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Om Nischer  
Nischer investerar i familje- och generationsskiftesbolag med attraktiv värdepotential och 
starka affärsidéer. Verksamheten bygger på ansvarsfullt, aktivt och engagerat ägande av 
lönsamma bolag med hög tillväxtpotential och mål att nå högre avkastning än marknaden. 
Nischer-aktien är noterad på handelsplatsen First North som drivs av NASDAQ OMX. 
 

Övergripande beskrivning 

Nischer målsättning är att fortsätta växa både genom ett aktivt utvecklingsarbete i dagens 
dotterbolag samt via förvärv och investeringar i nya tillväxtbolag. Nischers nuvarande 
verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ som är en koncern med fokus på 
industri- och verkstadsbolag. I koncernen ingår idag två portföljbolag; PlaCell och SKA. 2012 
avyttrade IndustrIQ sitt innehav i Mintec Paper, som bolag ägt sedan 2010. 
 

Position 

Investeringsfilosofi/strategi 
Nischer ska inneha ägande i små och medelstora företag med potential till hög tillväxt. 
Förvärvade bolag ska vara lönsamma samt ha möjlighet att nå synergieffekter och 
kostnadseffektiviseringar som en del av koncernen. Dotterkoncerner kan byggas genom 
förvärv, både tilläggsförvärv och förvärv av nya verksamheter. Primärt förvärvsfokus är bolag 
med en omsättning om cirka 50–300 mkr. 
 

Nischer som ägare 
Att Nischer är en aktiv ägare innebär att koncernens företrädare arbetar operativt med 
bolagets dotterbolag, dels via dotterbolagens styrelser, dels direkt mot dess ledning. Nischers 
ledning har en bakgrund från de branscher där dotterbolagen verkar och kan därmed bidra 
med kompetens, stöd och ledning för att vidareutveckla bolagen. 
 

Utdelningspolicy 

För att finansiera framtida tillväxt, är bolagets utdelningspolicy att balansera genererade 
vinstmedel.  
 
  



    

 

 

NISCHER ÅRSREDOVISNING 2012 3 (41) 

 

Året i korthet 
 
- Fortsatt huvudfokus på aktivt ägarskap och lönsam tillväxt i samtliga dotterbolag. 

- SKA uppnår en försäljningstillväxt på 6,3% jämfört med 2011, exkl. valuta- och 
kundförluster. 

- PlaCell fortsätter investera för framtiden genom nya kundprojekt och ytterligare 
plastformsprutor. 

- Avyttring av Mintec Paper vilket genererade en koncernmässig reavinst samt skapar 
möjlighet till amortering av Nischer och IndustrIQs skulder till Avalanche Capital. 

- Av försiktighetsskäl genomförs en nedskrivning av uppskjuten skattefordran hänförlig till 
förlustavdrag, vilket resulterat i en koncernmässig skattekostnad på 14,7 MSEK. 
Förlustavdraget är under utredning och ska fastställas i kommande taxering. 

 
 
 
 
 
Året i siffror (inklusive portföljbolag) 

    

TSEK 2012 2011 

      

Nettoomsättning  339 237 349 439 

EBITDA  13 917 14 429 

(% av nettoomsättningen)  4,10 4,14 

EBITA  1 606 3 214 

(% av nettoomsättningen)  0,47 0,92 

Eget kapital per aktie, kronor  1,59 2,49 

Soliditet, %  17,7 18,0 

Antal anställda vid periodens slut  106 133 
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VD-ord 
2012 har varit ett år med fokus på fortsatt aktivt ägarskap och utveckling av bolagets 
dotterbolag. En ökad återhållsamhet hos banker och andra kreditinstitut har finansiellt 
försvårat för Nischer att fullfölja sin strategi och affärsplan, vilket utvärderats under året. 
Den generellt svårlästa marknaden har också skapat utmaningar för dotterbolagen, vilket 
krävt tydlig planering och en skärpt lyhördhet för att skapa rätt förutsättningarna att så tidigt 
som möjligt kunna agera på förändringar i konjunktur och marknad.  
 
Koncernens dotterbolag har under året drivit ett konstruktivt förbättringsarbete vilket 
resulterat i positiv tillväxt- och lönsamhetsutveckling på ett flertal områden. De kapacitet- 
och förbättringsåtgärder som SKA framgångsrikt genomförde under 2011, gemensamt med 
fortsatt fokus på framtida tillväxt, har fallit ut väl och har utgjort viktiga komponenter för en 
lyckad utgång av 2012 med en fortsatt stark tillväxt. Exkluderat en omvärdering av SKAs 
kundfordringar, som medför en kundförlust om 340 TEUR, förbättrar bolaget markant sitt 
resultat jämfört med 2011. PlaCell har under året intensivt arbetet med att slutföra den stora 
mängd nya projekt som bolaget bedriver, som är ett resultat av ett framgångsrikt 
försäljningsarbete föregående två år. Den något lägre beläggning som bolaget upplevt de 
senaste 18 månaderna, kommer att påverkas positivt kommande år när de nya projekten 
fasas in och går i produktion.  
 
Avyttringen av Mintec Paper som genomfördes i oktober resulterade i en koncernmässig 
reavinst samt möjliggjorde en amortering av huvuddelen av de lån som moderbolaget hade 
till Avalanche Capital. Mintec Paper förvärvades 2010 och under Nischers ägarskap har 
bolaget haft en stark tillväxt samt framgångsrikt genomfört en strukturell förändring av 
bolagets produktionsanläggning.  
 
Nischer-koncernens redovisar en nettoomsättning för 2012 på 339 MSEK (349 MSEK under 
2011), detta trots avsaknaden av Mintec Paper under fjärde kvartalet. Tillväxten under 2012 
har därmed varit fortsatt god för Nischers innehav och bolagets fokuserade arbete och 
tillväxtstrategi har fortsatt givit ett positivt utfall. Resultatmässigt uppnår Nischer-koncernen 
ett resultat före skatt på 1,5 MSEK, jämfört med 0,3 MSEK 2011. Av försiktighetsskäl 
genomförde bolaget i samband med bokslutet en nedskrivning av uppskjuten skattefordran 
hänförlig till förlustavdrag, vilket resulterat i en koncernmässig skattekostnad på 14,7 MSEK. 
Styrelsens fortsatta bedömning är att det skattemässiga underskottet existerar då 
förlustavdraget är under utredning och ska fastställas i kommande taxering. 

