 i	 Åshammar	 för	 att	

åstadkomma	 en	 effektivare	 produktion	

med	 färre	 personer.	 Installationen	 av	

dessa	 maskiner	 sker	 under	 2012.	 I	

Värnamo	 har	 utbyggnaden	 av	 fabriken	

kommit	 långt	 och	 väntas	 nu	 tas	 i	 bruk	

under	 våren	 2012.	 Detta	 väntas	 ge	 en	

möjlighet	till	fortsatt	expansion	samtidigt	

som	flödena	i	fabriken	kraftigt	förbättras.

Bufab	 har	 under	 2011	 öppnat	 ett	 nytt	

kontor	 i	 Italien.	 Italien	 är	 det	 största	

inköpslandet	inom	EU	för	Bufabgruppen	

och	har	också	en	lägre	prisnivå	än	Tysk-

land	och	England.	På	sikt	planeras	också	

ökad	försäljning	i	Italien.

Under	2011	har	styrelsen	för	Bufab	tagit	

beslut	 om	 en	 ökad	 satsning	 på	 Bumax	

som	till	största	delen	är	en	egentillverkad	

produkt.

Bufabs	 enheter	 i	 Kina	 och	 Taiwan	 har	

gått	för	högtryck	och	satsningen	i	Taiwan	

blev	 väldigt	 viktig	 under	 året	 när	 kun-

dernas	behov	ökade	på	kort	tid.

Flera	globala	kundkontrakt	har	tecknats,	

men	framför	allt	har	de	kontrakt	som	tidi-

gare	rullat	in	nu	blivit	mycket	mer	stabila.	

Satsningen	 på	 kundlagerartiklar	 har	

fortsatt	men	 vi	 ser	 här	 brister	 på	 kvali-

tetssidan	 som	 gör	 att	 takten	 i	 denna	

tillväxt	måste	planeras	bättre.

Under	 året	 har	 ett	 prisprojekt	 dragits	

igång.	Tanken	har	främst	varit	att	få	bort	

olönsamma	 affärer.	 Effekterna	 av	 detta	

projekt	räknar	vi	ska	falla	på	plats	under	

2012.

Planer	finns	också	på	att	under	nästkom-

mande	 år	 genomföra	 ett	 kundprojekt	

som	syftar	till	att	kunna	reducera	antalet	

mindre	kunder	 i	 gruppen	 till	 förmån	 för	

globala	och	större	kunder.	Den	negativa	

effekten	 av	 alltför	 många	 kunder	 har	

kommit	 genom	 de	 många	 förvärv	

gruppen	gjort	under	de	senaste	åren.

Framtiden
Bufab	är	nu	betydligt	stabilare	som	före-

tag	och	förståelsen	för	organisationsupp-

lägget	är	idag	mycket	bättre	i	de	mindre	

bolagen.	 Bolaget	 går	 mer	 och	 mer	 in	 i	

nästa	 fas	 som	 kan	 ses	 som	 en	 försälj-

ningsfas,	då	resurserna	nu	börjar	finnas	

på	plats.	Styrelsen	har	också	beslutat	ta	

första	 steget	 i	 en	 planerad	 logistiksats-

ning	genom	att	 förvandla	Finland	 till	 en	

mer	modern	logistikplattform.

Detta	 sker	 till	 lägre	 kostnader	 än	 idag	

och	 kan	 sedan	 stå	 som	 modell	 för	 en	

fortsatt	satsning	runt	om	i	Europa.

Slutligen	 kan	 jag	 konstatera	 att	 Bufabs	

uppskattning	från	kunder	är	på	en	mycket	

hög	nivå.	Detta	har	åstadkommits	genom	

en	ledning	och	personal	inom	hela	grup-

pen	med	stor	sammanhållning	och	höga	

målbilder.

Tack	för	2011!

Hans	Björstrand



BUFAB GROUP

Agents
BUFAB Egypt

BUFAB Asia
BUFAB Austria
BUFAB Baltic OÜ
BUFAB Benelux BV
BUFAB Bix Stickler AB/Täby

BUFAB Bulten Stainless AB/Svartå, Åshammar

BUFAB CZ s.r.o.
BUFAB Danmark A/S
BUFAB Deutschland GmbH
BUFAB Finland OY
BUFAB France S.A.S
BUFAB Germany
BUFAB Hungary Kft.
BUFAB India Pvt ltd
BUFAB Industries, Lyon
BUFAB Ireland
BUFAB Italy
BUFAB Kit AB/Värnamo

BUFAB Lann AB/Värnamo

BUFAB Norge AS
BUFAB Romania
BUFAB Russia
BUFAB Shanghai Ltd. Co
BUFAB Slovakia s.r.o
BUFAB Sp. z o. o. Gdansk

BUFAB Spain S.L.U 

BUFAB Sweden AB/Värnamo

BUFAB Taiwan 

BUFAB Turkey
BUFAB UK Ltd
BUFAB USA, Inc.

YOUR GLOBAL SUPPLIER

www.bufab.com

YOUR GLOBAL SUPPLIER

SVERIGE ÖVRIGA

BUFAB SWEDEN AB
Värnamo

BUFAB KIT AB
Värnamo

BUFAB Bix Stickler AB
Täby

BUFAB Bulten Stainless AB
Svartå/Åshammar

BUFAB LANN AB
Värnamo

BUFAB Danmark A/S

BUFAB Norge AS

BUFAB Deutschland GmbH

BUFAB France S.A.S

BUFAB Sp. z o. o.

BUFAB Austria

BUFAB CZ s.r.o

BUFAB Spain S.L.U

BUFAB Finland OY

BUFAB UK Ltd

BUFAB Germany

BUFAB Benelux BV.

BUFAB Hungary Kft.

BUFAB Asia

BUFAB Baltic OÜ

BUFAB Industries

BUFAB USA

BUFAB Romania

BUFAB Slovakia

BUFAB Ireland

BUFAB Italy

BUFAB Taiwan

BUFAB Shanghai

BUFAB India

BUFAB Russia

BUFAB Turkey

BUFAB 
BULT FINNVEDEN AB
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Från	 att	 vara	 en	 leverantör	 av	 fästele-

ment	till	industrin,	har	Bufab	under	senare	

år	 utvecklat	 rollen	 som	 totalleverantör	

av	Small	Parts.	

Small	Parts	är	för	oss	det	gemensamma	

namnet	för	de	artiklar	våra	kunder	behö-

ver	 för	 att	 montera/sätta	 samman	 sina	

produkter.	Det	innefattar	naturligtvis	fäs-

telement	men	också	 en	 lång	 rad	 andra	

närliggande	 produkter.	 Detaljer	 i	 plast,	

gummi,	 aluminium,	 mässing,	 gjutgods	

och	rostfritt	stål	ingår	i	vårt	sortiment.		

Specialdetaljer,	dvs.	av	kunden	designa-

de	 och	 konstruerade	 produkter,	 utgör	

idag	mer	än	50%	av	vår	omsättning.	

Det	här	lever	vi	av

Den	 stora	 kundnyttan,	 i	 form	 av	 kost-

nadsbesparingar,	 att	 ta	 del	 av	 Bufabs	

Small	Parts	koncept	är:	

•	Leverantörsreduktion

•	Implementering	av	en	kostnadseffek-	

	 tivare	logistik

•	Reducerad	administration	

•	Minskade	fraktkostnader

•	Minskad	miljöpåverkan

•	Minskat	kapital	bundet	i	lager	-	

	 Minskat	fysiskt	lager

Under	 hösten	 2011	 byggde	 vi	 ut	 vårt	

redan	 existerande	 helautomatiska	mi-

niload	lager.	Detta	gjorde	att	vi	ytterli-

gare	ökade	vår	kapacitet	vad	det	gäller	

leveranser	 till	 våra	kunder.	 	Vi	 står	nu	

redo	att	leverera	mer	än	2000	orderrader

/dygn	från	vårt	centrallager.	Den	ökade	

kapaciteten	gör	att	 vi	 står	 väl	 rustade	

för	 att	 ge	 våra	 kunder	 den	bästa	 ser-

vice	även	i	framtiden.

Miljö
Vi	 har	 sedan	 1,5	 år	 gått	 över	 till	 att	

transportera	 vårt	 gods,	 som	 anländer	

med	 båt	 till	 Göteborg,	 hela	 vägen	 till	

Vaggeryd	med	tåg	istället	för	att	trans-

portera	med	lastbil.	Detta	är	ett	led	för	
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BUFABS HISTORIA

Respektive årsomsättning 
samt antal anställda anges 
inom parantes.

1977 
Bult Finnveden startas av 
Hans Björstrand och Roland 
Johansson i en källarlokal i Bor 
utanför Värnamo.  
(Oms.4 milj./ 4 anst.)

1979 
Oskarshamns Agenturer 
förvärvas, samtidigt öppnas 
lokalt säljkontor i samma stad. 
(Oms.8,2milj./ 9 anst.) 

1981
Ny lokal byggs i Värnamo på 
Stenfalksvägen. Edholm & Co 
förvärvas. (Oms.14,6milj./ 
16 anst.)

1983 
Nyholms Metall AB förvärvas 
och får namnet Bufab Möbel 
AB.(Oms.30,5 milj./ 23 anst.)

1984 
Applicator AB i Varberg 
förvärvas – byter namn till 
Bufab Produktion AB.  
(Oms.49,5 milj./ 38 anst.)

1985 
Härenfors Metallverk AB, 
Härenfors Kit AB förvärvas -  
blir Bufab Kit AB.  
(Oms.81,2 milj./ 87 anst.)

1986
Höglager byggs i Värnamo.  
VD Hans Björstrand köper ut 
Roland Johansson. En fjärdedel 
säljs till Finnveden AB. Bufab 
Deutschland GmbH startas  
(Oms.89,7 milj./ 66 anst.)

1988 
Gnox AB i Gnosjö förvärvas – 
byter namn till Bufab Teknik AB. 
Lammhults Mekaniska AB 
(inkråm) förvärvas – byter 
namn till Bufab Mekaniska AB.  

(Oms.117,5 milj./ 100 anst.)

1989 
Bult Finnveden AB byter namn 
till  Bufab Trading AB. 
Byggnation av nytt plocklager 
och kvalitetsavdelning 
påbörjas.  
(Oms.147,8 milj./ 108 anst.)
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att	 minska	 vår	 miljöpåverkan	 samt	

minska	 belastningen	 på	 våra	 väger.	

Mer	än	75%	av	vårt	inkommande	ton-

nage	fraktas	med	tåg.

En	 annan	 åtgärd	 som	 också	 minskar	

vår	 miljöpåverkan	 är	 vår	 etablering	 i	

Taiwan.	 Såsom	 samlastnings	 hub	 gör	

den	 att	 vi	 alltid	 kan	 maximera	 våra	

transporter	och	skicka	med	fulla	containrar.	

Liknande	hubbar	är	under	uppstart	 i	Kina	

och	Indien.

Samordning
Då	 vi	 var	 bland	 de	 första	 inom	 vår	

bransch	 att	 arbeta	med	 leverantörer	 i	

Fjärran	Östern,	har	vi	byggt	upp	mycket	

kunskap	 samt	 goda	 relationer	 genom	

åren.	Vi	har	också	sen	ett	antal	år	till-

baka	 egna	 inköpsbolag	 i	 Kina,	 Indien	

samt	Taiwan	som	ger	oss	möjlighet	till	

inköp	av	konkurrenskraftiga	och	kom-

pletta	paketlösningar	av	olika	typer	av	

Small	Parts,	både	inom	standard-	och	

specialartiklar.

Våra	hubbar	 i	Taiwan,	Kina	och	 Indien	

innebär	 också	 att	 vi	 åstadkommer	 en	

samordnad	 logistik	 samt	möjlighet	 att	

tillsammans	 med	 våra	 leverantörer	

kunna	effektivisera	vår	”Supply	Chain”.

Alla	 bolag	 i	 Bufabgruppen	 har	 natur-

ligtvis	möjligheten	att	dra	nytta	av	den	

lokala	närvaron	i	Taiwan,	Kina	och	Indien	

t.ex.	 vid	 leverantörsutveckling	 och	

kvalitetssäkring.

Våra kunder
Den	väl	 diversifierade	kundstrukturen,	

med	 både	 stora	 och	 små	 företag	 i	

många	olika	branscher,	gör	Bufab	min-

dre	känsligt	för	konjunktursvängningar.	

Trenden	 bland	 de	 större	 bolagen,	 att	

teckna	 globala	 avtal	 där	 flera	 olika	

geografiska	marknader	är	 inblandade,	

gör	att	vi	ser	stora	möjligheter	att	ytter-

ligare	 öka	 vår	 marknadsandel	 globalt.	

De	 större	globala	 kunderna	 ser	Bufab	

som	en	mycket	intressant	partner,	bl.a.	

med	 tanke	 på	 vår	 internationella	 när-

varo,	 vilket	 gör	 oss	 unika	 som	 grupp	

inom	Small	Parts/Fästelement.

Fortsatt	effektivisering	av	administrati-

va	 funktioner	 och	 av	 det	 koncernge-

mensamma	 IT-systemet	 kommer	 att	

ge	ytterligare	synergieffekter	i	form	av	

kostnadsbesparingar.	 För	 våra	 kunder	

innebär	 detta	 att	 vi	 på	 ett	 mycket	

transparent	och	effektivt	sätt	kan	han-

tera	globala	avtal	där	flera	Bufab-bolag	

är	 delaktiga	 i	 leveranserna	 till	 en	 och	

samma	koncern.	Våra	kunder,	allt	ifrån	

stora	 globala	 koncerner	 till	 mindre	

lokala	kunder,	återfinns	 inom	ett	brett	

spektrum	av	olika	branscher	såsom:

•	elektronik-/telekomindustri

•	vitvaruindustri

•	möbelindustri

•	Off	Shore/Process	industri

•	fordonsindustri

•	övrig	verkstadsindustri

Bufab	 har	 under	 senare	 år	 erfarit	 ett	

allt	 större	 intresse	 från	 kunderna	 vad	

gäller	möjligheten	att	leverera	till	deras	

enheter	 i	 olika	 länder	 under	 samma	

ramavtal.	För	att	tillmötesgå	kundernas	

önskemål	 har	 Bufab-bolag	 nyetable-

rats	 i	 flera	 länder	 samt	 flera	 förvärv	

genomförts.	Vi	har	dessutom	ökat	fokus	

mot	denna	typ	av	globala	kunder	genom	

att	skapa	en	Global	Key	Account-orga-

nisation	med	ett	arbetsfält	över	bolags-	

och	 landgränser.	 Satsningen	 har	 varit	

lyckad	varför	ytterligare	fokus	kommer	

att	läggas	mot	denna	kundgrupp	framöver.



BUFABS HISTORIA

Förvärv och nystartade verksamheter 2000-2011

                   Årsomsättning vid Omsättning
År  Bolag  Land  förvärvstillfälle 2011

2000  Bufab Benelux  Holland  Nystartat  56 MSEK

2001  Bufab Bulten Stainless AB Sverige  152 MSEK  190 MSEK

 Bufab Sp.z.o.o.  Polen  21 MSEK 45 MSEK

2002  Bufab France  Frankrike  49 MSEK 78 MSEK

 Bufab Germany GmbH  Tyskland   52 MSEK 63 MSEK

2004 Bufab Hungary Kft  Ungern  Nystartat  34 MSEK

2005  Bufab Asia  Kina  Nystartat  2 MSEK

2006  Bufab Austria  Österrike  67 MSEK  94 MSEK

 Bufab CZ  Tjeckien  29 MSEK 36 MSEK

 Bufab Baltic  Estland  Nystartat  24 MSEK

2007 Bufab Spain Spanien 75 MSEK 18 MSEK

 Bufab Industries SAS Frankrike 310 MSEK 185 MSEK

 Bufab Shanghai Kina 7 MSEK 69 MSEK

2008 Bufab Finland OY* Finland 201 MSEK  

 Bufab Slovakia Slovakien  25 MSEK                        17 MSEK

 Bufab India Indien Nystartat 13 MSEK

 Bufab Taiwan** Taiwan Nystartat 90 MSEK

 Bufab USA USA  Nystartat 4 MSEK

2009 Bufab Romania Rumänien Nystartat 41 MSEK

 Bufab Russia Ryssland Nystartat 10 MSEK

 Bufab Turkey Turkiet Nystartat 3 MSEK

2010 Bufab Ireland Nordirland 5 MSEK     5 MSEK

2011 Bufab Italy Italien Nystartat 0 MSEK

*Bufab	Finland	OY	och	Bufab	Mercapartner	OY	har	under	2009	fusionerats	och	verkar	nu	under	namnet	Bufab	Finland	OY.	

På	grund	av	fusionen	kan	inte	enbart	omsättningen	från	Bufab	MercaPartner	redovisas.	

**	Bufab	Taiwan	har	en	funktion	som	lokal	sourcingpartner	för	systerbolagen	och	bolagets	försäljning	är	nästan	uteslutande	internt.	
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Förvärv
Att	arbeta	med	förvärv	är	en	viktig	del	i	Bufabs	strategi	

att	 expandera.	 Förvärvsarbetet	 var	 särskilt	 intensivt	

fram	till	hösten	2008.	Sedan	dess	har	endast	ett	mindre	

förvärv	skett	i	Nordirland	(se	nedan).	

Potentiella	förvärv	kan	delas	in	i	förvärv	som	syftar	till	

att	expandera	geografiskt	och	förvärv	som	syftar	till	att	

bredda	 eller	 komplettera	 sortimentet.	 Historiskt	 sett	

har	tyngdpunkten	i	Bufab	legat	på	förvärv	som	syftar	

till	geografisk	expansion.

Förvärv	på	nya	marknader	har	flera	syften	–	 främst	

att	 komma	 in	 på	 nya	 marknader,	 utöka	 kundbasen	

men	även	att	sprida	riskerna	genom	närvaro	på	flera	

marknader.	 Vid	 nyförvärv	 ligger	 den	 största	 initiala	

besparingen	 i	 samordnat	 inköp,	 då	Bufab	 har	 stora	

inköpsvolymer	 från	 främst	 Asien	 med	 en	 stor	 och	

bred	 leverantörsbas	 i	 grunden	och	en	 väl	 etablerad	

logistik.	Bufab	har	en	ambition	att	 inom	två	år	 inte-

grera	de	förvärvade	bolagen	 i	Bufabs	gemensamma	

IT-plattform,	 vilket	 ytterligare	 möjliggör	 tydliggörande	

av	synergier.	

Historiskt	 sett	 har	 Bufab	 inriktat	 sig	 på	 förvärv	 av	

verksamheter	med	lägre	lönsamhet	som	efter	överta-

gandet	har	förstärkts	genom	utnyttjande	av	synergier.	

Utöver	 stärkt	 lönsamhet	 har	 oftast	 även	 försälj-

ningsvolymen	 ökat	 kraftigt,	 vilket	 sammantaget	

inneburit	en	betydande	värdeökning	för	Bufab.

Nyetableringar
Utöver	 förvärv	 har	 expansion	 även	 skapats	 av	

nyetablering	 av	 verksamheter	 på	 nya	 marknader.	

Bakgrunden	till	dessa	nyetableringar	är	ofta	någon	

befintlig	kund	som	flyttar	sin	verksamhet	eller	delar	

av	sin	verksamhet	till	annat	land.	Bufab	har	då	valt	

att	starta	upp	ett	lokalt	bolag	i	det	landet	med	initialt	

syfte	att	försörja	och	stödja	den	kunden	lokalt	för	att	

sedan	även	sälja	till	andra	nya	kunder	på	den	mark-

naden.	Då	Bufabs	nyetableringar	på	nya	marknader	

initialt	sker	 i	 form	av	en	mindre	verksamhet,	 innebär	

detta	att	riskutsattheten	är	väldigt	låg.	Perioden	2008-

2009	 var	 etableringstakten	 särskilt	 hög	 och	 det	

genomfördes	totalt	sex	stycken	nyetableringar.	

Genomförda förvärv
och nyetableringar
Mellan	 år	 2000-2011	 har	 Bufab	 förvärvat	 och	

nystartat	 sammanlagt	 25	 bolag.	 Under	 2011	 har	

inga	 förvärv	 gjorts,	 däremot	 har	 en	 nyetablering	

genomförts	i	Italien	(Bufab	Italy).		 

Expansion genom förvärv och nyetableringarRespektive årsomsättning 
samt antal anställda anges 
inom parantes

1990
Bix Skruv och Mutter AB, Stickler 
Drivteknik AB och Lindås Beslag 
förvärvas. Bufab Mekaniska AB 
säljs till Ullman AB. Säljkontor 
öppnas i Domsjö.  
(Oms.230,7 milj./ 138 anst.)

1991 
Bufab UK Ltd startar. Bufab blir 
helägt av Finnveden AB  
(Oms.196,6 milj./ 132 anst.)

1992 
Säljkontor öppnas i Västerås. 
Flyttas senare till Hallstahammar 
(Oms.186,7 milj./ 122 anst.)

1993 
Boltebröderna AS i Danmark 
förvärvas – byter namn till Bufab 
DK AS.  Bufab Möbel AB avyttras. 
(Oms.230,7 milj./ 122 anst.)

1994 
Vanbolt OY i Finland förvärvas. 
(Oms.311,6 milj./ 140 anst.)

1996
Joker-gruppen i Norge förvärvas 
och blir Bufab Joker – byter 
senare namn till Bufab Norge AS. 
(Oms.402,3 milj./ 178 anst.)

1997
Härenfors Industri AB förvärvas 
och fusioneras med Bufab 
Produktion. Polar Ruuvi AS i 
Finland förvärvas. Nya lokaler 
invigs hos Bufab Produktion.  
(Oms.479,8 milj./ 226 anst.)

1998
Ivar Ericson Beslags AB, Bröderna 
Lann Metallfabrik AB och 
Hallstahammars Bult AB 
förvärvas. 
(Oms.629,9 milj./ 305 anst.)

 



Att	köpa	allt	”under	ett	tak”	är	något	som	vi	inte	bara	

ser	i	detaljhandeln	i	form	av	stora	köpcenter.	Vi	på	

Bufab	 tror	 också	 att	 detta	 är	 framtiden	 för	 våra	

kunder	när	det	gäller	Small	Parts.	Våra	kunder	vill	

fokusera	 på	 effektiviseringen/förädlingen	 av	 sina	

produkter,	vilket	gör	att	det	blir	allt	viktigare	att	ha	en		

effektiv	försörjning,	till	rätt	pris,	av	Small	Parts.	I	och	

med	att	den	dagliga	 försörjningen	allt	oftare	sköts	

via	VMI	(Vendor	Managed	Inventory)	ser	våra	kunder	

fördelen	med	att	utöka	sitt	sortiment	hos	oss.	

Tillsammans	med	våra	kunder	strävar	vi	efter	att	

hitta	den	bästa	lösningen.	På	produktnivå	kan	det	

innebära	allt	ifrån	ett	totalansvar	från	ax	till	limpa,	

till	att	enbart	innefatta	en	logistisk	tjänst.			

 

Kundnyttan märks tydligt i form av:
•	Minskat	antal	leverantörer	

•	Minskad	administration		

•	Bättre	utvecklad	logistik		

•	Minskade	fraktkostnader		

 

Small parts - Ett	koncept	för	framtiden	 

BUFABS HISTORIA

Respektive årsomsättning  
samt antal anställda anges inom 
parantes

1999 
Bufabs bägge produktionsbolag i 
Värnamo, Bröderna Lann Metall-
fabrik och Bufab Produktion AB slås 
ihop. Verksamheten förläggs i nya 
lokaler i Värnamo och man ändrar 
namn till Bufab Lann AB.
J Danielson & Co, Stockholm, 
förvärvas.           
(Oms.673,3milj./ 318 anst.)

2000 
Uppstart Bufab Benelux BV i Holland 
(Oms.722,3 milj./ 328 anst.)

2001
Finnveden AB förvärvar hela Bulten 
AB i Hallstahammar  
Dotterbolagen Bulten Stainless 
Industry AB, Bulten Stainless  
Components AB i Svartå och Bulten 
Stainless Sp.z o.o. i Polen införlivas 
i Bufab gruppen.  
Nytt automatlager byggs i Värnamo, 
investeringkostnad 40 milj. 
(Oms.822,9 milj./ 378 anst.)

2002  
Bulten Bufab GmbH i Tyskland och  
Bulten Bufab SAS i Frankrike 
införlivas i Bufabgruppen. Bufab 
Asia i Kina startas upp.  
(Oms.927,4 milj./ 398 anst.)

2003 
Bulten Stainless AB i Åshammar 
införlivas i Bufab Gruppen.  
Bulten Stainless Components AB 
fusioneras med Bufab Lann AB.  
(Oms.972 milj./ 472 anst.)

2004
Bufab Hungary Kft. startas  
Vidareutveckling av plockstationer 
på centrallager i Värnamo påbörjas 
(Oms.1077 milj./ 456 anst.)

2005 
Bufab Trading AB byter namn till 
Bufab Sweden AB. Bufab Teknik AB  
i Gnosjö flyttas över till 
Bufab Sweden AB.  
Nordic Capital förvärvar Finnveden 
AB och Bufab från  Finnveden.  
(oms.1177 milj./ 455 anst.)
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Standard
Fästelement
DIN, ISO, BS, etc.

Alltid  > 100 000 olika 
artiklar i lager

Lagervärde > Euro 
42 miljoner

C-Parts
Samma storlek som 
fästelement, används 
som monteringsfästen. 
Är egentligen inga fäst-
element! 

Exempel: plåtkom-
ponenter, gummi- 
och  plastartiklar, 
monteringsartiklar, 
packnings  satser

Special
Fästelement
Specialtillverkade 
produkter utgör 
ca 50% av Bufabs 
omsättning

Våra leverantörer har 

 

toppmodern utrustning

Bufab har egen 
produktion

Distribution
Bufab kan åt dig som

 

kund, även lagra och 
distribuera artiklar från 
andra leverantörer 
(i samleverans med 
Bufab artiklar)

Ett litet pristillägg för att 
täcka våra kostnader

En starkare leverantör 
Bufab	kan	på	detta	sätt	ytterligare	stärka	relatio-

nerna	 med	 befintliga	 kunder	 genom	 att	 bredda	

sortimentet	och	bli	en	attraktivare	leverantör.		

Kunden	kan	fokusera	på	sin	kärnverksamhet	och	

överlämna	försörjningen	av	Small	Parts	till	Bufab.		

Initialt	 startade	Bufabs	utvidgning	av	sortimentet	

med	närstående	produkter	till	de	standardartiklar	

som	fanns	 i	det	befintliga	sortimentet	 t	ex	kall-

stukade	och	svarvade	specialartiklar.	

Idag	levererar	Bufab	small	parts	artiklar	till	kunder	

inom	segmenten:	

•	Formsprutad	plast	

•	Gummiprodukter	

•	Stansad	plåt	

•	Svetsade	komponenter	

•	Monterade	produkter	

•	Påsförpackningar	

•	Svarvade	artiklar		

Special Fästelement
Specialtillverkade ritningsartiklar 

utgör ca 50% av Bufabs omsättning.

Bufab har egen produktion.

C-Parts
Fästelementslika produkter, men i andra material.

Exempel: plåtkomponenter, gummi- och 

plastartiklar, monteringsartiklar, packningssatser.

Standard Fästelement
DIN, ISO, BS etc.

Alltid > 125 000 artiklar i lager

Distribution
Bufab kan även lagra och distribuera

andra leverantörers artiklar 

(i samleverans med Bufabartiklar).



Egen produktion
Av	Bufabs	omsättning	härrör	cirka	10%	till	egen-

producerade	detaljer.	Motsvarande	siffra	för	2010	

var	10%.	Den	egna	produktionen	är	förlagd	till	två	

bolag,	Bufab	Lann	AB,	beläget	i	Värnamo	och	Svartå	

samt	Bufab	Bulten	Stainless	AB	med	produktion	i	

Åshammar.	 Bufab	 Lann	 bedriver	 skärande	 bear-

betning	av	kundspecifika	ritningsdetaljer	på	lego-

basis	i	främst	automatstål,	rostfritt	stål	och	mässing	

men	även	i	andra	material.		Bufab	Bulten	Stainless	

verksamhet	 består	 av	 kallslagna	 detaljer	 i	 rost-

fritt.	 Av	 produktionsbolagens	 totala	 omsättning	

avsåg	23	 (22)%	 interna	 leveranser	 till	 systerbola-

gen	och	 resterande	omsättning	gick	 till	 ett	 brett	

spektra	av	kunder	inom	verkstads-	och	fordons-

industri.

Strategin	från	Bufabs	sida	är	att	den	egna	produk-

tionen	skall	inriktas	mot	tekniskt	svåra	detaljer	fram-

ställda	 i	 en	 modern	 maskinpark	 mot	 kunder	 med	

höga	krav	på	framförallt	precision,	tekniskt	avance-

rade	 lösningar	och	 leveranssäkerhet.	Förutom	ren	

intern	 försörjning	 till	 handelsbolagen	 i	 gruppen	

utgör	 också	 produktionsbolagen	 en	 mycket	 viktig	

intern	 teknisk	 resurs.	 I	 Åshammar	 produceras	

dessutom	det	egna	varumärket	Bumax.	

Bufab centrallager ligger strategiskt placerat strax väster om E4:an.

Respektive årsomsättning samt 
antal anställda anges inom 
parantes.

2006 
Bufab Müller & Wilde Tjeckien och 
Bufab Müller & Wilde Österrike 
förvärvas. Nytt bolag bildas i Estland 
– Bufab Estonia OÜ
(oms. 1471 milj./531 anst.)

2007 
Förvärv av Suminox i Spanien
Förvärv av Chapellet i Frankrike  
och Kina samt France -Inox
(oms.1758 milj./ 584 anst.)

2008 
Förvärv av Mercantile OY Ab i 
Finland och Ivan S.r.o i Slovakien. 
Nystartade bolag i Indien, USA och 
Taiwan. 
(oms. 2 241 milj./ 783 anst.)