Fokus under 2013 

Under 2013 kommer Nischer fortsätta fokusera på en strategisk och lönsam tillväxt i samtliga 
bolag. Vår strategi att agera aktiva ägare har visat sig vara framgångsrik, vilket bygger på ett 
nära och respektfullt samarbete med VD och ledning i respektive bolag. Ett samarbete som vi 
kommer bygga vidare på och som ger oss rätt förutsättning för en fortsatt lönsam utveckling 
av Nischers dotterbolag. 
 
Lars Rutegård 
VD Nischer AB (publ) 
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Dotterbolagen 

PlaCell 

Styrkan hos bolaget ligger i förmågan att genom hög kompetens och erfarenhet möta kunders 
behov inom verktyg och avancerad formsprutning av tekniska plaster. 
 
PlaCell har som affärsidé att marknadsföra och tillverka formsprutade plastprodukter inom 
området tekniskt formgods som bas och formsprutade plastprodukter med väsentligt 
teknikinnehåll som specialitet. 
 
PlaCell inriktar sin verksamhet i första hand mot företag i mindre konjunkturkänsliga 
branscher och med betydande andel export. PlaCell har en lång historik som legotillverkande 
formsprutningsföretag av plastdetaljer. Bolaget är ett av Skandinaviens äldsta 
formsprutningsföretag vars rötter sträcker sig tillbaka till 1920 och Celluloiod AB som 
förvärvades 1988 av Nobel Plast som senare i sin tur sålde delar av sin verksamhet till det 
nybildade bolaget PlaCell. En av bolagets styrkor är en kompetent personal med gedigen 
erfarenhet och stort engagemang. Företaget har bland annat ett unikt kunnande och speciella 
formsprutor för sprutning av flera material eller färger i samma detalj. Under åren har 
bolaget systematiskt satsat på investeringar och förbättringar för att kunna möta 
marknadens krav på effektiva och ändamålsenliga lokaler och produktionsutrustningar. 
 
PlaCell har en kundflora som är noggrant balanserad mellan ett antal olika branscher vilket 
minimerar risker för försäljningsförluster i och med svängningar i konjunkturen. Ingen av 
bolagets kunder står för mer än 20 procent av PlaCells omsättning. Bland de största 
kunderna finns bolag som Scania, Thule, BabyBjörn, ESBE och Asko. 
 
PlaCell har under 2012 intensivt arbetat med att dels anpassa bolaget och dess 
kostnadsstruktur till en minskad efterfrågan på produkter i serieproduktion, samt dels på det 
stora antalet nya projekt som är under utveckling och som ska gå i produktion under 2013 
och 2014. Detta arbete har även inneburit ett kontinuerligt förbättringsarbete och fortsatta 
strategiska investeringar för att öka dess konkurrenskraft och lönsamhet, vilket gör att 
PlaCell står välrustade inför framtida tillväxt och utveckling. 2012 års nettoomsättning 
uppgick till 69,6 MSEK, vilket är en minskning med 2,0% jämfört med 2011. En minskning  
som hänförs till en generellt lägre efterfrågan främst under första halvan av 2012.  
 
PlaCells målsättning för 2013 ligger på att fortsätta utvecklas inom befintliga 
marknadsområden, samtidigt som ett aktivt arbete pågår med att bearbeta och penetrera nya 
kundsegment för att uppnå en ytterligare tillgänglighet på marknaden och nya 
tillväxtmöjligheter. Företaget fokuserar även fortsatt på ett kontinuerligt förbättringsarbete 
för att fortsätta stärka dess lönsamhet och kvalitet. En framgångsrik produktionssättning av 
de utvecklingsprojekt som bolag står inför att färdigställa, vilket framförallt kommer att ske 
under första halvan av året, kommer att lägga grunden för en god försäljnings- och 
lönsamhetsutveckling för PlaCell 2013 och kommande år. 
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SKA 

Verksamheten utgörs av innovativ och kostnadseffektiv processutveckling av 
plåtkomponenter och stansade delar gjorda av höghållfast stål. Bolaget har djup kunskap om 
materialegenskaper och formning av olika material vilket gjort att SKA skapat sig en stark 
position på marknaden. SKA och dess kunder är verksamma inom fordonsindustrin. 
Huvuddelen av SKAs kunder är första ledets leverantörer till fordonstillverkare i Europa och 
resten av världen. 
 
SKA bildades av familjerna, Schmidt och Kemmerich, som genom att tillsammans bilda SKA 
såg en möjlighet att skapa en egen underleverantör inom produktion av justerbara system för 
säkerhetsbälten. Schmidt och Kemmerich är än idag kunder till SKA, Schmidt under 
bolagsnamnet ICT. Bolagets kunder är huvudsakligen globala leverantörer till 
fordonsindustrin. exempel på kunder är: Autoliv som levererar till GM, Dc, VW, Volvo, 
Jaguar, BMW, PSA; Takata som levererar till Honda, Toyota, PSA, BMW; samt Brose med 
VW, Porsche, Audi.  
 
Produktion och produktutveckling sker i egna lokaler där även en välutrustad verkstad för 
underhåll och renovering av verktyg är belägen. Anläggningen ligger i staden Attendorn strax 
utanför Düsseldorf. Bolaget är certifierat i enlighet med kundernas och branschens krav och 
standarder, däri bland annat ISO TS 16949:2002. SKA har gott renommé bland sina kunder 
tack vare sin breda produktkunskap. Som ett bevis på detta och bolagets höga 
kvalitetskompetens utsågs SKA under 2010 till ”Preferred supplier” till det tyska företaget 
Brose. 
 
För SKA har 2012 fortsatt i samma takt som 2011 slutade, med god försäljning- och 
lönsamhetsutveckling. Efterfrågan under året har varit fortsatt god men en osäkerhet 
gällande världsekonomins utveckling gör det svårt att prognostisera den framtida 
utvecklingen, vilket kräver tydlig verksamhetsplanering och handlingskraft. Bolagets 
nettoomsättning för året uppgår till 218,3 MSEK, jämfört med 213,2 MSEK 2011, detta trots 
en valutadifferens om -8,2 MSEK på grund av den fortsatt starka kronan. SKA har, som 
informerats om i tidigare delårsrapport, under fjärde kvartalet gjort en omvärdering av SKAs 
fordran på en av bolagets kunder viket resulterat i en kundförlust om 340 TEUR. Detta då 
denna kund under perioden inlett ett rekonstruktionsförfarande enligt tysk lag. Trots denna 
resultatjustering uppnår SKA en EBITDA på 13,1 MSEK 2012, jämfört med 9,1 MSEK 2011.  
 
SKA kommer under 2013 att fortsätta stärka sitt samarbete med flertalet av bolagets kunder 
genom både nya produktplattformar samt fortsatt samarbete av existerande plattformar. 
Under 2013 kommer stort fokus ligga på att bedriva ett strategiskt arbete för att förbereda 
bolags och dess struktur för fortsatt expansion vilket kommer resultera i ytterligare 
investeringar i produktion och fastighet.  
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Aktien 
Nischer AB:s aktie handlas på NASDAQ OMX First North. Antal aktier uppgår till 18 215 
093, det finns endast ett aktieslag och alla aktier besitter samma rösträtt. Alla aktier har lika 
delar i bolagets vinst och tillgångar. Aktiekapitalet i Nischer AB uppgick vid räkenskapsårets 
slut till 91 075 465 kronor. 
 

Aktiekapitalet 

Aktiekapitalet i Nischer uppgår till 91 075 465 kronor och är fördelat på 18 215 093 aktier. 
Kvotvärdet per aktie är 5,00 kronor. Enligt Nischers bolagsordning skall det emitterade 
aktiekapitalet vara lägst 35 000 000 kronor och högst 140 000 000 kronor. Antalet aktier 
skall vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000. Det finns endast ett aktieslag och alla aktier 
besitter samma rösträtt. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla 
antalet av honom eller henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Varje 
aktie äger lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst och samtliga aktier är fritt överlåtbara. 
 

First North 

Nischer aktier är sedan den 8 juli 2011 anslutna till Nasdaq OMX First North, under 
handelsbeteckningen NIS. ISIN-kod är SE 000030829. Bolagets Certified Adviser är 
Remium Nordic AB (www.remium.com). 
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Ägarförteckning 

 
Aktieägarförteckning per den 31 december 2012     

Aktieägare Antal aktier Andel kapital och röster, % 

      

Avalanche Capital AB  15 826 510 86,9 

UBS AG Clients  Account 332 573 1,8 

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension  259 894 1,4 

Nordnet Pensionsförsäkring AB  173 534 1,0 

Minara AB  160 000 0,9 

Bylin med familj 123 136 0,7 

Poularde AB 86 253 0,5 

Leif Olsson  72 806 0,4 

Lennart Skoglund  57 400 0,3 

Daniel Nordström  45 050 0,2 

Övriga  1 077 937 5,9 

Summa 18 215 093 100,0 

 
 

Aktiekapitalets utveckling 

År Transaktion Ökning av antal aktier Totalt antal aktier, st 
Förändring av  

aktiekapitalet, kr 
Totalt aktiekapital, 

kr 

          

2001 Apportemission  34 999 995 106 569 635 1 749 999,75 5 328 482 

2004 Nyemission  2 558 352 109 127 987 127 917,60 5 456 399 

2005 Nyemission  3 624 389 112 752 376 181 219,45 5 637 619 

2006 Nyemission*  33 647 425 146 399 801 1 682 371,25 7 319 990 

2007 Nyemission**  94 964 146 494 765 4 748,20 7 324 738 

2007 Nyemission**  877 829 147 372 594 43  891,45 7 368 630 

2010 Nyemission  73 686 297 221 058 891 3 684 314,85 11 052 945 

2011 Nyemission  1 600 000 000 1 821 058 891 80 000 000,00 91 052 945 

2011 Nyemission***  9 1 821 058 900 0,45 91 052 945 

2011 Sammanläggning***  –1 802 848 311  18 210 589   91 052 945 

2011 Nyemission****  4 504 18 215 093 22 520,00 91 075 465 

 
* Avser konvertering av konvertibla skuldebrev och företrädesemission. 
** Avser konvertering av konvertibla skuldebrev. 
*** Avser sammanläggning som har beslutats om på årsstämman den 6 juli 2011 men som ej ännu har verkställts. 
**** Avser teckningsoptioner. 
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Förvaltningsberättelse 
Nischer AB har sitt säte i Stockholm. Styrelsen och verkställande direktören för Nischer AB 
(publ), organisationsnummer 556513-5869, får härmed avge årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsperioden 2012-01-01 - 2012-12-31. 
 

Information om verksamheten 

Nischer är ett investmentbolag som investerar i generationsskiftes- och tillväxtbolag med 
betydande utvecklingspotential. Vi förvärvar framgångsrika bolag till vilka vi tillför kapital, 
engagemang och kunskap. Med gedigen erfarenhet och stort branschkunnande låter vi våra 
förvärvade bolag växa sig ännu starkare med oss. Tillsammans skapar vi möjligheter för 
tillväxt och stabil avkastning för våra aktieägare. Vårt mål är inte enbart att växa organiskt, vi 
vill fortsätta bygga kluster inom våra respektive verksamhetsgrenar via strategiska förvärv för 
att på så vis stärka upp gruppen. 
 

Koncernens resultat och ställning 

Nischer-koncernens nettoomsättning för 2012 uppgick till 339 MSEK, jämfört med 349 
MSEK 2011. Den något minskade omsättningen beror främst på att Mintec Paper avyttrades 
den 24 oktober och därmed ej är inkluderad i konsolideringen av Nischer-koncernen från 
detta datum. En negativ valutaeffekt på -8,2 MSEK i SKA är ännu en bidragande komponent 
till minskningen.   
 
Bruttoresultatet för perioden uppgick till 120,9 (123,1) MSEK medan bruttomarginalen ökade 
till 35,6 (35,2) procent. Förbättrat bruttoresultat i framförallt SKA har bidragit till det ökade 
bruttoresultat för koncernen. Den fortsatt höga försäljningen av verktyg, som del av de 
utvecklingsprojekt som PlaCell bedrivit under året, har haft en negativ påverkan på 
koncernens bruttoresultatnivå.  
 
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för 2012 uppgick till 13,9 MSEK jämfört med 
14,4 MSEK 2011 (inklusive Mintec Paper), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 4,1 (4,1) 
procent. Förändringen beror främst på att Mintec Paper ej ingår i koncernen efter oktober 
2012 samt den kundförlust om 340 TEUR som belastar SKA under fjärde kvartalet. Den 
sistnämnda uppkom genom omvärdering av SKAs fordran på en av bolagets kunder som 
genomför ett rekonstruktionsförfarande enligt tysk lag. 
 
Uppskjuten skattefordran hänförlig till förlustavdrag har i samband med bokslutet skrivits 
ned, vilket resulterat i en koncernmässig skattekostnad på 14,7 MSEK under fjärde kvartalet 
2012. Förlustavdragets är under utredning och skall fastställas i kommande taxering. 
Styrelsens fortsatta bedömning är därmed att det skattemässiga underskottet existerar och 
att ett godkännande från Skatteverket innebär att underskotten kan kvittas mot framtida 
skattemässiga överskott. 
 