2009
Nystartade bolag i Rumänien, 
Turkiet och Ryssland. Fusion av 
Bufab Finland och Bufab Mer-
capartner till Bufab Finland OY. 
Fusion av Bufab Stainless AB och 
Bulten Stainless AB till Bufab Bulten 
Stainless AB. 
(oms. 1 725,1 milj./ 721 anst.)

2010
Förvärv av bolag i Nordirland, Bufab 
Ireland. Fusion av Chapellet Bufab 
SAS och France Inox SAS och byter 
namn till Bufab Industries SAS. 
Verksamheten i Bufab Hallstaham-
mar överförs till Bufab Sweden AB.
(oms. 1 956.7 milj./716 anst.)

2011
Fusion av Bufab Bix AB och Bufab 
Danielson & Stickler AB och byter 
namn till Bufab Bix Stickler AB. 
Nystartat bolag i Italien, Bufab Italy 
S.r.l. (Oms. 2 146,5 milj / 731 anst.)

BUFABS HISTORIA

Centrallagret hjärtat i hela vår 
process
Vårt	centrallager	i	Värnamo	är	en	fascinerande	

anläggning	 som	ständigt	 utvecklas	 för	 att	 tillgo-

dose	marknadens	krav	på	snabba	och	rätta	leve-

ranser.	Här	har	vi	investerat	i	hypermodern	teknik	

när	 det	 gäller	 orderregistrering,	 rapportering,	

godssäkring	och	leveransbevakning.	

Ett	 helautomatiskt	 höglager	 med	 utrymme	 för	

20	000	 pallplatser	 och	 ett	 miniloadsystem	 som	

hanterar	50	000	lagerboxar	simultankörs	dygnet	

runt.	Hela	processen	betjänar	6	manuella	plock-

stationer	 som	 tillsammans	 klarar	 flera	 tusen	

orderrader	per	dygn.

Miniloadsystemet ökar speeden
Att	hämta	gods	från	miniloadsystemet	till	en	given	

plockstation	tar	30	sek	och	man	hanterar	ordrar	

som	totalt	väger	max	50	kg.	En	märkbar	trend	är	

att	kunderna	beställer	oftare	men	mindre	kvanti-

teter	och	vår	investering	är	en	konsekvens	av	detta	

beteende.	Samtidigt	ökar	distributionen	med	post-

paket	som	därför	har	fått	en	egen	distributionster-

minal.

Your Small Part Supplier

www.bufab.com
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Rad 1 längst fram från vänster: 
Walter Piva, Tuija Johansson, Niclas Mårtensson, Sanja Stojanac, Karin Sandén, Jörgen Rosengren, Hans Björstrand, 
Adam Samuelsson, Laurence Moreau, Peter van Heeswijk, Sophie Lasseur, Michael Lenschow, Kevin Donnelly

Rad 2:
David Choo, Grigor Mishev, Chris Koumides, Vojtech Halveland, Markus Lyyra, Agnar Istad, Frode Forgaard, 
Joakim Karlsson, Mats Wallgren, Nils Sandin, Hans Holmgren, Ajay Gadre

Rad 3: 
Erik Janson, Sebastian Wangmo, Mikael Hörnander, David Vahter, Rikard Kanmert, Jean-Paul Amaro, Stefan Broman, 
Jyri Kolehmainen, Dmitry Shevchuk, Reijo Niska, Yigitcan Kocak

Rad 4:
Pascal Brouland, Thomas Kurz, Jörn Maurer, Sören Andersson, Xavier Laquente, Andrzej Niepieklo, Salvatore Manno, 
Jan Psikal, Dieter Johansson, Andreas Algerbo, Michael Exenberger

Rad 5:
Erik Oord, Johan Vilhelmsson, Mikael Behm, Ivo Psikal, Jaanus öigemeel, Thomas Ekström, Johan Lindqvist, 
Jaroslaw Bazeli, David Balogh, Stanislas Balquet, Martijn van Daal

Ledande befattningshavare i Bufabgruppen i samband med VIP-möte i februari 2011 

Bufabs styrelse består av:

11

Namn: Gunnar Tindberg

Född: 1938

Roll: Styrelseledamot

Namn: Adam Samuelsson 

Född: 1972

Roll: Styrelseledamot

Namn: Ulf Rosberg

Född: 1965

Roll: Styrelseledamot

Namn: Hans Björstrand 

Född: 1950

Roll: Styrelseledamot, 

VD Bufabgruppen

Namn: Sven-Olof Kulldorff  

Född: 1954

Roll: Styrelseordförande



12

556685-6240

Koncernens utveckling i sammandrag       
      
MSEK          2011   2010             2009            2008     2007  

Nettoomsättning 2 146,5 1 956,7 1 725,1 2 240,9 1 758,3 
Rörelseresultat exkl engångsposter  208,7 132,5 63,1 263,9 268,9  
Rörelsemarginal, % 9,7 6,8 3,7 11,8 15,3 
Rörelseresultat inkl engångsposter 184,1 88,9 6,5 246,2 268,9  
Soliditet, % 19,5 17,5 17,9 18,6 13,8
Justerad soliditet 39,0 35,6 35,7 32,7 32,7 
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 12,6 8,0 3,5 13,7 18,6 
Medelantal anställda 731 716 721 783 584 

Definitioner framgår av not 37.

Ägarförhållande
Nordic Capital Fund V genom Bufab S.á.r.l. 
ägde vid årsskiftet 88% av aktiekapitalet i 
Bufab Holding AB. Av resterande andelar ägdes 
8% av bolagets ledande befattningshavare och 
4% av Finnveden Limited. Detta är bolagets 
sjätte verksamhetsår.

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret
Den efterfrågeökning som påbörjades under 
2010 fortsatte under framförallt de tre första 
kvartalen 2011. Volymökningen har varit god 
i de flesta länder där Bufab är verksamt. Under 
fjärde kvartalet 2011 skedde en viss avmatt-
ning i efterfrågan.    

Verksamheten
Bufab Holding AB är ett handelsföretag och är 
idag marknadsledande i Norden inom områ-
dena fästelement och small parts för allmän 
verkstadsindustri. Huvuddelen av produk-
terna är i metalliska material och köps från 
tillverkare i Fjärran Östern och Europa, men 
Bufab har även viss egen tillverkning i Sverige 
vid egna produktionsanläggningar.
Bufabs kunder återfinns till största delen i Europa 
med en tydlig bas i Norden och Mellaneuropa. 
Bufabs huvudkontor och centrallager är beläget 
i Värnamo med säljbolag i stora delar av 
Europa samt i Kina, Indien, USA och Taiwan. 
Genom den spridda närvaron skapas möjlig-
heter för en effektiv varuförsörjning på samtliga 
representerade marknader. Av faktureringen 
har 59 (62)% gått till marknader utanför Sverige, 
främst från utländska dotterbolag men även 
direkt från Sverige.
I linje med ledningens strategi för verksamheten 
har produktutbudet utvecklats till att under 
senare år mer och mer kommit att omfatta 
även annat än konventionella fästelement, t ex 
detaljer i plast, plåt och gummi. Satsningen har 
starkt bidragit till den kraftiga volym- och 
resultattillväxten de senaste åren.
Året har kännetecknats av en succesiv förbätt-
ring av konjunkturen under framförallt de tre 
första kvartalen. Omsättningen har under året 
ökat med 190 MSEK vilket ger en organisk 
tillväxt på 10%. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Orderingång och nettoomsättning
Vid årets utgång uppgick koncernens order-
stock till 180 (194) MSEK. Det är en minsk-
ning med -7% jämfört med föregående år.  
Orderingången för helåret uppgick till 2 095 
(2 038) MSEK, vilket innebär en ökning med 3 
(18)%. Under det första halvåret var orderut-
vecklingen stark för att under det andra halv-
året minska.     
För helåret uppgick nettoomsättningen till 
2 146 (1 957) MSEK. Omsättningsökningen 
har varit relativt jämnt fördelad över de mark-
nader där koncernen är verksam. 
 
Resultat och lönsamhet
Koncernens rörelseresultatet exklusive 
engångsposter (EBIT) uppgick till 209 (132) 
MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om   
9,7 (6,8)%. Resultatförbättringen beror fram-
förallt på ökad försäljningsvolym i kombina-
tion med bibehållen kostnadsnivå. Engångs-
poster har påverkat året negativt med -25 
(-44) MSEK i form av främst antidumpingav-
gifter för gods från Malaysia. Se vidare not 6. 
Finansnettot i koncernen uppgick till -90 
(-44) MSEK. I årets finansnetto ingår ränta för 
bolagets ägarlån vilket inte ingick under 
2010. Räntabiliteten på det genomsnittliga 
sysselsatta kapitalet uppgick till 12,6 (8,0)%. 
Den förbättrade räntabiliteten beror på årets 
resultatförstärkning. 
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Kassaflöde, kapitalbindning och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till  
43 (95) MSEK. Investeringar har gjorts med totalt 30 (23) 
MSEK. Kundfordringarna har under det gångna året varit i 
genomsnitt 384 (366) MSEK, vilket motsvarar 18  (19)% av net-
toomsättningen. Koncernens balansomslutning ökade under 
året till 2 072 (1 990) MSEK. Ökningen i balansräkningens 
omfattning beror på en lagerökning med 101 MSEK, vilken 
till stor del är hänförligt till andra halvåret. Bakomliggande 
orsak till lagerökningen återfinns i minskad kundefterfrågan i 
kombination med långa ledtider vid inköp från framförallt 
Asien, vilket skapat en tillfällig lagerökning under årets sista 
två kvartal. Eget kapital i koncernen uppgick vid verksam-
hetsårets utgång till 404 (347) MSEK. Soliditeten uppgick vid 
verksamhetsårets utgång till 19,5 (17,5)%.
Justerad soliditet uppgick vid verksamhetsårets utgång till 
39,0 (35,6)%.

Risker och osäkerhetsfaktorer
För en redogörelse av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas 
till not 3. 

Miljö
Bufab bedriver verksamhet i 33 bolag, varav två av bolagen 
har egen tillverkning. Övriga bolag bedriver renodlad handels-
verksamhet. Vid utgången av 2011 var båda tillverkande 
bolagen tillståndspliktiga enligt Miljöbalken. Den tillstånds-
pliktiga verksamheten motsvarar 7 (6)% av koncernens 
totala nettoomsättning. Tillståndsplikten är föranledd av 
verksamhetens art, bestående av främst skärande bearbet-
ning. Båda dessa bolag har erhållit tillstånd för att bedriva 
miljöfarlig verksamhet.

Moderbolag
Moderbolaget bedrev endast finansverksamhet under året. 
Övrig koncerngemensam verksamhet avseende manage-
ment och administration hanteras av dotterbolaget Bult 
Finnveden AB. Moderbolaget redovisar därför ingen omsätt-
ning. Resultat efter finansnetto uppgick till -45,6 (-3,5) MSEK. 
Soliditeten i bolaget uppgick till 36 (29) procent. 
Moderbolaget har inte haft någon anställd personal.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Jörgen Rosengren har utsetts till ny VD och koncernchef för 
bolaget. Han kommer att påbörja sin anställning under våren 
2012 för att från 1 juli 2012 formellt tillträda som VD och 
koncernchef. 

Utsikter för år 2012
Bedömningen är att den avmattning i efterfrågan från bola-
gets kunder som märkts under andra halvåret 2011 återgår 
till högre nivåer redan första kvartalet 2012. Tendenser på 
detta märktes redan i december 2011 och de har förstärkts 
ytterligare under de första månaderna av 2012.
Den lagerökning vi såg under andra halvåret 2011 kommer 
att resultera i motsvarande lagerminskning under framförallt 
första halvåret 2012. Detta kommer att ge en positiv kassa-
flödeseffekt för koncernen.  

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande 
står följande vinstmedel                         SEK
Balanserat resultat 316 237 278 
 316 237 278
Styrelsen och verkställande 
direktören föreslår att 
i ny räkning balanseras 316 237 278

13
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RESULTATRÄKNING  
  
  Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

MSEK  2011 2010 2011 2010

 Not.    

Nettoomsättning 2,5 2 146,5 1 956,7 - -

Kostnad för sålda varor  -1 553,0 -1 400,2 - -

Bruttoresultat  593,5 556,5 0,0 0,0

     

Försäljningskostnader  -299,1 -297,4 - -

Administrationskostnader  -112,7 -168,1 -1,6 -1,7

Övriga rörelseintäkter 8 34,5 21,2 - -

Övriga rörelsekostnader 9 -32,1 -23,3 - -

Rörelseresultat 2,3,4,5,6,7,10,11,14 184,1 88,9 -1,6 -1,7

     

Resultat från finansiella poster     

Ränteintäkter och liknande resultatposter 12 1,7 2,2 - 0,1

Räntekostnader och liknande resultatposter 13 -91,2 -46,7 -44,0 -1,9

Resultat efter finansiella poster 14 94,6 44,4 -45,6 -3,5

Bokslutsdispositioner 15 - - -22,8 -

Skatt på årets resultat 16 -37,0 -25,0 18,0 0,9

ÅRETS RESULTAT  57,6 19,4 -50,4 -2,6

  Koncernen Koncernen 

Resultat per aktie, SEK  2011 2010 

Resultat 17 172 60  

Resultat efter utspädning 17 172 60

Resultat exklusive poster av engångskaraktär 17 231 160

  Koncernen Koncernen 

Rapport över totalresultatet, MSEK  2011 2010 

Resultat efter skatt  57,6 19,4  

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser  -1,4 -37,5 

Övrigt totalresultat efter skatt  -1,4 -37,5 

Summa totalresultat  56,2 -18,1

 

Summa totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare  56,2 -18,1

556685-6240
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BALANSRÄKNING   

  Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

MSEK  2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

 Not.    

TILLGÅNGAR     
     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar     

Goodwill 18 739,1 745,7 - - 

Övriga immateriella tillgångar 18 2,3 3,2 - - 

S:a immateriella anläggningstillgångar  741,4 748,9 0,0 0,0 

     

Materiella anläggningstillgångar     

Byggnader och mark 19 4,0 4,0 - - 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 19 61,0 69,5 - - 

Inventarier, verktyg och installationer 19 71,9 63,4 - - 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende     

materiella anläggningstillgångar 20 4,6 1,7 - - 

S:a materiella anläggningstillgångar 21 141,5 138,6 0,0 0,0 

     

Finansiella anläggningstillgångar     

Andelar i koncernföretag 22 - - 844,9 844,9

Uppskjuten skattefordran 29 23,0 24,9 - - 

Andra långfristiga fordringar 23 3,5 13,6 - - 

S:a finansiella anläggningstillgångar  26,5 38,5 844,9 844,9 

Summa anläggningstillgångar 35 909,4 926,0 844,9 844,9 

     

Omsättningstillgångar     

Varulager     

Råvaror och förnödenheter  17,6 19,7 - - 

Varor under tillverkning  19,4 17,8 - - 

Färdiga varor och handelsvaror  617,6 515,9 - - 

S:a varulager  654,6 553,4 0,0 0,0 

     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar  387,2 381,7 - - 

Fordringar hos koncernföretag  - - 137,1 192,6 

Skattefordringar  10,4 9,6 - 0,9 

Övriga fordringar  31,4 22,3 - - 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 17,1 16,9 0,1 0,1 

S:a kortfristiga fordringar 24 446,1 430,5 137,2 193,6 

 

Kassa och bank  62,4 80,2 0,0 0,1 

Summa omsättningstillgångar  1 163,1 1 064,1 137,2 193,7 

SUMMA TILLGÅNGAR  2072,5 1 990,1 982,1 1 038,6 

556685-6240 556685-6240
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  Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

MSEK     2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

 Not.    