Resultat före skatt uppgick 2012 till 1,5 MSEK jämfört med 0,3 MSEK 2011.  
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Kassaflöde och likviditet 

Under 2012 uppgick koncernens kassaflöde till 0,3 (-8,6) MSEK. Likvida medel uppgick per 
31 december till 7,8 (7,4) miljoner kronor och kassalikviditeten var 87% (87%). Koncernens 
soliditet var vid periodens utgång 18% (18%) och räntebärande skulder uppgick till 58 (90) 
miljoner kronor. 
 

Moderbolagets resultat och ställning 

Moderbolagets omsättning uppgick under 2012 till 2,9 (26,8) MSEK och utgörs uteslutande 
av fakturering av konsult- och managementtjänster till dotterbolagen. Moderbolagets 
rörelsekostnader uppgick till 6,5 (35,1) miljoner kronor.  
 
I samband med bokslutet har värdet på moderbolagets aktier i IndustrIQ prövats, vilket 
resulterat i en nedskrivning på 35,3 MSEK i Nischer AB under fjärde kvartalet 2012. Årets 
resultat uppgick till -38,3 (-1,6) miljoner kronor.  
 

Flerårsjämförelse 

 
Den ekonomiska utvecklingen i sammandrag.     

      

Koncernen 2012 2011 

      

Nettoomsättning, tkr 339 237 349 439 

Resultat efter finansiella poster, tkr 1 530 319 

Balansomslutning, tkr 163 513 252 712 

Antal anställda, st 132 133 

Soliditet, % 18 18 

Avkastning på totalt kapital, % 3,6 1,3 

Avkastning på eget kapital, % 5,3 0,7 

   Moderbolaget 2012 2011 

      

Nettoomsättning, tkr 2 874 26 751,0 

Resultat efter finansiella poster, tkr -38 276 -2 638,0 

Balansomslutning, tkr 69 612 105 670,0 

Antal anställda, st 2 5 

 
 
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Försäljning av Mintec Paper AB 
Den 24 oktober 2012 avyttrade Nischers dotterbolag IndustrIQ samtliga aktier i Mintec 
Paper AB för 25,75 MSEK. Köpare till bolaget var Health Care Invest S.A. Health Care Invest 
S.A. kontrolleras av Ibrahim Kadra, en av två ägare till Nischers huvudägare Avalanche 
Capital AB. Försäljningen innebär bland annat att Health Care Invest som en del av 
köpeskillingen, övertar en skuld, i form av fast tilläggsköpeskilling, som IndustrIQ har till de 
tidigare ägarna av Mintec Paper om totalt 7,75 MSEK. Vidare regleras som ett led i affären 
och såsom delbetalning genom kvittning, IndustrIQs skuld till Avalanche Capital om 17 
MSEK. Resterande del av köpeskillingen, 1 MSEK, ska betalas genom utställande av revers på 
marknadsmässiga villkor som löper på 12 månader. 
 
Med anledning av att det bud som föranledde ovan nämnda försäljningen av Mintec Paper 
kom från ett bolag kontrollerat av Ibrahim Kadra, och därigenom omfattas av de s.k. 
Leoreglerna i aktiebolagslagen, var en försäljning villkorat ett stämmobeslut. En extra 
bolagsstämma ägde rum den 24 oktober 2012 på Clarion Sign. Stämman beslutade att rösta i 
enlighet med huvudägarens förslag om försäljning av Mintec Paper. 
 

Utvärdering av strategiska alternativ i Nischer 
På initiativ av Nischers huvudägare och styrelse inledde bolaget i mitten av oktober en 
utvärdering av strategiska alternativ för verksamheten. Detta då Nischer på grund av en ökad 
återhållsamhet hos banker och andra kreditinstitut haft svårigheter att fullfölja sin strategi 
att bl.a. genom förvärv skapa synergier i gruppen. Arbetet inkluderade utvärdering av 
bolagets nuvarande struktur, lönsamhets- och likviditetsituation samt möjlighet till tillväxt i 
enlighet med nuvarande strategi. Översynen omfattar såväl dotterbolag som gruppen som 
helhet och beräknades vara klar under första kvartalet 2013. 
 

Ägarförändring i Swegoth Industri AB 
Avenyn Invest, delägare till 49% av Swegoth Industri AB, vilket är moderbolag till EII 
European Industry Investors AB och därigenom SKA, avyttrade den 1 oktober 2012 sin 
ägarandel till Avalanche Capital AB. Avalanche Capital AB avyttrade sedan den 17 december 
samma ägarandel till Health Care Invest S.A. 
 

Moderbolaget 
Nischers årsstämma ägde rum den 10 maj 2012 på Clarion Sign i Stockholm. På stämman 
valdes Per-Olov Bertholdson om samt Dimitrij Titov, Charlotta Alegria Ursing och Mikael 
Fahlander valdes in som styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande utsågs Dimitrij Titov. 
Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet 
genom nyemission av aktier. Emissioner enligt bemyndigandet får omfatta totalt högst 1 800 
000 nya aktier. 
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Förändring i Nischers styrelse 
Mikael Fahlander, styrelseledamot i Nischer, valde av personliga skäl att begära utträde ur 
styrelsen i Nischer den 21 december 2012. Ersättare till Mikaels plats i styrelsen kommer att 
väljas in på Nischers årsstämma 2013. 
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Risker och osäkerhetsfaktorer 

Globala ekonomiska risker 
Nischers dotterbolag har ett flertal större kunder vars försäljning är beroende av den globala 
konjunkturen. En utdragen konjunkturnedgång med minskad konsumtion och minskade 
investeringar skulle kunna medföra en betydande minskning av efterfrågan på bolagens 
produkter. Globala och regionala ekonomiska och politiska förhållanden kan därför komma 
att påverka bolagets omsättning, resultat och finansiella ställning negativt. 
 

Beroende av kunder 
Koncernen har kunder som varierar i storlek och karaktär. Vissa av bolagens kunder står för 
en signifikant del av bolagens försäljning, vilket utgör en risk för negativa effekter på bolagets 
omsättning, resultat och finansiella ställning i händelse av att en eller flera av dessa kunder 
söker sig till andra leverantörer.  
 

Beroende av leverantörer 
För att koncernens bolag skall kunna leverera sina produkter är de beroende av att 
komponenter och tjänster från tredje part uppfyller överenskomna krav vad gäller till 
exempel mängd, kvalitet och leveranstid. Felaktiga eller uteblivna leveranser från 
leverantörer kan innebära att produktionen försenas, vilket i det korta perspektivet kan 
innebära minskad eller utebliven försäljning. 
 

Konkurrens 
Nischers verksamhet bedrivs i en konkurrensutsatt bransch vilken bland annat kan påverkas 
av prispress som i sin tur driver på krav på kostnadseffektiva lösningar. Konkurrerande 
företag kan därför komma att öka konkurrensen med Bolagets produkter. Trots att Nischer 
ständigt försöker anpassa sig till den rådande konkurrenssituationen kan Bolaget bli tvunget 
att göra kostnadskrävande omstruktureringar av verksamheten för att kunna behålla 
marknadsposition och lönsamhet. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Den 25 januari meddelade Lars Rutegård styrelsen att han lämnar sin befattning som 
verkställande direktör i Nischer. Styrelsen har börjat rekryteringen av en ersättare och Lars 
kommer fortsätta sitt uppdrag under denna period. 
 
Resultatet av den strategiska utvärderingen som påbörjades i oktober 2012, visar på oenighet 
mellan bolagets styrelse och huvudägare i ett antal väsentliga strategiska frågor. Samtliga 
styrelseledamöter ställer sina platser till förfogande på årsstämman den 15 maj 2013. 
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Ägarförhållanden 

Vid årets slut uppgick antal aktieägare till 5 182 (5 504) st. Större aktieägare är Avalanche 
Capital AB med 86.9 % av röster och kapital, ING Luxembourg SA med 1,8%, Avanza pension 
med 1,4%, Nordnet Pensionsförsäkring med 1,0% och Minara AB med 0,9%. 
 

Aktien 

Antal aktier uppgår till 18 215 093, det finns endast ett aktieslag och alla aktier besitter 
samma rösträtt. Alla aktier har lika delar i bolagets vinst och tillgångar. Aktiekapitalet i 
Nischer AB uppgick vid räkenskapsårets slut till 91 075 465 kr. 
 

Miljöpåverkan 

Koncernen 
Bolag i koncenen (Placell AB) bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. 
Anmälningsplikten avser tillverkning av mer än 1 ton plastprodukter per år. 
 

Förslag till behandling av förlust 

   
   
Till årsstämmans förfogande står följande 
 
SEK 

  

    

Överkursfond 25 605 769 

Ansamlad förlust -28 568 373 

Årets förlust -38 276 424 

  -41 239 028 

      

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten disponeras så att    

i ny räkning överförs -41 239 028 
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Koncernresultaträkning 
 
  

TSEK   

    

    

2012 2011 

  Not     

Nettoomsättning 2,3 339 237 349 439 

Övriga rörelseintäkter 2 4 261 3 471 

    343 498 352 910 

Rörelsens kostnader       

Råvaror och förnödenheter   -218 365 -226 328 

Övriga externa kostnader 4,5 -48 694 -48 609 

Personalkostnader 6 -62 509 -65 348 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar   -12 311                       -11 216 

Övriga rörelsekostnader   -14 1 805 

Summa rörelsens kostnader   -341 893 -349 696 

        

Rörelseresultat 3 1 605 3 214 

        

Resultat från finansiella poster       

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 4 323 97 

Räntekostnader och liknande resultatposter 8  -4 398 -2 992 

Summa resultat från finansiella poster   -75 -2 895 

        

Resultat efter finansiella poster   1 530 319 

        

Skatt på årets resultat 9 -16 897 -1 450 

Minoritetens andel av årets resultat   -562 -479 

        

Årets förlust   -15 929 -1 610 
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Koncernbalansräkning 
 
 

TSEK 

      

      

  2012-12-31 2011-12-31 

  Not     

TILLGÅNGAR 
 

    

Anläggningstillgångar 
 

    

Immateriella anläggningstillgångar 
 

    

Goodwill 10 24 016 41 542 

  
 

    

Materiella anläggningstillgångar 
 

    

Byggnader och mark 11 32 870 51 103 

Maskiner och inventarier 12 23 360 30 974 

  
 

56 230 82 077 

Finansiella anläggningstillgångar 
 

    

Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 265 762 

Uppskjutna skattefordringar 
 

1 024 14 726 

Andra långfristiga fordringar   945 - 

  
 

2 234 15 488 

Summa anläggningstillgångar 
 

82 480 139 107 

  
 

    

Omsättningstillgångar 
 

    

Varulager 
 

    

Råvaror och förnödenheter 
 

12 473 28 777 

Varor under tillverkning 
 

13 339 7 594 

Färdiga varor och handelsvaror   5 690 7 472 

  
 

31 502 43 843 

Kortfristiga fordringar 
 

    

Kundfordringar 
 

33 073 54 511 

Aktuella skattefordringar 
 

220 362 

Övriga kortfristiga fordringar 
 

6 330 6 764 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 2 140 701 

  
 

41 763 62 338 

  
 

    

Kassa och bank   7 768 7 424 

Summa omsättningstillgångar   81 033 113 605 

SUMMA TILLGÅNGAR   163 513 252 712 
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TSEK 

      

      

  2012-12-31 2011-12-31 

  Not     

EGET KAPITAL 
 

    

Eget kapital 
 

    

Bundet eget kapital 
 

    

Aktiekapital 
 

91 075 91 075 

Bundna reserver   11 199 10 950 

  
 

102 274 102 025 

Fritt eget kapital 
 

    

Fria Reserver 
 

-57 417 -54 984 

Årets förlust   -15 929 -1 610 

  
 

-73 346 -56 594 

Summa eget kapital 
 

28 928 45 431 

  
 

    

Minoritetsintresse 
 

16 721 16 883 

  
 

    

Avsättningar 
 

    

Uppskjutna skatter  16 1 874 5 985 

Summa avsättningar  1 874 5 985 

  
 

    

Långfristiga skulder 17     

Skulder till kreditinstitut 
 

23 372 39 904 

Skulder till koncernföretag 18 - 50 072 

Övriga långfristiga skulder   35 602 14 175 

Summa långfristiga skulder  58 974 104 151 

  
 

    

Kortfristiga skulder 
   

Skulder till kreditinstitut 17 1 353 2 326 

Förskott från kunder 
 

8 928 9 799 

Leverantörsskulder 
 

19 617 36 407 

Aktuella skatteskulder 
 

2 765 877 

Övriga kortfristiga skulder 
 

18 355 25 715 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 5 998 5 138 

Summa kortfristiga skulder   57 016 80 262 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   163 513 252 712 