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital 26    

Aktiekapital  0,2 0,2 0,2 0,2

Övrigt tillskjutet kapital  32,0 32,0 32,0 32,0

Andra reserver  -2,8 -1,4 2,1 2,1 

Balanserade vinstmedel  374,2 316,6 316,2 265,6 

Summa eget kapital  403,6 347,4 350,5 299,9 

Obeskattade reserver 27 - - 22,8 -

   

Långfristiga skulder     

Pensionsförpliktelser, räntebärande 28 17,2 17,7 - - 

Uppskjuten skatt, icke räntebärande 29 33,9 36,3 - - 

Övriga räntebärande skulder 30 960,9 970,2 404,9 361,3 

Övriga icke räntebärande skulder  2,3 4,4 - - 

Summa långfristiga skulder  1 014,3 1 028,6 404,9 361,3 

     

Kortfristiga räntebärande skulder     

Skulder till kreditinstitut  116,1 86,5 - 12,1 

Checkräkningskredit 32 209,0 210,0 - - 

Summa kortfristiga räntebärande skulder  325,1 296,5 0,0 12,1 

  

Kortfristiga icke räntebärande skulder     

Leverantörsskulder  188,6 192,8 - - 

Skulder till koncernföretag  - - 193,9 364,5 

Aktuella skatteskulder  24,6 15,1 9,2 - 

Övriga skulder  32,6 38,2 - - 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 33 83,7 71,5 0,8 0,8 

Summa kortfristiga icke räntebärande skulder  329,5 317,6 203,9 365,3 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  2 072,5 1 990,1 982,1 1 038,6 

     

Ställda säkerheter 31 816,6 825,3 844,9 844,9 

Ansvarsförbindelser 34 24,6 26,4 22,8 22,8 

   

556685-6240
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

   Övrigt 

   tillskjutet Andra Balanserade

  Aktiekapital kapital reserver vinstmedel

Koncernen  

Ingående balans per 1 januari 2010  0,2  32,0 34,0 297,2 

Valutakursdifferenser  -  - -37,5  -

Tillskjutet kapital  -  - 2,1 - 

Räkenskapsårets resultat  -  - - 19,4

Eget kapital den 31 december 2010  0,2  32,0 -1,4 316,6

Valutakursdifferenser  -  - -1,4 -

Räkenskapsårets resultat  -  - - 57,6

Eget kapital den 31 december 2011  0,2  32,0 -2,8 374,2

Moderbolaget  

Ingående balans per 1 januari 2010  0,2  32,0 - 226,8

Erhållet koncernbidrag  -  - - 56,1

Skatteeffekt koncernbidrag  -  - - -14,7

Tillskjutet kapital  -  - 2,1 -

Räkenskapsårets resultat  -  - - -2,6

Eget kapital den 31 december 2010  0,2  32,0 2,1 265,6

Erhållet koncernbidrag - - - 137,1

Skatteeffekt koncernbidrag - - - -36,1

Räkenskapsårets resultat - - - -50,4

Eget kapital den 31 december 2011 0,2 32,0 2,1 316,2

Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital utgör bundet eget kapital i moderbolaget. 

556685-6240
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KASSAFLÖDESANALYS  
  
  Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

  2011 2010 2011 2010

MSEK     

    Not.     

Den löpande verksamheten 2     

Resultat före finansiella poster  184,1 88,9 -1,6 -1,7 

Avskrivningar och nedskrivningar  36,5 63,8 - - 

Erhållen ränta och övriga finansiella intäkter  1,7 1,6 - 0,1 

Erlagd ränta och övriga finansiella kostnader  -41,8 -39,0 -0,4 -1,9 

Övriga ej likviditetspåverkande poster  -2,2 -2,5 - - 

Betald skatt  -29,1 -14,8 -8,0 -5,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten       

före förändringar av rörelsekapital  149,2 98,0 -10,0 -8,6 

   

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      

Ökning(-) / Minskning(+) av varulager  -102,4 3,5 - - 

Ökning(-) / Minskning(+) av rörelsefordringar  -4,8 -64,8 55,5 -56,0 

Ökning(+) / Minskning(-) av rörelseskulder  1,3 58,3 -170,6 61,6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  43,3 95,0 -125,1 -3,0 

 

Investeringsverksamheten      

Förvärv av dotterföretag 35 - - - -

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -30,5 -21,5 - - 

Förändring av finansiella tillgångar  - -1,1 - - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -30,5 -22,6 0,0 0,0 

 

Finansieringsverksamheten      

Nyemission  - 2,1 - 2,1

Amortering av låneskuld  -14,1 -65,8 -12,1 -26,1

Erhållet koncernbidrag  - - 137,1 56,1

Ökning(+)/Minskning(-) kortfristiga finansiella skulder -16,2 -14,6 0,0 -29,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -30,3 -78,3 125,0 3,0

     

Årets kassaflöde  -17,5 -5,9 -0,1 0,0

Likvida medel vid årets början  80,2 91,0 0,1 0,1

Omräkningsdifferens  -0,3 -4,9 - -

Likvida medel vid årets slut  62,4 80,2 0,0 0,1

556685-6240



19

NOTER
Alla belopp i MSEK om inget annat anges. Beloppen inom parantes 
anger föregående års värde. 

Not 1    Allmän information

Bolaget Bufab Holding AB med organisationsnummer 556685-6240 
bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag och har sitt 
säte i Stockholm, Sverige. Huvudkontorets adress är Box 2266, 
331 02 Värnamo.

Not 2  Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med reglerna i IFRS sådana 
de antagits av EU, samt i enlighet med Rådet för finansiell rapporte-
rings rekommendation RFR 1. Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner och årsredovisningslagen. Koncernredovisningen är 
upprättad enligt anskaffningsvärdemetoden. Moderbolagets redo-
visningsprinciper överensstämmer med koncernens om inget annat 
anges.
Utöver dessa standards innehåller både aktiebolagslagen och års-
redovisningslagen regler som gör att viss tillkommande information 
ska lämnas. Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS 
kräver användning av viktiga redovisningsmässiga uppskattningar. 
Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen 
av företagets redovisningsprinciper. De områden som innefattar en 
hög grad av bedömning, som är komplexa, eller sådana områden 
där antagande och uppskattningar är av väsentlig betydelse för 
koncernredovisningen anges i not 4. Bedömningarna och antagan-
dena ses över regelbundet och effekten på redovisade belopp 
redovisas i resultaträkningen.

IFRS 8 Rörelsesegment
Standarden behandlar indelningen av koncernens verksamhet i oli-
ka segment. Enligt standarden skall koncernen ta utgångspunkt i 
den interna rapporteringens struktur och bestämma rapporterings-
bara segment efter denna struktur. Redovisning enligt IFRS 8 är 
frivillig för företag vars värdepapper inte är föremål för allmän 
handel. Koncernen har valt att inte tillämpa IFRS 8.

Nya redovisningsprinciper 2011
Vid upprättandet av koncernredovisningen per den 31 december 
2011 har inga standarder och tolkningar med betydelse för bolaget 
publicerats och trätt i kraft. 

Nya och ändrade standarder som träder i kraft 2012 och senare

IAS 19 - Ersättning till anställda
Från och med 1 januari 2013 träder tillägget till IAS 19 Ersättningar 
till anställda i kraft. Den reviderade standarden skall tillämpas retro-
aktivt, och således kommer de utgående balanserna för räken-
skapsåret 2011 att justeras. Ändringen innebär att koncernen kom-
mer att sluta tillämpa ”korridormetoden” och istället redovisa alla 
aktuariella vinster och förluster i övrigt totalresultat när de uppstår. 
Kostnader för tjänstgöring under tidigare år kommer att redovisas 
omgående. Räntekostnader och förväntad avkastning på förvalt-
ningstillgångar kommer att ersättas av en nettoränta som beräknas 
med hjälp av diskonteringsräntan, baserat på nettoöverskottet eller 
nettounderskottet i den förmånsbestämda planen. I enlighet med 
den reviderade IAS 19 kommer i den ingående balansen för 2012 
den redovisade pensionsskulden att öka med 8,0 MSEK eftersom 
den ej redovisade delen av pensionsskulden inte längre kan redovisas 
utanför balansräkningen. Eget kapital kommer att minska med netto 
5,9 MSEK efter beaktande av uppskjuten skatt. 

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är alla de företag där koncernen har rätt att utforma 
finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer 
med ett aktieinnehav uppgående till mer än 50 % av rösträtterna. 
Förekomsten och effekten av potentiella rösträtter som för närva-
rande är möjliga att utnyttja eller konvertera, beaktas vid bedöm-

ningen av huruvida koncernen utövar bestämmande inflytande över 
ett annat företag. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen 
från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till 
koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med 
den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv 
av dotterföretag. Anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av 
verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade 
egetkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per 
överlåtelsedagen. Transaktionsutgifter hänförliga till förvärvet kost-
nadsförs i den takt de uppkommer. Identifierbara förvärvade till-
gångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett före-
tagsförvärv värderas inledningsvis till verkligt värde på förvärvsda-
gen oavsett omfattningen på eventuellt minoritetsintresse. Det 
överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och 
det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara förvärvade 
nettotillgångar redovisas som goodwill. Om anskaffningskostnaden 
understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets netto-
tillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade 
vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Även 
orealiserade förluster elimineras, om inte transaktionen utgör ett 
bevis på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna 
tillgången.
Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall 
ändrats för att ge en konsekvent tillämpning av koncernens principer.

Omräkning av utländsk valuta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna 
i koncernen är värderade i den valuta som används i den ekono-
miska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funk-
tionell valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor, 
som är moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta.
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valu-
tan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valuta-
kursvinster och –förluster som uppkommer vid betalning av sådana 
transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder 
i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen.
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag omräknas till 
koncernens rapportvaluta. Tillgångar och skulder omräknas till balans-
dagskurs, intäkter och kostnader omräknas till genomsnittskurs 
och alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat 
del av eget kapital. Goodwill och justeringar av verkligt värde som 
uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet redovisas som 
tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balans-
dagens kurs. Vid omräkning av utländska bolag har följande omräk-
ningskurser använts:

Valuta Genomsnittskurs  Balansdagskurs
 2011 2010 2011 2010
DKK 1,21255 1,28127 1,203326 1,2075
EUR 9,0335 9,5413 8,9447 9,002
GBP 10.4115 11,1256 10,6768 10,5475
CZK 0,367563 0,377555 0,346388 0,35540
HUF 0,032404 0,034686 0,028778 0,0322
EEK  0,6099  0,5755
NOK 1,158657 1,19158 1,150492 1,152
PLN 2,1969 2,3914 2,0309 2,27
RMB 1,0057 1,0643 1,0998 1,03
INR 0,139444 0,157528 0,129924 0,1515
NTD 0,2293 0,245 0,2296 0,2519
RUB 0,221044 0,237263 0,21535 0,2565
USD 6,4969 7,2049 6,9234 8,065
RON 2,1968 2,22 2,0855 2,092
TRY 3,8745 4,7817 3,6095 4,374

556685-6240556685-6240
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Klassificering
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består 
enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än 
tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder består enbart av belopp som förväntas åter-
vinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Immateriella tillgångar
Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger 
det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotterfö-
retagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill 
på förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar.
Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivnings-
behov och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumule-
rade nedskrivningar. 
Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av 
eventuellt nedskrivningsbehov. 

Materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräk-
ningen när det på basis av tillgänglig information är sannolikt att den 
framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller 
koncernen/företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Materiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt utgifter direkt hänförbara 
till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i 
enlighet med syftet med anskaffningen. 
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång exkluderas 
ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga 
framtida ekonomiska fördelar väntas från användningen. Resultatet 
från avyttringen eller utrangeringen utgörs av försäljningspris och 
tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljnings-
kostnader. Resultatet redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad.

Leasing – leasetagare
Redovisningsrådets rekommendation IAS17 tillämpas. Leasing 
klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell eller 
operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska 
riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsent-
ligt är överförda till leasetagaren, om så ej är fallet är det fråga om 
operationell leasing. Tillgångar som förhyrs enligt finansiella leasing-
avtal har redovisats som tillgång i koncernens balansräkning. 
Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter har redovisats 
som lång- och kortfristiga skulder. De leasade tillgångarna avskrivs 
enligt plan medan leasingbetalningarna redovisas som ränta och 
amortering av skulderna. Räntekostnaderna fördelas över leasepe-
rioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som 
motsvarar en fast räntesats för den under perioden redovisade skulden. 
Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer.
Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över 
löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig från 
vad som erlagts som leasingavgift under året.

Avskrivningsprinciper för materiella 
anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden 
minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över till-
gångens beräknade nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider gäller:
 Koncernen Moderbolaget
Övriga immateriella tillgångar 3-5 år -
Byggnader och markanläggningar 20-40 år -
Maskiner och tekniska anläggningar 5-10 år -
Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år - 

Lånekostnader
Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken den hänför sig.

Nedskrivningar
Tillgångar som har en obestämd nyttjandeperiod skrivs inte av utan 
prövas årligen anseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar 
som skrivs av bedöms med avseende på värdeminskning när hän-
delser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade 
värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med 
det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess 
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs 
verkliga värde minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet. 
Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de 
lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassa-
genererande enheter).

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärdet minskat med even-
tuell nedskrivning.

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoför-
säljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försälj-
ningspriset i den löpande verksamheten, efter avdrag för uppskattade 
kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning. 
Därvid har en inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas 
genom tillämpning av först in-först-ut-principen (FIFU) och inkluderar 
utgifter som uppkommit vid förvärv av lagertillgångarna och transport 
av dem till deras nuvarande plats och skick.
För tillverkade varor och pågående arbete inkluderar anskaffnings-
värdet en rimlig andel av indirekta tillverkningskostnader. Vid värdering 
har hänsyn tagits till normalt kapacitetsutnyttjande.

Likvida medel
I likvida medel ingår kassa och banktillgodohavanden och övriga 
kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader samt 
checkräkningskredit. I balansräkningen redovisas utnyttjad check-
räkningskredit som upplåning bland kortfristiga skulder.

Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde. Upplåning redo-
visas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad 
mellan erhållet belopp och återbetalningsbeloppet redovisas i resul-
taträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektiv-
räntemetoden.
Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen 
har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 
12 månader efter balansdagen.

Ersättning till anställda
Koncernens bolag har olika pensionssystem i enlighet med lokala 
villkor och praxis i de länder där de verkar. Den dominerande pensions-
formen är avgiftsbaserade pensionsplaner. Dessa planer innebär att 
bolaget löpande reglerar sitt åtagande genom inbetalningar till försäk-
ringsbolag eller pensionsfonder. 
Pensionsplaner som däremot bygger på en avtalad framtida pensions-
rätt, s.k. förmånsbestämda pensionsplaner innebär att företaget har 
ett ansvar som sträcker sig längre och där t ex antaganden om fram-
tiden påverkar företagets redovisade kostnad. Koncernens nettoför-
pliktelse beräknas separat för varje plan genom en uppskattning av 
den framtida ersättningen som de anställda intjänat genom sin an-
ställning i både innevarande och tidigare perioder. Denna ersättning 
diskonteras till ett nuvärde. Koncernen har tryggat en del av åtaganden 
genom avsättning till pensionsstiftelse och det verkliga värdet på 
stiftelsetillgångarna avräknas mot avsättningen i balansräkningen. 
Diskonteringsräntan är räntan på balansdagen på en förstklassig 
företagsobligation med en löptid som motsvarar koncernens 
pensionsförpliktelse alternativt används statsobligationer med 
motsvarande löptid. Beräkningen utförs av en kvalificerad aktuarie 
med användande av den s k projection unit credit method.
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Beräkningen av åtaganden sker per balansdagen och avviker 
beräknat åtagande från prognostiserat åtagande uppkommer ak-
tuariella vinster eller förluster. För dessa tillämpas korridorregeln. 
Det innebär att den del av de ackumulerade aktuariella vinster eller 
förluster som överstiger 10 procent av det största av förpliktelser-
nas nuvärde och förvaltningstillgångarnas verkliga värde redovisas 
i resultatet över den förväntade genomsnittliga återstående tjänst-
göringstiden för de anställda som omfattas av planen.

Intäkter
Intäktsredovisning sker i resultaträkningen när det är sannolikt att 
de framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla bolaget och 
dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna inklu-
derar endast det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som företa-
get erhåller eller kan erhålla för egen räkning. Inkomst vid varuför-
säljning redovisas som intäkt då bolaget till köparen har överfört de 
väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas 
ägande och bolaget utövar inte heller någon reell kontroll över de 
varor som sålts. Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas med avdrag för lämnade rabatter. 
Ersättningen erhålls i likvida medel och intäkten utgörs av ersätt-
ningen. Belopp som uppbärs för annans räkning ingår inte i bola-
gets intäkter. Intäktsredovisning av tjänsteuppdrag sker när det 
ekonomiska utfallet för utfört tjänsteuppdrag kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt och de ekonomiska fördelarna tillfaller bolaget. 
Utdelning redovisas när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.
I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning.

Kostnader
Resultaträkningen är uppställd i funktionsindelad form. Funktionerna 
är följande:
- Kostnad för sålda varor innehåller kostnader för varuhantering  
 och tillverkningskostnader innefattande löne- och materialkost- 
 nader, köpta tjänster, lokalkostnader samt av- och nedskrivningar  
 på materiella anläggningstillgångar.
- Administrationskostnader avser kostnad för egna administrativa  
 funktioner samt kostnader för styrelser, företagsledningar och  
 stabsfunktioner.
- Försäljningskostnader omfattar kostnader för den egna försälj- 
 ningsorganisationen samt kostnader för lagerinkurans.
- Övriga rörelseintäkter respektive – kostnader avser sekundära aktivi- 
 teter, kursdifferenser på poster av rörelsekaraktär och realisa- 
 tionsresultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar.

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bank-
medel och fordringar, räntekostnader på lån, utdelningsintäkter, valuta-
kursdifferenser samt övriga finansiella intäkter och kostnader.
Räntekomponenten i finansiella leasingbetalningar är redovisade i 
resultaträkningen genom tillämpning av effektivräntemetoden, vilken 
innebär att räntan fördelas så att varje redovisningsperiod belastas 
med ett belopp baserat på den under respektive period redovisade 
skulden.

Skatt
Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomst-
skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande trans-
aktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt 
redovisas i eget kapital. 
Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt 
år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perio-
der. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med 
utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skat-
temässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas 
baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade 
och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader 
beaktas ej i koncernmässig goodwill och i normalfallet inte heller i 
skillnader hänförliga till andelar i dotterföretag som inte förväntas bli 
beskattade inom överskådlig framtid. I juridisk person redovisas 
obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncern-
redovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på 

uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skatteford-
ringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskotts-
avdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa 
kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovi-
sade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller 
utbetalningar.   
Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.

Transaktioner med närstående
Av moderbolagets totala inköp som belastar rörelseresultatet har 
inga transaktioner skett med andra företag inom den företagsgrupp 
som företaget tillhör. Inom koncernen, mellan koncernens olika 
marknader, förekommer också viss intern försäljning (se not 5 för 
vidare information). Även i not 7 (Anställda, personalkostnader och 
arvoden till styrelsen) samt av not 36 (Transaktioner med närstående) 
redovisas transaktioner med närstående. Transaktioner med 
närstående har förekommit på villkor likvärdiga dem som gäller vid 
transaktioner på affärsmässig grund.

Finansiella tillgångar 
Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i följande kate-
gorier: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultat-
räkningen, lånefordringar och kundfordringar, finansiella instrument 
som hålles till förfall och finansiella tillgångar som kan säljas. 
Ledningen fastställer klassificeringen av instrument vid den första 
redovisningen och omprövar detta beslut vid varje rapporterings-
tillfälle.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen
En finansiell tillgång klassificeras i denna kategori om den förvärvades 
huvudsakligen i syfte att säljas inom kort eller om denna klassifice-
ring bestäms av ledningen. Under räkenskapsåret har koncernen 
inte haft några instrument tillhörande denna kategori.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är icke-derivata finansiella tillgång-
ar med fastställda eller fastställbara betalningar som inte är noterade 
på en aktiv marknad. Utmärkande är att de uppstår när koncernen 
tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till kund utan avsikt 
att handla med uppkommen fordran. De ingår i omsättningstillgång-
ar, med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 
Lånefordringar och kundfordringar ingår i förekommande fall i pos-
terna Kundfordringar samt Övriga fordringar i balansräkningen.

Finansiella instrument som hålles till förfall
Finansiella instrument som hålles till förfall är icke-derivata finan-
siella tillgångar med fastställda eller fastställbara betalningar och 
fastställd löptid som koncernens ledning har för avsikt och förmåga 
att behålla till förfall. Under räkenskapsåret har koncernen inte haft 
några instrument tillhörande denna kategori.

Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är icke-derivata tillgångar som 
antingen har hänförts till denna kategori eller inte klassificerats i 
någon av övriga kategorier. De ingår i anläggningstillgångar om 
ledningen inte har för avsikt att avyttra tillgången inom 12 månader 
efter balansdagen.
Köp och försäljning av finansiella instrument redovisas på affärs-
dagen – det vill säga det datum då koncernen förbinder sig att köpa 
eller sälja tillgången. Finansiella instrument värderas inledningsvis 
till verkligt värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla finan-
siella tillgångar som värderas till verkligt värde via resultaträkningen. 
Finansiella instrument tas bort från balansräkningen när rätten att 
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller övertas och 
koncernen har överfört i stort sett alla risker och fördelar som är 
förknippade med äganderätten.
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Finansiella tillgångar som kan säljas och finansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen redovisas efter anskaffnings-
tidpunkten till verkligt värde. Lånefordringar och kundfordringar 
samt finansiella investeringar som hålles till förfall redovisas till upp-
lupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 
Realiserade och orealiserade vinster och förluster till följd av föränd-
ringar i verkligt värde avseende kategorin finansiella tillgångar resultat-
redovisas till verkligt värde via resultaträkningen i den period de 
uppstår. Orealiserade vinster och förluster till följd av förändringar i 
verkligt värde för icke-monetära instrument som klassificerats som 
instrument som kan säljas eller då nedskrivningsbehov föreligger för 
dessa, förs ackumulerade justeringar av verkligt värde till resultat-
räkningen såsom Intäkter från finansiella instrument.
Koncernen bedömer per varje balansdag om det finns objektiva bevis 
för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller grupp 
av finansiella tillgångar.

Moderbolaget
Moderbolaget tillämpar Rådet för finansiell rapporterings rekom-
mendation RFR2 Redovisning för juridiska personer. Rekommenda-
tionen innebär att moderföretag i koncerner som frivilligt valt att 
tillämpa IFRS/IAS i sin koncernredovisning skall som huvudregel 
tillämpa de IFRS/IAS som tillämpas i koncernen.
Andelar i koncernföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaff-
ningsvärdemetoden. Som intäkt redovisas endast erhållna utdel-
ningar under förutsättning att dessa härrör från vinstmedel intjänade 
efter förvärvet. Utdelningar som överstiger dessa intjänade vinstme-
del betraktas som en återbetalning av investeringen och reducerar 
andelens redovisade värde.
Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och 
aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej 
erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det 
innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncer-
nens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter 
avdrag för dess aktuella skatteeffekt. Koncernbidrag som är att 
jämställa med en utdelning redovisas som en utdelning. Det innebär 
att erhållet koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekt redovisas 
över resultaträkningen. Lämnat koncernbidrag och dess aktuella 
skatteeffekt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel.
Koncernbidrag som är att jämföra med aktieägartillskott redovisas, 
med beaktande av aktuell skatteeffekt, hos mottagaren direkt mot 
balanserade vinstmedel. Givaren redovisar koncernbidraget och 
dess aktuella skatteeffekt som investering i andelar i koncernföretag, 
i den mån nedskrivning ej erfordras.
Moderbolaget har inga anställda eller pensionsåtaganden.

Not 3  Risker och riskhantering

Marknads- och affärsrisker
Bufab bedriver sin verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, 
Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Österrike, Tjeckien, Polen, 
England, Estland, Ungern, Spanien, Slovakien, Indien, USA, Taiwan, 
Kina, Ryssland, Turkiet, Rumänien, Italien och Nordirland. Den geo-
grafiska spridningen tillsammans med ett mycket stort antal kunder 
och produkter ger en begränsning i riskexponeringen och konjunk-
turkänsligheten. 
Även bolagets breda produktutbud i form av allt från konventionella 
fästelement till specialdetaljer i metall, plast, gummi etc. ger en god 
riskspridning samt en relation till kunder som mer liknar en logistik-
partner än en konventionell grossistverksamhet. Även mot bakgrund 
av denna riskspridning kan ändå konstateras att bolagets påverkan 
av kundernas minskade efterfrågan var stor under 2009. Hade bola-
get inte haft en så diversifierad kund- och produktportfölj med en låg 
andel fordonsrelaterade kunder, så hade denna minskade efterfrå-
gan varit ännu större. 
Risken för att större kunder ska välja att gå förbi handelsledet och 
handla direkt av producenterna finns och har de senaste åren blivit 
mer och mer påtaglig, framförallt i vissa regioner såsom i Asien. Bu-
fabs mervärde till kunden är dock att tillföra effektiv logistik och en 
bred bas av leverantörer och bedömningen är att detta breda utbud 
är fortsatt konkurrenskraftigt.  
Bufabs främsta varuförsörjning sker ifrån leverantörer i främst Asien 
men även i viss mån Europa. Bufab arbetar med ett stort antal leve-
rantörer från olika länder. Bolaget strävar efter att inte sätta sig i 
beroendeställning av enskilda leverantörer. Om en leverantör inte 
kan leverera finns alternativa inköpskanaler men då till en sämre 

lönsamhet för Bufab. Senaste årens kraftiga tullavgifter vid import av 
standarddetaljer från Kina och Malaysia (se avsnitt Legala risker 
nedan) har visat att bolaget lyckats styra om sina inköp utan att för 
den sakens skull skapa leveransproblem till kunder. 

Konkurrens
Bufab verkar som underleverantör till verkstadsindustrin och är utsatt 
för konkurrens inom alla typer av kundsegment. Kundkraven ökar 
ständigt vad gäller pris, kvalitet, leveranssäkerhet etc. Bolagets fort-
satta framgång är beroende av att man kan möta kundernas ökade 
krav och vara mer konkurrenskraftig än konkurrenterna i form av 
attraktiv prisnivå, säkerhet i leveranser och kvalitet, hög intern effektivitet 
och breda och säkra logistiklösningar. 

Legala risker
Legala risker omfattar främst lagstiftning och reglering, myndighets-
beslut, tvister etc. Fästelementbranschen inom EU har under senaste 
två åren belagts med kraftiga tullavgifter på import av standarddetaljer 
från Kina. Bufab har härmed blivit tvungen att finna andra inköpskana-
ler i främst Asien, vilket lyckats väl mot bakgrund av volymernas stor-
lek. Under 2011 har EU även belagt import av standarddetaljer från 
Malaysia med kraftiga tullavgifter - denna gång med en retroaktivitet i 
systemet (se vidare not 6). Detta resulterade i en negativ resultateffekt 
på 12,7 MSEK för Bufab, då bolaget inte kunnat styra om inköpen från 
detta importland på grund av långa ledtider. Det ligger fortfarande en 
stor osäkerhet i huruvida ytterligare länder skall komma att omfattas 
av förhöjda tullsatser och även hur länge nuvarande tull mot gods från 
Kina och Malaysia består. 

Försäkringar
Bufab försäkrar sina anläggningstillgångar mot egendoms- och 
avbrottsskador. Utöver detta finns försäkringar för produktansvar, 
återkallelse, transport, rättsskydd, förmögenhetsbrott och tjänsteresa. 
Inga väsentliga skadeståndsanspråk gällande produktansvar eller 
återkallelse har inträffat det senaste decenniet. 

Finansiella risker
Bufab är i sin verksamhet utsatt för olika finansiella risker. Exempel på 
dessa är valuta-, finansierings-, ränte- och motpartsrisker. Finans-
verksamheten i form av riskhantering, likviditetsförvaltning och upp-
låning sköts koncerngemensamt av dotterbolaget Bult Finnveden AB. 

Valutarisker
Förändringar i valutakurser påverkar koncernens resultat och eget 
kapital på olika sätt:
- Flödesexponeringar i form av in- och utbetalningar i olika valutor
- Omräkningar av utländska dotterbolagsresultat till svenska kronor
- Omräkning av nettotillgångar i utländska dotterbolag till svenska  
 kronor.
Förändringar i valutakurser kan även påverka koncernens egen eller 
kundernas konkurrensförmåga och därigenom indirekt påverka 
koncernens försäljning och resultat. Koncernens samlade valuta-
exponering har ökat över tiden då verksamheten internationaliserats, 
både genom större handel från Asien men även genom större andel 
försäljning utanför Sverige, både från svenska dotterbolag men 
främst från utländska dotterbolag. 
Av koncernens totala fakturering sker 73 (68)% i utländsk valuta och 
av koncernens inköp sker 73 (73)% i utländsk valuta. Flödesexpone-
ringen är endast i begränsad mån säkrad till fasta valutakurser. 
Bolagets största exponering är mot USD då handeln från Asien till 
stor del sker i denna valuta. Under verksamhetsåret har koncernens 
valutaflöden (exklusive rapportvalutan SEK) fördelats med nedan-
stående belopp (belopp i MSEK):
Valuta Inköp Försäljning
EUR 1009 1124
USD 366 100
NOK 46 107
GBP 67 42
DKK 5 16
CZK 13 30
PLN 32 32
HUF 19 21
RMB 30 59
RON 7 29
NTD 56 3
Övrigt 0 10
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Finansiering, likviditet och kapital
Finansieringsrisken definieras såsom risken för att ej kunna 
uppfylla betalningsåtaganden som en följd av otillräcklig likviditet 
eller svårigheter att erhålla finansiering. Koncernen har en justerad 
soliditet om 39,0%, där justerad soliditet definieras som redovisat 
eget kapital inklusive skulder till huvudägaren i relation till balans-
omslutningen. 