  
   

    Ställda säkerheter 20 61 715 104 857 

Ansvarsförbindelser 17, 21 Inga 75 
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Koncernens förändringar i eget kapital 
 
 
 

  Aktiekapital Bundna reserver 
Fria reserver och 

årets resultat 
Summa eget kapital 

          

Eget kapital 2010-12-31 100 - -300 -200 

          

Aktieägartillskott - - 32 000 32 000 

Valutakursdifferens vid omräkning av utlandsverksamheter - -250 - -250 

Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i 
resultaträkningen 

0 -250 32 000 31 750 

Årets resultat - - -1 610 -1 610 

Nyemission 22 - - 22 

Effekter omvänt förvärv 90 953 11 199 -86 684 15 469 

Eget kapital 2011-12-31 91 075 10 949 -56 594 45 431 

          

Justering skatt uppskrivningsfond - - 181 181 

Valutakursdifferens vid omräkning av utlandsverksamheter - 250 -1 004 -755 

Årets resultat - - -15 929 -15 929 

Eget kapital 2012-12-31 91 075 11 199 -73 346 28 928 
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Kassaflödesanalys för koncernen  
 
 
TSEK 2012 2011 

      

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat före finansiella poster 6 040 3 214 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 9 365 11 216 

Erhållen ränta 385 97 

Erlagd ränta -4 398 -2 991 

Betald inkomstskatt -2 997 -1 523 

  8 395 10 013 

Ökning/minskning varulager 2 651 -4 025 

Ökning/minskning kundfordringar 11 139 -14 538 

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -1 354 -5 507 

Ökning/minskning leverantörsskulder -10 570 10 291 

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -2 658 7 820 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 603 4 054 

      

Investeringsverksamheten     

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -82 - 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -2 336 -23 864 

Sålda dotterbolag 25 249 - 

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -945 - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 21 886 -23 864 

      

Finansieringsverksamheten     

Nyemission - 151 

Aktieägartillskott - 32 000 

Upptagna lån 915 - 

Amortering av skuld -30 060 -20 919 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -29 145 11 232 

      

Årets kassaflöde 344 -8 578 

Likvida medel vid årets början 7 424 16 002 

Likvida medel vid årets slut 7 768 7 424 

 
 
 
 
  
 



    

 

 

NISCHER ÅRSREDOVISNING 2012 21 (41) 

 

Moderbolagets resultaträkning   
 
 

TSEK   

    

    

2012 2011 

  Not     

Nettoomsättning 2,3 2 874 26 751 

Övriga rörelseintäkter 2 125 5 767 

    2 999 32 518 

Rörelsens kostnader     0 

Övriga externa kostnader 4, 5 -4 631 -29 423 

Personalkostnader 6 -1 875 -3 582 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar   - -2 073 

Summa rörelsens kostnader   -6 506 -35 078 

        

Rörelseresultat 3 -3 507 -2 560 

        

Resultat från finansiella poster       

Resultat från andelar i koncernföretag   -34 271 - 

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar   -497 - 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 - 1 

Räntekostnader och liknande resultatposter 8  -1 -79 

Summa resultat från finansiella poster   -34 769 -78 

        

Resultat efter finansiella poster   -38 276 -2 638 

        

Skatt på årets resultat 9 - 1 024 

        

Årets förlust   -38 276 -1 614 
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Moderbolagets balansräkning   
 
 

TSEK 

      

      

  2012-12-31 2011-12-31 

  Not     

TILLGÅNGAR 
 

    

Anläggningstillgångar 
 

    

Finansiella anläggningstillgångar 
 

    

Andelar i koncernföretag 13 64 709 100 000 

Övriga långfristiga värdepappersinnehav 14  250 747 

  
 

64 959 100 747 

Summa anläggningstillgångar  64 959 100 747 

  
 

    

Omsättningstillgångar 
 

    

Kortfristiga fordringar 
 

    

Kundfordringar 
 

998 986 

Fordringar hos koncernföretag 18 - 1 625 

Aktuella skattefordringar 
 

1 245 962 

Övriga kortfristiga fordringar   1 210 1 298 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 1 118 35 

  
 

4 571 4 906 

    

Kassa och bank   82 17 

Summa omsättningstillgångar   4 653 4 923 

SUMMA TILLGÅNGAR   69 612 105 670 
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TSEK 

      

      

  2012-12-31 2011-12-31 

  Not     

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

    

Eget kapital 
 

    

Bundet eget kapital 
 

    

Aktiekapital (18 215 093 aktier med kvotvärde 5,00 kronor)l 
 

91 075 91 075 

Reservfond   11 200 11 200 

  
 

102 275 102 275 

Fritt eget kapital 
 

    

Överkursfond 
 

25 606 25 606 

Balanserad vinst eller förlust 
 

-28 569 -26 955 

Årets förlust   -38 276 -1 614 

  
 

-41 239 -2 963 

Summa eget kapital  61 036 99 312 

       

Kortfristiga skulder 
 

    

Leverantörsskulder 
 

267 538 

Skulder till koncernföretag 18 7 274 5 309 

Övriga kortfristiga skulder 
 

398 406 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 637 105 

Summa kortfristiga skulder   8 576 6 358 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   69 612 105 670 

  
   

  
   

Ställda säkerheter 20 Inga 1 000 

Ansvarsförbindelser 21 Inga Inga 
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Moderbolagets förändringar i eget kapital 
 

 
    

   TSEK Aktiekapital Reservfond Överkursfond 
Övrigt fritt eget 

kapital 
Summa eget 

kapital 

            

Eget kapital 2010-12-31 11 053 11 200 5 606 -16 981 10 878 

            

Årets resultat   
  

-1 614 -1 614 

            

Nyemission 80 022 
 

20 000 
 

100 022 

Omvärdering MyCab Int. Aktier       -9 974 -9 974 

Eget kapital 2011-12-31 91 075 11 200 25 606 -28 569 99 312 

            

Årets resultat - 
  

-38 276 -38 276 

Eget kapital 2012-12-31 91 075 11 200 25 606 -66 845 61 036 
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Kassaflödesanalys för moderbolaget 
 
 
 
TSEK 2012 2011 

      

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat före finansiella poster -3 507 -2 560 

Erhållen ränta - 1 

Erlagd ränta - -79 

  -3 507 -2 638 

Ökning/minskning kundfordringar -12 - 

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -196 -3 459 

Ökning/minskning leverantörsskulder -271 538 

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 4 051 5 542 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 65 -17 

      

Investeringsverksamheten     

Investeringar i dotterbolag - -1 006 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -1 006 

      

Finansieringsverksamheten     

Nyemission - 34 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 34 

      

Årets kassaflöde 65 -989 

Likvida medel vid årets början 17 1 006 

Likvida medel vid årets slut 82 17 
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Noter, gemensamma för moderbolag och koncern 
 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

 
Moderbolaget och koncernen tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för större företag.  