Förfallostrukturen för befintlig upplåning fördelar sig enligt not 30. 
Beloppen omfattar även den kortfristiga delen. Checkräkning-
skrediten förfaller normalt inom ett år men förlängs vanligtvis på 
förfallodagen. Bolagets målkrav är att tillräcklig likviditet skall finnas 
för att klara av sin löpande finansiering inklusive amorteringsåta-
ganden mot banker och andra kreditinstitut. Bolag har inga uttalade 
målkrav vad gäller kapitalstrukturen. 

Nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella skulder 
uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den 
avtalsenliga förfallodagen (exklusive eventuella räntekostnader). 
De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade 
kassaflödena, vilka överensstämmer med bokförda belopp. 

 
Per 31 december 2010 

Banklån och checkräkningskredit  296,5  626,6  -
Aktieägarlån - - 361,3
Leverantörsskulder och andra skulder  192,8  -  -

Summa 489,3  626,6  361,3 

 Mindre än  Mellan Mer än
Per 31 december 2011 1 år 1 och 5 år 5 år

Banklån och checkräkningskredit  325,1  573,2  -
Aktieägarlån - - 404,9
Leverantörsskulder och andra skulder  188,6  -  -

Summa 513,7  573,2  404,9Skuldsättningsgrad  
Koncernen 2011 2010

Räntebärande skulder 1 303,2 1 284,4 
Avgår: Likvida medel -62,4 -80,2

Nettolåneskuld 1 240,8 1 204,2
Avgår: Räntebärande aktieägarlån -404,9 -361,3

Justerad nettolåneskuld 835,9 842,9
Totalt eget kapital 403,6 347,4
Justerat eget kapital 808,5 708,7
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 3,1 3,5
Justerad nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,0 1,2

Nettoskuldsättningsgraden per 31 december 2011 och 2010 var:

Justerad soliditet
Koncernen 2011 2010

Eget kapital 403,6 347,4 
Räntebärande aktieägarlån 404,9 361,3

Justerat eget kapital 808,5 708,7
Balansomslutning 2 072,5 1 990,1

Justerad soliditet 39,0% 35,6%

 

Kategorisering av finansiella instrument           
I nedanstående tabell framgår det hur de finansiella instrumenten fördelade sig i balansräkningen för åren 2011 och 2010 (för definition se not 2)
 
     Finansiella
 Värderat till Investeringar  tillgångar   Övriga Icke
 verkligt värde  som hålles Låne- och som kan  finansiella finansiella   
Tillgångar 2011 i RR till förfall kundfordringar säljas tillgångar  tillgångar Summa 

Immateriella anläggningstillgångar - - - - - 741,4 741,4  

Materiella anläggningstillgångar - - - - - 141,5 141,5  

Finansiella anläggningstillgångar - - - - 3,5 23,0 26,5  

Omsättningstillgångar
-varulager - - - - - 654,6 654,6  
-kundfordringar - - 387,2 - - - 387,2  
-aktuella skattefordringar - - - - - 10,4 10,4 
-övriga fordringar - - 31,4 - - - 31,4
-förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - - - - - 17,1 17,1  
-likvida medel - - 62,4 - - - 62,4  

Summa omsättningstillgångar - - 481,0 - - 682,1 1 163,1  

Summa tillgångar 0,0 0,0 481,0 0,0 3,5 1 588,0 2 072,5 

   
  Värderat till Finansiella  Övriga Icke
  verkligt värde  skulder som  finansiella finansiella   
Skulder 2011  i RR kan säljas skulder  skulder Summa   

Långfristiga skulder och avsättningar  - - 978,1 36,2 1 014,3   

Kortfristiga skulder och avsättningar       
- räntebärande skulder  - - 325,1 - 325,1
- förskott från kunder  - - - - 0,0
- leverantörsskulder  - - 188,6 - 188,6  
- aktuella skatteskulder  - - - 24,6 24,6  
- övriga skulder  - - - 32,6 32,6   
- upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  - - - 83,7 83,7   

Summa kortfristiga skulder    513,7 140,9 654,6   

Summa skulder  0,0 0,0 1 491,8 177,1 1 668,9   

 
    



24

556685-6240556685-6240

    Finansiella
    tillgångar
 Värderat till Investeringar  tillgängliga  Övriga Icke
 verkligt värde  som hålles Låne- och för  finansiella finansiella  
Tillgångar 2010 i RR till förfall kundfordringar försäljning tillgångar  tillgångar  Summa 

Immateriella anläggningstillgångar - - - - - 748,9 748,9 

Materiella anläggningstillgångar - - - - - 138,6 138,6  

Finansiella anläggningstillgångar - - - - 13,6 24,9 38,5  

Omsättningstillgångar         
- varulager - - - - - 553,4 553,4  
- kundfordringar - - 381,7 - - - 381,7  
- aktuella skattefordringar - - - - - 9,6 9,6  
- övriga fordringar - - 22,3 - - - 22,3  
- förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - - - - - 16,9 16,9  
- likvida medel - - 80,2 - - - 80,2  

Summa omsättningstillgångar - - 484,2 - - 579,9 1 064,1  

Summa tillgångar 0,0 0,0 484,2 0,0 13,6 1 492,3 1 990,1

    
   Finansiella
   skulder
  Värderat till tillgängliga  Övriga Icke
  verkligt värde  för  finansiella finansiella   
Skulder 2010  i RR försäljning skulder  skulder Summa   

Långfristiga skulder och avsättningar  - -  987,9 40,7 1 028,6 

Kortfristiga skulder och avsättningar         
- räntebärande skulder  - - 296,5 - 296,5   
- förskott från kunder  - - - - 0,0   
- leverantörsskulder  - - 192,8 - 192,8   
- aktuella skatteskulder  - - - 15,1 15,1   
- övriga skulder  - - - 38,2 38,2   
- upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  - - - 71,5 71,5  

Summa kortfristiga skulder  0,0 0,0 489,3 124,8 614,1   

Summa skulder  0,0 0,0 1 477,2 165,5 1 642,7

Ränterisk
Ränteförändringar har en direkt påverkan på koncernens resultat 
samtidigt som det har en indirekt effekt i och med att det påverkar 
ekonomin i stort. Koncernens banklån hade vid årsskiftet en 
kvarvarande genomsnittlig räntebindningstid på 3 månader. 
Koncernens räntebindningstid för totala belåningen , d v s inklusive 
lån från aktieägarna, är väsentligt längre beroende på att lån från 
aktieägare löper med fast ränta under hela låneperioden.

Känslighetsanalys
Väsentliga faktorer som påverkar koncernens resultat framgår nedan. 
Bedömningen baseras på värden vid årets utgång och är gjord med 
utgångspunkt att alla övriga faktorer är oförändrade.
- Förändringar i försäljningspris är den variabel som får den största  
 påverkan på resultatet. +/-1 procent på utpriser påverkar resultatet  
 med cirka 21 (20) MSEK.
- Volymutvecklingen samt materialpriser påverkar Bufabs resultat.  
 En förändring med 1 procent i volym ger en resultatpåverkan om  
 cirka 8 (7) MSEK och en förändring med 1 procent i råmaterialpriser    
 och inköpspriser på handelsvaror ger en resultatpåverkan om  
 cirka 13 (12) MSEK. 

- Lönekostnader är en stor andel av koncernens kostnadsmassa. 
 En ökning med 1 procent påverkar resultatet med cirka 3,4 (3,4) MSEK.
- Koncernens nettoskuldsättning är betydlig. En procentenhets för 
 ändring av marknadsräntan på den utgående nettoskulden påverkar 
 resultatet med 8 (8) MSEK. Av nettolåneskulden på 1 241  MSEK har  
 405 MSEK fast ränta och påverkas inte av en förändring av mark- 
 nadsräntorna.
-  Koncernens valutaexponering mot USD är betydlig. Valutaexpo- 
 neringen mot USD är knuten till bolages handel med Asien, främst 
 Kina och Taiwan. Lokala priser i Asien sätts till stor del mot bak- 
 grund av nivån på USD. En procentenhets förändring i USD ger  
 därför inte en så stor effekt på bolagets resultat p g a lokala pris 
 justeringar, utan är begränsad till cirka 1-2 MSEK. Utöver detta  
 får en förändrad USD en motverkande effekt på bolagets kun- 
 ders volymer, där kundernas försäljning generellt sett gynnas av  
 en starkare USD och hämmas av en svagare USD.
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KONCERNEN    
2010 Sverige Övriga Eliminering Summa

Intäkter    
Extern försäljning  951,6 1 005,1  1 956,7
Intern försäljning 184,0 77,6 -261,6 -

Summa intäkter 1 135,6 1 082,7 -261,6 1 956,7
    
Rörelseresultat per 
geografisk marknad 88,4 0,5  88,9
Finansiella intäkter    1,6
Finansiella kostnader    -46,1
Årets skattekostnad    -25,0

Årets nettoresultat    19,4
    
KONCERNEN    
2010 Sverige Övriga Eliminering Summa

Tillgångar 1 376,0 825,7 -211,6 1 990,1

Summa tillgångar    1 990,1
    
Rörelseskulder 176,8 351,5 -211,6 316,7
Ofördelade skulder    1 326,0

Summa skulder    1 642,7
    
Investeringar 17,0 5,6  22,6
Avskrivningar 24,6 5,2  29,8
    
Bolagets goodwillpost om 745,7 MSEK har hänförts till Sverige med 
644,0 MSEK samt till Övriga med 101,7 MSEK i ovanstående uppställ-
ning.

Not 6    Poster av engångskaraktär

KONCERNEN    
Fördelade per geografisk marknad  2011 2010

Sverige   14,3 -
Övrigt   10,4 43,7

Summa    24,7 43,7

Fördelade per funktion

Kostnad för sålda varor   12,7 1,5
Försäljningskostnader   - 4,1
Administrationskostnader   12,0 38,1

Summa    24,7 43,7
    
Poster av engångskaraktär avser nedskrivning av goodwillvärde i 
Bufab Spain med 6,5 MSEK (se vidare not 10 samt not 18), extra-
kostnader i samband med skifte av VD med 5,5 MSEK (se vidare 
not 7) samt kostnader för antidumpingavgifter avseende gods från 
Malaysia med 12,7 MSEK.   

Not 4  Viktiga uppskattningar och bedömningar för 
redovisningsändamål

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras 
på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar 
på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.
Koncernen gör uppskattningar och antagande om framtiden. De 
uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa 
kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resul-
tatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande 
risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och 
skulder under nästkommande räkenskapsår framgår nedan.
I not 18 framgår gjorda antaganden i samband med prövning av 
nedskrivningsbehov avseende goodwill. Beräkningar av förmåns-
bestämda pensioners nuvärde kräver också att antagande görs. 
Not 28 beskriver gjorda antaganden. Där redovisas också resultatet 
av de aktuariella beräkningarna som leder fram till redovisat belopp 
i balansräkningen. 
Koncernen har under 2006 avyttrat fyra fastigheter belägna i Vär-
namo, Svartå och Åshammar. Fastigheterna är uppförda och inredda 
för industriellt bruk. I anslutning till försäljningen har hyresavtal ingåtts 
för en period om 5 respektive 15 år. Ledningen har vid en samlad 
bedömning enligt IAS 17 kommit fram till att de framtida ekonomiska 
fördelarna och riskerna efter försäljningen till övervägande del tillfaller 
köparen varför hyresavtalen redovisas som operationella leasingavtal. 
Se vidare not 11.
Bufab har förelagts att utföra undersökningar avseende miljöförore-
ningar i industrifastighet. Eventuella åtaganden för saneringsåtgär-
der kan per balansdagen inte uppskattas varken i tid eller belopp. 
Se vidare not 34.

Not 5    Information om geografiska marknader   
   
De geografiska marknadernas omsättnings- och resultatutveckling 
framgår av nedanstående tabeller.    
  
Information om geografiska marknader   
   
KONCERNEN    
2011 Sverige Övriga Eliminering Summa 

Intäkter     
Extern försäljning  1 058,7 1 087,8  2 146,5 
Intern försäljning 184,9 182,6 -367,5 - 

Summa intäkter 1 243,6 1 270,4 -367,5 2 146,5 
 
Rörelseresultat per 
geografisk marknad 123,1 61,0  184,1 
Finansiella intäkter    1,7 
Finansiella kostnader    -91,2 
Årets skattekostnad    -37,0 

Årets nettoresultat    57,6 
 
KONCERNEN     

2011 Sverige Övriga Eliminering Summa 

Tillgångar 1 378,3 897,7 -203,5 2 072,5 

Summa tillgångar    2 072,5 
 
Rörelseskulder 163,3 369,7 -203,5 329,5 
Ofördelade skulder    1 339,4 

Summa skulder    1 668,9 
 
Investeringar 24,2 6,3  30,5 
Avskrivningar 25,5 4,6  30,1 
 
Bolagets goodwillpost om 739,1 MSEK har hänförts till Sverige med 
591,8 MSEK samt till Övriga med 147,3 MSEK i ovanstående uppställ-
ning.
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Not 7    Anställda, personalkostnader och arvoden till sty-
relse och revisorer.     
 
MEDELANTALET   varav  varav
ANSTÄLLDA 2011  män % 2010 män % 

Moderbolaget     
Sverige -  -  

Totalt 0  0  
Dotterbolagen     
Sverige 319 78% 308 76% 
Norge 21 81% 21 86% 
Finland 52 87% 57 88% 
Tyskland  27 67% 20 65% 
Polen 23 52% 20 60% 
Österrike 30 80% 33 76% 
Tjeckien 18 72% 17 76% 
Spanien 10 50% 20 50%
Frankrike 85 59% 97 62%
Nederländerna 9 78% 10 60%
Slovakien 16 75% 20 75%
Estland 13 85% 13 77%
Kina 38 53% 32 53% 
Indien 9 67% 11 73%
Taiwan 11 64% 7 71%
Rumänien 16 87% 7 71%
Ryssland 6 67% 6 67%
Ungern 12 75% 5 100%
Övriga 16 63% 12 83%
Totalt i dotterbolag 731 73% 716 73%

KONCERNEN TOTALT 731 73% 716 73%
    
 STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
  Andel  Andel
 2011  kvinnor % 2010  kvinnor %

Koncernen    
Styrelsen 5 0% 5 0%
Övriga ledande 
befattningshavare 3 0% 3 0%
    
LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER 
                                             2011          2010
 Löner och Sociala Löner och Sociala 
 ersättningar kostnader ersättningar kostnader 

Dotterbolag 251,2 97,0 239,3 85,6 
(varav pensionskostnad 
avgiftsbestämda planer)  23,1  26,1 
(varav pensionskostnad 
förmånsbestämda planer)  1,6  -2,9 

KONCERNEN TOTALT 251,2 97,0 239,3 85,6 
(varav pensionskostnad)  24,7  23,2 
 Moderbolaget hade inga anställda under 2011 eller 2010.  
    
LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR FÖRDELADE PER LAND OCH
MELLAN STYRELSELEDAMÖTER, VD OCH ÖVRIGA ANSTÄLLDA            
                                               2011                                  2010
 Styrelse Övriga  Styrelse Övriga  
 och VD anställda och VD anställda 

Dotterbolag     
Dotterbolag i Sverige 6,0 118,6 6,2 108,1 
(varav tantiem o.d.) 1,9  1,7  
Dotterbolag utomlands 18,9 107,7 14,8 110,2
(varav tantiem o.d.) 1,7  1,6 

Dotterbolag totalt 24,9 226,3 21,0 218,3
(varav tantiem o.d.) 3,6  3,3 

KONCERNEN TOTALT 24,9 226,3 21,0 218,3
(varav tantiem o.d.) 3,6  3,3 
Moderbolaget har betalat ut styrelsearvode om 0,6 (0,6) MSEK 
under 2011.    

    
   

Sjukfrånvaro    
Uppgift om sjukfrånvaro redovisas ej då antalet anställda i 
moderbolaget är färre än tio. 

Till styrelsens ordförande utgår arvode enligt årsstämmans beslut. 
På årsstämman beslutades att arvode till styrelsens ordförande 
skulle utgå med 0,3 (0,2) MSEK. Övriga styrelseledamöter erhåller 
totalt 0,4 (0,4) MSEK. Ersättning till verkställande direktören och 
övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, 
övriga förmåner samt pension. Med ledande befattningshavare av-
ses de personer som sitter i koncernledningen. 
För verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare 
baseras den rörliga ersättningen på uppnått rörelseresultat. Till verk-
ställande direktören har för året utgått en grundlön med 1,6 (1,6) 
MSEK och rörlig ersättning med 0,7 (0,3) MSEK samt pensionskost-
nader om 0,9 (0,8) MSEK. För övriga ledande befattningshavare 
baseras den rörliga ersättningen på rörelseresultatet dels på respektive 
ansvarsområde och dels på koncernen. Den rörliga ersättningen för 
övriga ledande befattningshavare motsvarade 33 (32) procent av 
grundlönen.
Styrelsens ordförande, verkställande direktören samt ytterligare 
ledande personer i koncernen har erbjudits att på marknadsmässiga 
villkor förvärva aktier och teckningsoptioner i bolaget. Aktierna har 
förvärvats på samma villkor som huvudägarens villkor vid huvudä-
garens investering i bolaget. Teckningsoptionerna som ger inneha-
varen rätt att förvärva aktier vid en nyemission har erbjudits till verkligt 
värde baserat på en underliggande Black & Scholes beräkning. Se 
not 26 för ytterligare beskrivning av optionsprogrammet.
Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. Pensionskost-
naden är premiebaserad och motsvarar 35% av utbetald lön. För 
övriga ledande befattningshavare är pensionsåldern 65 år och 
åtagandet är premiebaserat även för dem. Under 2011 har överens-
kommelse träffats mellan bolagets VD och styrelsen att nuvarande 
VD ersätts från och med 1 juli 2012. Som en del i denna överens-
kommelse har träffats en ekonomisk uppgörelse där nuvarande VD 
erhåller grundlön om 1,8 MSEK per år utan några rörliga ersättningar 
under tiden 1 juli 2012 till 31 december 2014. Utöver detta utgår 
pensionskostnader om 0,6 MSEK per år. Av dessa kostnader har 
totalt 5,5 MSEK belastat 2011 års reslutat (se vidare not 6). 
Mellan bolaget och övriga ledande befattningshavare gäller en 
ömsesidig uppsägningstid om 3-6 månader.  

Arvoden och kostnadsersättning för revision   

 

 2011 2010 

Koncernen  
PwC   
Revisionsuppdrag 2,3 2,2 
Andra uppdrag 0,7 1,0 
Övriga revisorer   
Revisionsuppdrag 0,3 0,3 
Andra uppdrag - 0,1 
Moderbolaget   
PwC   
Revisionsuppdrag 0,3 0,4 
Andra uppdrag 0,4 -

Not 8    Övriga rörelseintäkter  
 

 2011 2010

Koncernen  
Realisationsvinst försäljning av 
materiella anläggningstillgångar 0,8 0,2
Kursvinst på fordringar / 
skulder av rörelsekaraktär 26,6 10,4
Hyresintäkter 1,6 2,8
Övrigt 5,5 7,8

Summa övriga rörelseintäkter 34,5 21,2
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Not 13    Räntekostnader och liknande resultatposter 
 
 2011 2010

Koncernen  
Räntekostnader, övriga -85,0 -35,2
Valutakursdifferenser -5,6 -7,7
Övrigt -0,6 -3,8

Summa -91,2 -46,7
  
Moderbolag  
Räntekostnader, övriga -44,0 -1,7
Övrigt  - -0,2

Summa -44,0 -1,9

Not 14   Valutakursdifferenser som påverkar resultatposter  
 
 2011 2010

Koncernen   
Valutakursdifferenser som  
påverkat rörelesresultatet -3,5 -8,5 
Valutakursdifferenser  
på finansiella poster -5,6 -7,1 

Summa -9,1 -15,6
 

Not 15   Bokslutsdispositioner  
 
 2011 2010

Moderbolaget   
Avsättning till periodiseringsfond, 
tax 2012 -22,8 - 

Summa -22,8 0,0 

 

Not 9    Övriga rörelsekostnader  
  
 2011 2010

Koncernen  
Kursförluster på fordringar /
skulder av rörelsekaraktär -30,1 -18,9
Realisationsförlust av materiella 
anläggningstillgångar -0,6 -
Övrigt -1,4 -4,4

Summa övriga rörelsekostnader -32,1 -23,3

Not 10    Avskrivning av anläggningstillgångar   
  
 2011 2010

Koncernen  
Avskrivning enligt plan fördelade per tillgång 
Övriga immaterialla anläggningstillgångar -0,9 -1,1
Byggnader och mark -0,2 -0,1
Maskiner och andra tekniska anläggningar -14,4 -13,7
Inventarier, verktyg och installationer -14,7 -14,9

Summa avskrivningar -30,2 -29,8
  
Avskrivning enligt plan fördelade per funktion  
Kostnad för sålda varor -16,2 -15,8
Försäljningskostnader -11,0 -10,4
Administrationskostnader -3,0 -3,6

Summa avskrivningar -30,2 -29,8

I koncernen har nedskrivningar av goodwill gjorts med 6,5 (34,0) 
MSEK. Se vidare not 6 samt not 18. Moderbolaget redovisar inga 
materiella eller immateriella tillgångar och har därmed varken plan-
mässiga avskrivningar eller nedskrivningar på sådana tillgångar.  
 

Not 11    Leasingavgifter avseende operationell leasing
   
 2011 2010

Koncernen   
Tillgångar som innehas via  
operationella leasingavtal  
Minimileasavgifter 41,5 46,0 
Summa årets leasingavgifter 41,5 46,0
Avtalade framtida minimileasingavgifter 
avseende framtida icke uppsägningsbara 
kontrakt förfaller till betalning: 
Inom ett år 39,0 46,0
Mellan ett och fem år 111,3 118,0
Senare än fem år 47,8 62,2

Summa avgifter 198,1 226,2

Koncernens operationella leasing omfattar i huvudsak  
verksamhetslokaler. Se vidare not 4.

Not 16   Skatt på årets resultat 
    

       Koncernen   Moderbolaget  Koncernen  Moderbolaget 

Aktuell skatt     
Aktuell skatt 
för året -37,8 18,0 -21,7 10,3 
Aktuell skatt 
hänförlig till 
tidigare år  - - -1,1 - 

Summa -37,8 18,0 -22,8 10,3 

 Uppskjuten skattekostnad (-) / skatteintäkt (+)   
Uppskjuten skatt 
avseende 
temporära  
skillnader 0,8 - -2,2 -9,4 

Summa 0,8 0 -2,2 -9,4 
Redovisad 
skattekostnad -37,0 18,0 -25,0 0,9
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Not 12    Ränteintäkter och liknande resultatposter 

 
 2011  2010

Koncernen  
Ränteintäkter, övriga 1,5  1,3
Valutakursdifferense -  0,6
Övrigt 0,2  0,3

Summa 1,7  2,2
  
Moderbolag  
Övrigt -  0,1

Summa 0,0  0,1
  

                                                                                                                                                  
Avstämning av effektiv skatt                                                   2011   2010

Koncernen     
Resultat före skatt 94,6 44,4

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -24,9 -11,7
Skatt hänförlig till tidigare år - -1,1
Effekt av andra skattesatser för utländska dotterbolag -0,3 -0,3
Omvärdering av underskottsavdrag/temporära skillnader -9,5 -2,3
Nedskrivning goodwill -1,7 -9,0
Andra icke avdragsgilla kostnader -0,7 -1,0
Ej skattepliktiga intäkter 0,1 0,4
Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen -37,0 -25,0
    Moderbolaget    
Resultat före skatt -68,4 -3,5

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 18,0 0,9

Redovisad effektiv skatt 18,0 0,9

  2011    2010
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Not 18   Immateriella anläggningstillgångar        
KONCERNEN                                                         Goodwill       Övriga immateriella tillgångar 
 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31  

Ackumulerade anskaffningsvärden      

Vid årets början 779,7 780,6 4,9 4,5  
Årets nyanskaffningar - 2,2 0,1 0,4
Årets valutakursdifferenser -0,1 -3,1 - - 

Vid årets slut 779,6 779,7 5,0 4,9

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
och nedskrivningar      
Vid årets början -34,0 - -1,7 -0,5
Årets avskrivning enligt plan - - -0,9 -1,1
Årets nedskrivning -6,5 -34,0 - -
Årets valutakursdifferenser - - -0,1 -0,1

Vid årets slut -40,5 -34,0 -2,7 -1,7   

Redovisat värde vid periodens början 745,7 780,6 3,2 4,0
Redovisat värde vid periodens slut 739,1 745,7 2,3 3,2   

Koncernen undersöker årligen om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill. Återvinningsvärden för kassagenererande enhet har 
fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. Beräkningarna utgår från en intern bedömning av 2012 och 2013 och därefter med en 
antagen tillväxt om 3% per år samt en inflation om 3%. Förväntade framtida kassaflöden enligt dessa bedömningar utgör grunden för beräk-
ningen. Härvid har rörelsekapitalförändringar och investeringsbehov beaktats. Det prognostiserade kassaflödet har nuvärdesberäknats med 
en diskonteringsränta på 8% efter skatt. Prövning har gjorts vid årsskiftet 2011/2012 och utvisat ett nedskrivningsbehov i Bufab Spain med 
6,5 MSEK, varvid nedskrivning skett med 6,5 MSEK. Se även not 6 samt not 10. 
 

Not 17  Resultat per aktie
                                                                                                                       2011 2010

Koncernen  
Årets resultat hänförligt till aktieägare  57,6 19,4
Genomsnittligt antal aktier före utspädning  335 299 322 857
Resultat i kronor per aktie  172 60

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning  335 299 322 857
Resultat i kronor per aktie efter utspädning  172 60

Årets resultat hänförligt till aktieägare  57,6 19,4
Poster av engångskaraktär  24,7 43,7
Skatteeffekt avseende poster av engångskaraktär  -4,8 -11,5
Årets resultat exklusive poster av engångskaraktär  77,5 51,6
Genomsnittligt antal aktier före utspädning  335 299 322 857
Resultat exklusive poster av 
engångskaraktär i kronor per aktie  231 160

Utestående optionsprogram innebär endast marginell utspädning. 

Not 19  Materiella anläggningstillgångar       
       
KONCERNEN                                                                Maskiner och andra      Inventarier, verktyg 
                                                          Byggnader och mark             tekniska anläggningar   och installationer  
 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31               2011-12-31     2010-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden       
Vid årets början 4,1 4,7 114,2 109,2 103,2 108,9
Årets nyanskaffningar 0,2 - 4,2 14,7 24,5 7,9 
Avyttringar och utrangeringar - - -2,9 -9,7 -8,8 -5,7
Omklassificeringar - - 1,7 - - - 
Årets valutakursdifferenser - -0,6 - - -0,4 -7,9 
 
Vid årets slut 4,3 4,1 117,2 114,2 118,5 103,2 
      
Ackumulerade avskrivningar enligt plan       
Vid årets början -0,1 -0,1 -44,7 -40,6 -39,8 -35,0
Avyttringar och utrangeringar - - 2,9 9,6 7,7 3,8 
Årets avskrivning enligt plan -0,2 -0,1 -14,4 -13,7 -14,7 -14,9 
Årets valutakursdifferenser - 0,1 - - 0,2 6,3 

Vid årets slut -0,3 -0,1 -56,2 -44,7 -46,6 -39,8 
       
Redovisat värde vid periodens början 4,0 4,6 69,5 68,6 63,4 73,9 
Redovisat värde vid periodens slut 4,0 4,0 61,0 69,5 71,9 63,4 

Not 20   Pågående nyanläggningar och förskott avseende  
materiella anläggningstillgångar 

KONCERNEN      2011-12-31        2010-12-31     

Vid årets början 1,7 0,3     
Omklassificeringar -1,7 -0,3     
Investeringar 4,6 1,7     

Redovisat värde vid periodens slut 4,6 1,7     
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Not 22   Andelar i koncernföretag  
 2011-12-31 2010-12-31 

Moderbolaget     
Ackumulerade anskaffningsvärden     
Vid årets början 844,9 844,9  

Summa anskaffningsvärde 844,9 844,9   
Redovisat värde vid periodens slut 844,9 844,9  
 
   2011-12-31 2010-12-31 
SPECIFIKATION AV MODERBOLAGETS OCH KONCERNENS  Andel 1) Redovisat Redovisat 
INNEHAV AV ANDELAR I  KONCERNFÖRETAG  i % värde värde 

Dotterbolag / org nr / säte   
Bult Finnveden AB, 556194-4884, Värnamo  100% 844,9 844,9
Bufab Sweden AB, 556082-7973, Värnamo  100%  
Bufab Bix Stickler AB, 556089-6911, Täby  100%  
Bufab Kit AB ,556250-8506, Värnamo  100%  
Bufab Lann AB, 556180-8675, Värnamo  100%  
Bufab Hallstahammar AB, 556454-0218, Hallstahammar  100%  
Bufab Benelux BV, 3117232260, Eindhoven, NL  100%  
Bufab Danmark A/S, 157848, Albertslund, DK  100%  
Bufab Deutschland GmbH, 22 294 22370, Hamburg, DE  100%  
Bufab Norge AS, 876612062, Oslo, NO  100%  
Bufab (UK) Limited, 02611234, Reading, UK  100%  
Bufab France SAS, B 112 721, Gennevilliers, FR  100%  
Bufab Hungary Kft, Budapest, HU  100%   
Bufab Germany GmbH, 07229 / 21283, Mörfelden-Walldorf, DE  100%   
Bufab Bulten Stainless AB, 556176-1957, Degerfors  100%   
Bufab Sp.z.o.o., KRS0000036164, Gdansk, PL  100%   
Bufab Austria GmbH, FN 266844 v, Wien, AT  100%   
Bufab CZ s.r.o., (IC) 25561260, Brno, CZ  100%   
Bufab Baltic OÜ, EE101042585, Keila, EST  100%   
Bufab Asia Ltd, Zhejiang/Ningbo/No 009312, Ningbo, CH  100%   
Bufab Spain SLU, ESB08464430, Terrassa Barcelona, ES  100%   
Bufab Industries SAS, FR12353237431, Corbas Lyon, FR  100%   
Bufab Fasteners Trading (Shanghai) Co Ltd , 310000400448552, Shanghai, CH  100%
Bufab Finland OY, Vantaa, 2042801-2, FI  100%
Bufab India, U29299PN2008PTC131481, Pune, IN  100%
Bufab USA Inc, 26-2606492, New York, US  100%
Bufab Taiwan Co Ltd, 29002549, Kaohsiung City, TW  100%
Bufab Slovakia s.r.o., Banska Bystrica, 31 639 291, SK  100%
Bufab Russia, INN7840408623, St Petersburg, RU  100%
Bufab Turkey, 1890607929, Istanbul, TR  100%
Bufab Romania SRL, RO25446590, Aphadia Cluj, RO  100%
Bufab Ireland LTD, N1061428, Dundalk, NI  100%
Bufab Italy S.r.l., 97605340153, Trezzano sul Naviglio, IT  100%

Summa värde vid årets utgång        844,9  844,9 

1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.  