 

Koncernredovisning 

 

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har 

ett bestämmande inflytande. 

 

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som 

skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast 

den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. 

 

Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda 

bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen. 

 

Nischer ABs samtliga utländska dotterbolag klassificeras som självständiga dotterbolag, varför dagskursmetoden tillämpas för omräkning 

av deras bokslut. Detta innebär att de utländska dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga poster i 

resultaträkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens egna kapital. 

 

Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. 

 

I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterbolags kapital redovisas i separat post 

i koncernens balansräkning. 

 

I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning 

från dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. 

 

Utländska valutor 

 

Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt 

transaktionsdagens avistakurs. 

 
  



    

 

 

NISCHER ÅRSREDOVISNING 2012 27 (41) 

 

Intäkter 

 

Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter 

avdrag för moms och rabatter. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. 

 

Övriga intäkter redovisas i den period som prestationen utförs. 

 

Lånekostnader 

 

Lånekostnader belastar resultatet för den period till vilken de hänför sig . 

 

Inkomstskatter 

 

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella 

skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. 

 

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade 

eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. 

 

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter 

av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. 

 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och 

skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har uppkommit genom skattemässiga underskott. 

 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är 

sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.  

 

Immateriella tillgångar 

 

Goodwill 

Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i det förvärvade 

dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstillfället. 

 

Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandetiden och skrivs av över maximalt 10 år. Goodwill är hänförlig till verksamhet för 

papperskonvertering och säkerhetskomponenter i fordonsindustrin. Nyttjandeperioden på 10 år grundas på att det är långsiktiga 

strategiska investeringar. 

 

Materiella anläggningstillgångar 

 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars 

prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.  

 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara 

belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.  
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Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: 

 

Industribyggnader som används i rörelsen 25 år 

Maskiner & Inventarier 5-15 år 

 

Nedskrivningar 

 

När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade värde. I de 

fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till detta 

återvinningsvärde.  

 

Leasingavtal 

 

Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). 

Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 

 

Fordringar 

 

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.  

 

Varulager 

 

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på 

balansdagen.  

 

Avsättningar 

 

Avsättningar redovisas när Koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd av inträffade händelser, det är mer sannolikt att ett 

utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

 

Ersättningar till anställda 

 

Pensionsförpliktelser 

Koncernens svenska pensionsförpliktelser redovisas i enlighet med FAR SRS RedR 4. De utländska dotterföretagens pensionsförpliktelser 

redovisas enligt de lokala reglerna i respektive land. 

 

Huvuddelen av koncernens pensionsförpliktelser täcks genom att försäkring tecknats hos försäkringsföretag. 

 

Kassaflödesanalys 

 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller 

utbetalningar. 
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Nyckeltalsdefinitioner 

 

Soliditet 

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. 

 

Avkastning på totalt kapital 

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. 

 

Avkastning på eget kapital 

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). 

 
 

Not 2 Intäkternas fördelning 

 
  Koncernen Moderbolaget 

 
2012 2011 2012 2011 

I nettoomsättningen ingår intäkter från:         

Varor 339 237 349 439 - - 

Tjänster - - 2 874 26 751 

Summa 339 237 349 439 2 874 26 751 

          

I övriga intäkter ingår intäkter från:   
  

  

Tjänster - 1 240 - - 

Hyror 1 823 2 331 - - 

Övrigt 2 438 - 125 5 767 

Summa 4 261 3 571 125 5 767 
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Not 3 Nettoomsättningens och rörelseresultatets fördelning på verksamhetsgrenar och 
geografiska marknader 

 
  Koncernen Moderbolaget 

 
2012 2011 2012 2011 

Nettoomsättningen fördelar sig på 
verksamhetsgrenar enligt följande: 

        

Pappersbaserade produkter 51 333 64 807 - - 

Plastbaserade produkter 69 631 71 964 - - 

Metallbaserade produkter 218 273 214 206 - - 

Transporttjänster - - - 25 451 

Tjänster 2 874 1 300 2 874 1 300 

Avgår försäljning mellan koncernbolag -2 874 -2 838 - - 

Summa 339 237 349 439 2 874 26 751 

    
  

  

Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska 
marknader enligt följande: 

        

Norden 68 850 161 016 2 874 26 751 

Europa exkl Norden 266 482 183 998 - - 

Övriga marknader 11 156 7 263 - - 

Avgår försäljning mellan koncernbolag -7 251 -2 838 - - 

Summa 339 237 349 439 2 874 26 751 

 

  Koncernen Moderbolaget 

 
2012 2011 2012 2011 

Rörelseresultatet fördelar sig på verksamhetsgrenar 
enligt följande: 

        

Pappersbaserade produkter 1 877 4 656 - - 

Plastbaserade produkter -529 112 - - 

Metallbaserade produkter 9 009 6 805 - - 

Transporttjänster - - - -158 

Hyror 314 - - - 

Tjänster -4 696 -3 682 -3 507 -2 402 

Goodwillavskrivningar -4 369 -4 677 - - 

Summa 1 606 3 214 -3 507 -2 560 

    
  

  

Rörelseresultatet fördelar sig på geografiska 
marknader enligt följande: 

        

Norden -1 357 2 210 -3 507 -2 560 

Europa exkl Norden 6 843 5 464 - - 

Övriga marknader 489 217 - - 

Goodwillavskrivningar -4 369 -4 677 - - 

Summa 1 606 3 214 0 0 
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Not 4 Ersättning till revisorerna 

 
 

 
Koncernen Moderbolaget 

 
2012 2011 2012 2011 

          

Ernst & Young   
  

  

Revisionsuppdraget 102 330 102 330 

Summa 102 330 102 330 

          

KPMG   
  

  

Revisionsuppdraget 38 56 - - 

Summa 38 56 0 0 

          

Deloitte   
  

  

Revisionstjänster 94 100 - - 

Övriga tjänster 93 39 - - 

Summa 187 139 0 0 

        

BDO         

Revisionsuppdraget 23 29 - - 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 2 7 - - 

Summa 25 36 0 0 

          