 

Not 21   Finansiella leasingavtal       
                                                                                                   Anskaffningsvärden                Ackumulerade avskrivningar 
KONCERNEN 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Maskiner och andra tekniska anläggningar 12,0 12,0 -1,7 -0,1
Inventarier, verktyg och installationer - 0,2 - -0,2 

Summa finansiella lesasingavtal 12,0 12,2 -1,7 -0,3
    
Framtida minimileasingavgifter har följande förfallotidpunkter 
                                                                                                        Nominella värden                                        Nuvärden  
KONCERNEN 2011 2010 2011 2010 

Inom ett år  1,4 1,5 1,4 1,5 
Senare än ett år men inom fem år 5,8 5,9 5,4 5,5 
Senare än fem år  3,5 2,9 3,2 2,6

Summa framtida leasingavgifter 10,7 10,3 10,0  9,6

Nuvärdet av de framtida minimileasingavgifterna redovisas som räntebärande skuld.   
 I koncernens resultat ingår inga variabla avgifter avseende finansiella leasingavtal. 
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Not 23   Andra långfristiga fordringar 
  
 2011-12-31 2010-12-31 

Koncern   
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början 13,6 13,4
Investeringar under året 0,0 0,2
Återbetalt under året -10,1 0,0

Redovisat värde vid årets slut 3,5 13,6 

Not 25   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  
  
 2011-12-31 2010-12-31 

Koncern   
Hyror 4,9 4,4 
Licenser 4,0 3,4
Övriga poster 8,2 9,1

Redovisat värde vid årets slut 17,1 16,9 

Not 26   Eget kapital
               2011-12-31         2010-12-31  

Specifikation av årets valutakursdifferens i eget kapital:    
Årets valutakursdifferens i utländska dotterbolag  -1,4 -37,5  

Summa periodens valutakursdifferens  -1,4 -37,5  
    
Specifikation av ackumulerad valutakursdifferens i eget kapital:    
Ackumulerad valutakursdifferens vid årets början  -3,5 34,0  
Årets valutakursdifferens i utländska dotterbolag  -1,4 -37,5  

Ackumulerad valutakursdifferens vid årets slut  -4,9 -3,5

    
Totalt antal stamaktier är 335 299 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,50 
SEK. Alla emitterade aktier är till fullo betalda.

Teckningsoptioner
Ledningsperson har erbjudits teckningsoptioner, utställda av mod-
erbolaget, värderade till verkligt värde. Verkligt värde för tecknings-
optionerna, som har fastställts med Black-Scholesvärderingsmod-
ell, uppgick till 56,60 SEK. 

Teckningsoptionerna ger innehavaren rätt att förvärva en aktie per 
option för 320 SEK per styck. Aktiepriset räknas årligen upp med 
10% med början 2010 till förfallotidpunkten 2015. Antalet utställda 
teckningsoptioner per balansdagen var 1 100 stycken.

Not 24   Förfallna fordringar 
  
 2011-12-31 2010-12-31

Koncern  
Fordringar förfallna sedan...   
30-90 dagar 19,2 22,5
91-180 dagar 7,0 9,0
181-360 dagar 3,2 9,3
mer än 360 dagar 8,7 5,5 

Redovisat värde vid årets slut 38,1 46,3
   
Reserverat belopp i balansräkningen för 
befarade kundförluster 12,0 10,7
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Not 27   Obeskattade reserver 
  
 2011-12-31 2010-12-31 

Moderbolaget   
Periodiseringsfond, tax 2012 22,8 -

Redovisat värde vid årets slut 22,8 0,0 
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 2011-12-31 2010-12-31 

Koncernen   

FPG/PRI 15,9 15,6 

Ålderspension i utländska bolag 1,3 2,1 

Summa 17,2 17,7 

  
Till grund för värderingen av pensionsåtagandet avseende förmåns-

bestämda pensionsplaner ligger antaganden enligt tabellen nedan. 
    

                                                     Sverige                   Övriga länder  

 2011 2010 2011 2010 

Diskonteringsränta 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

Löneökningstakt 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Inflation 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Förmånsbestämda förpliktelser 2011-12-31 2010-12-31 

Nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser 25,2 24,4 

Ackumulerade orealiserade aktuariella förluster -8,0 -6,7 

Nettoförpliktelse redovisad i balansräkningen 17,2 17,7

Specifikation av totala kostnader för ersättning eller avslutad 

anställning som redovisas i resultaträkningen (MSEK)

          2011   2010 

Kostnader avseende förmånsbestämda planer:   

Kostnader avseende tjänstgöring 

under innevarande år 0,7 0,4

Effekter av regleringar - -4,2

Ränta på förpliktelser 0,9 0,9 

Kostnader avseende förmånsbestämda planer 1,6 -2,9

Kostnader avseende avgiftsbestämda planer 23,1 26,1 

Totala kostnader som redovisas i resultaträkningen 24,7 23,2

Not 28  Pensionsförpliktelser, räntebärande

Ersättning till anställda efter avslutad anställning erläggs till övervä-

gande delen genom betalning till försäkringsbolag eller myndigheter 

som därmed övertar förpliktelserna mot de anställda, s.k. avgifts-

bestämda pensioner. Resterade del fullgörs genom s.k. förmånsbe-

stämda planer där förpliktelserna kvarstår i Bufab-koncernen. Den 

största förmånsbestämda planen finns i Sverige (FPG/PRI). Beträf-

fande förmånsbestämda planer beräknas företagets kostnader samt 

värdet på utestående förpliktelse med hjälp av aktuariella beräk-

ningar vilka syftar till att fastställa nuvärdet av utfärdade förpliktelser. 

Ränta och förväntad avkastning klassificeras som finansiell kostnad. 

Övriga kostnadsposter fördelas i rörelseresultatet inom kostnad för 

sålda varor, försäljnings- eller administrationskostnader beroende 

på den anställdes funktion.

Not 29   Avsättningar för uppskjuten skatt
    

                                    2011-12-31                 2010-12-31  

 Uppskjuten  Uppskjuten Uppskjuten  Uppskjuten

KONCERN skattefordran skatteskuld skattefordran skatteskuld

Maskiner och inventarier - 18,3 - 18,2

Periodiseringsfonder - 14,4 - 17,3

Övrigt 5,1 1,2 1,3 0,8

Underskottsavdrag 17,9 - 23,6 -

Summa 23,0 33,9 24,9 36,3
 

 

Uppskjutna skattefordringar redovisas som skattemässiga 
underskottsavdrag i den utsträckning som det är sannolikt att de 
kan tillgodoföras genom framtida beskattningsbara överskott.
 Enligt nuvarande planer kommer samtliga bolags resultat de 
närmaste åren göra att koncernen kan tillgodogöra sig den 
redovisade skattefordran som finns.

I ett omprövningsbeslut har vissa avdrag förvägrats. Förvalt-

ningsrätten har dömt till Skatteverkets fördel. Bufab vidhåller 

sin uppfattning som har stöd av ledande skatteexperter och har 

överklagat till Kammarrätten. Skulle bolaget förvägras avdrag i 

slutlig instans skulle det innebära en tillkommande skattekostnad 

på ca 27,5 MSEK. Någon avsättning har ej gjorts.

Not 30   Långfristiga räntebärande skulder 

 2011-12-31     2010-12-31

Koncernen  

Belopp varmed skuldposten förväntas 

betalas från ett till fem år 

från balansdagen 556,0 608,9

Belopp varmed skuldposten förväntas  

betalas efter mer än fem år 

från balansdagen 404,9 361,3

Summa 960,9 970,2
  

Moderbolaget  

Belopp varmed skuldposten förväntas 

betalas från ett till fem år

från balansdagen - -

Belopp varmed skuldposten förväntas 

betalas efter mer än fem år 

från balansdagen 404,9 361,3

Summa 404,9 361,3
  

I de långfristiga räntebärande skulderna ingår lån 

från aktieägare om 404,9 (361,3) MSEK.  

  

Not 31   Ställda säkerheter  
 2011-12-31 2010-12-31

Koncernen  

Företagsinteckningar 171,6 171,7

Aktier i dotterbolag 643,1 653,6

Övrigt 1,9 -

Summa 816,6 825,3
  

Moderbolaget  

Aktier i dotterbolag 844,9 844,9

Not 32   Checkräkningskredit  
 

 2011-12-31  2010-12-31

Koncernen  

Avtalad kreditlimit 280,2 282,2

Outnyttjad del -71,2 -72,2

Utnyttjat kreditbelopp 209,0 210,0
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Not 35   Företagsförvärv

2011

Koncernen har inte genomfört några nyförvärv 2011.

2010

Den 1 september förvärvade Bult Finnveden AB 100% av aktierna i bolaget Pointer Fasteners & C-parts LTD beläget i Nordirland. 

Efter förvärvet genomfördes namnbyte på bolaget till Bufab Ireland LTD. Bolagets resultat har intagits i Bufab Holding-koncernens 

resultaträkning från och med 1 september 2010.

Nedan följer uppgifter om förvärvade nettotillgångar och goodwill:

 Bufab Ireland 

Köpeskilling kontant utbetalt till tidigare ägare 0,0  

Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar -2,2  

Goodwill 2,2  

Goodwill är hänförligt till den förvärvade verkamhetens inarbetade marknadsposition och den därmed förväntade goda 

lönsamheten.  

Not 34  Ansvarsförbindelser 

 2011-12-31 2010-12-31 

Koncernen

Skatter 22,8 22,8 

Övriga ansvarsförbindelser 1,8 3,6 

Summa 24,6 26,4

Moderbolaget

Skatter 22,8 22,8 

Summa 22,8 22,8

Not 33   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  

 

 2011-12-31 2010-12-31 

Koncernen   

Upplupna löner inkl semesterlöner 42,3 36,4 

Upplupna sociala avgifter 18,0 14,6 

Övriga poster 23,4 20,5 

Summa 83,7 71,5

De tillgångar och skulder som ingick i förvärvet är följande:  

                                                                                                              

 Förvärvat Förvärvat

 Verkligt värde bokfört värde

  

Varulager 0,2 0,2 

Kortfristiga fordringar 0,9 0,9 

Kortfristiga skulder 3,3 3,3 

Nettoskulder -2,2 -2,2 

Kontant reglerad köpeskilling 0,0  

Likvida medel i förvärvade dotterföretag 0,0  

Förändring av koncernens

likvida medel vid förvärv 0,0 

 

För ytterligare information om ansvarsförbindelseposten Skatter, hänvisas till not 29. 

Dotterbolaget Bufab Lann AB har förelagts att utföra undersökningar avseende miljöföroreningar i mark som härrör från den verk-

samhet som bedrivits på fastigheten. Undersökningarna har påvisat föroreningar av ämnen som kan kopplas till den verksamhet 

som bedrivits på fastigheten både före och under Bufabs verksamhetstid. Det är dock Bufabs uppfattning att den av Bufab bedrivna 

verksamheten inte har orsakat föroreningar i  mark. Ansvarsfrågan avseende saneringsåtgärder är därmed oklar och kostnaden för 

eventuella saneringsåtgärder kan följaktligen inte uppskattas. 
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                                                                         Bufab S.à.r.l. är ägare till 88 (88)% av aktierna i Bufab Holding 

AB. Finnveden Limited, som är moderbolag till Bufab S.à.r.l., är 

ägare till 4% av aktierna i Bufab Holding AB. Vidare finns följande 

låneförhållande med Finnveden Limited.

Not 36  Transaktioner med närstående

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse.   

Stockholm 2012    

    

 

Sven-Olof Kulldorff Hans Björstrand Gunnar Tindberg
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Not 37  Nyckeltalsdefinitioner    
 
Justerat eget kapital      
Redovisat eget kapital har ökat med 73,7% av obeskattade re-
server. 
      
Soliditet      
Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutning 

Sysselsatt kapital      
Balansomslutningen minskad med ej räntebärande skulder 
inklusive uppskjuten skatt     
 
Räntabilitet på sysselsatt kapital
Resultat före finansiella kostnader i förhållande till 
genomsnittligt sysselsatt kapital   
 
    
   

Den räntebärande skulden löper med ränta på 12,0%. Den upp-

lupna räntan läggs till lånebeloppet årsvis. Lånet är efterställt 

andra låneskulder. Finnveden Limited beslutade att för verksam-

hetsåret 2010 avstå från ränta. 

Uppgift om koncernintern försäljning mellan koncernens geogra-

fiska marknader framgår av not 5. Ersättningar till ledande befatt-

ningshavare framgår av not 7.                                                            Koncernen       Moderbolaget

 2011      2010      2011       2010

Räntebärande skuld                          404,9    361,3      404,9     361,3

Summa      404,9     361,3      404,9     361,3

Förändring av lån från 

Finnveden Limited.                               Koncernen       Moderbolaget

 2011      2010     2011       2010

Ingående värde 361,3     361,3     361,3      361,3

Debiterad ränta 43,6            -        43,6            -       

Utgående värde 404,9     361,3     404,9     361,3
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Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning i Bufab Holding AB för år 2011. Bolagets års-
redovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta 
versionen av detta dokument på sidorna 12-33. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att års-
redovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala 
oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och 
förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i 
Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen 
för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om 
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte inne-
håller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan infor-
mation i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också 
att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verk-
ställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma 
de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verk-
ställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen 

REVISIONSBERÄTTELSE 
Till årsstämman i  
Bufab Holding AB 

Org nr 556685-6240

och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade 
informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi gran-
skat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verk-
ställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har 
även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolags-
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att 
vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 
bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i 
enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsbe-
rättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredo-
visningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, 
disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Värnamo den 

PwC

Bror Frid       Christer Johansson

Auktoriserad revisor     Auktoriserad revisor

Huvudansvarig  

34



556685-6240

35



www.bufab.com

w
w

w
.b

og
gi

.s
e