HTR Hansa Treuhand + Revision KG   
  

  

Revisionuppdraget - 128 - - 

Summa 0 128 0 0 

          

Preuss + Steiefermann   
  

  

Revisionsuppdraget 118 - - - 

Skatterådgivning 17 - - - 

Summa 135 0 0 0 

 
 

Not 5 Operationella leasingkostnader 

 
  Koncernen Moderbolaget 

 
2012 2011 2012 2011 

          

Leasingkostnader avseende operationella 
leasingavtal uppgår till: 

7 918 8 120 79 486 



    

 

 

NISCHER ÅRSREDOVISNING 2012 32 (41) 

 

Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

 
 

 
Koncernen Moderbolaget 

 
2012 2011 2012 2011 

Medelantalet anställda         

Sverige   
  

  

Kvinnor 20 19 - 2 

Män 44 53 2 3 

Tyskland         

Kvinnor 8 6 - - 

Män 60 55 - - 

Totalt 132 133 2 5 

          

Löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader 

  
  

  

Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande 
direktören 

2 878 5 563 870 1 887 

Löner och ersättningar till övriga anställda 45 952 47 806 399 535 

  48 830 53 369 1 269 2 422 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 12 054 13 507 444 807 

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande 
direktören 

1 201 713 93 255 

Pensionskostnader för övriga anställda 424 1 153 47 38 

Totalt 62 509 68 742 1 853 3 522 

    
  

  

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare         

Antal styrelseledamöter på balansdagen   
  

  

Kvinnor 1 1 1 - 

Män 16 22 2 4 

Totalt 17 23 3 4 

    
  

  

Antal verkställande direktörer och andra ledande 
befattningshavare         

Kvinnor 1 1 1 1 

Män 5 5 2 1 

Totalt 6 6 3 2 
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Definitioner 

Högsta ledningen utgörs av styrelsens ordförande och verkställande direktören.  

 

Beslutsprocess rörande ersättning till bolagets VD, styrelse och ledande befattningshavare 

Till styrelsens ordförande och övriga ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Styrelsens ordförande och övriga 

styrelsemedlemmar har inga pensionsförmåner eller avtal om avgångsvederlag. Ersättning till verkställande direktören beslutas av 

styrelsen på grundval av rekommendation från styrelsens ordförande.  

  

Ersättning och andra förmåner till bolagets högsta ledning och ledande befattningshavare 

Ersättning till styrelseledamöter har utgått med 75 tusen kronor per ledamot som ej är anställda i bolaget och till styrelsens ordförande med 

150 tusen kronor. Lön och övrig ersättning till verkställande direktören har under året utgått med 729 tusen kronor till VD Lars Rutegård 

(326). Ingen rörlig ersättning har utgått. Förmån för tjänstebil har under året uppgått till 33 tusen kronor (42). Löner och övriga förmåner till 

andra ledande befattningshavare (exkl. VD) uppgick under räkenskapsåret till 399 tusen kronor (143). 

 

Rörlig ersättning till VD kan från och med 2012 maximalt uppgå till fyra månadslöner. 

  

Pensioner 

För verkställande direktören har under året erlagts pensionspremier uppgående till 93 tusen kronor (255). Pensionen är avgiftsbestämd. 

Pensionsförmåner för övriga anställda motsvarar i princip ITP-planen. Pensionsåldern för den verkställande direktören är 65 år. 

 
Avgångsvederlag 

I bolaget finns inga avtal om avgångsvederlag. Mellanbolaget och verkstälande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex 

månader. 

 
 

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

 
  Koncernen Moderbolaget 

  2012 2011 2012 2011 

          

Ränteintäkter 59 165 - - 

Kursdifferenser 326 -68 - 1 

Försäljning Mintec 4 308 - - - 

Nedskrivning My Cab International -497 - -   

Övrigt 127 - - - 

Summa 4 323 97 0 1 
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Not 8 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 

 
  Koncernen Moderbolaget 

  2012 2011 2012 2011 

          

Räntekostnader 3 739 2 884 1 80 

Kursdifferenser 659 108 - -2 

Summa 4 398 2 992 1 79 

 
 

Not 9 Skatt på årets resultat 

 
  Koncernen Moderbolaget 

  2012 2011 2012 2011 

          

Aktuell skatt för året  -1 505 -2 474 - - 

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år -666 - - - 

Uppskjuten skatt - 1 024 - 1 024 

Nedskrivning uppskjuten skatt -14 726 - - - 

Summa -16 897 -1 450 0 1 024 

 
 

Not 10 Goodwill 

 
  

Koncernen Moderbolaget 

  2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 

          

Ingående anskaffningsvärden 46 765 46 765 - 29 481 

Försäljningar och utrangeringar -16 557 - - -29 481 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 208 46 765 0 0 

 

        

Ingående avskrivningar -5 223 -659 - -27 510 

Försäljningar och utrangeringar 3 400 - - 28 354 

Årets avskrivningar -4 369 -4 564 - -844 

Utgående ackumulerade avskrivningar -6 192 -5 223 0 0 

          

Utgående restvärde enligt plan 24 016 41 542 0 0 
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Not 11 Byggnader och mark 

  Koncernen Moderbolaget 

  2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 

          

Ingående anskaffningsvärden 69 149 68 312 - - 

Inköp 718 904 - - 

Försäljningar och utrangeringar -10 377 - - - 

Omräkningsdifferenser   -68     

Omklassificeringar -175 - - - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 57 987 69 149 0 0 

    
  

  

Ingående avskrivningar -30 434 -27 548     

Försäljningar och utrangeringar   - 
 

  

Omräkningsdifferenser   -39     

Årets avskrivningar -2 640 -2 847 - - 

Utgående ackumulerade avskrivningar -29 555 -30 434 0 0 

    
  

  

Ingående uppskrivningar 12 388 -     

Årets uppskrivning 0 12 388 
 

  

Försäljningar och utrangeringar -7 950 0     

Utgående uppskrivning 4 438 12 388 
 

  

          

Utgående restvärde enligt plan 32 870 51 103 0 0 
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Not 12 Inventarier, verktyg och installationer 

 
  Koncernen Moderbolaget 

  2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 

          

Ingående anskaffningsvärden 102 799 95 627 - 4 574 

Inköp 1 618 22 928 - - 

Försäljningar och utrangeringar -8 702 -15 333 - -4 574 

Omklassificeringar 175 - - - 

Omräkningsdifferenser -1 366 -423 - - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 94 524 102 799 0 0 

    
  

  

Ingående avskrivningar -71 825 -83 913 - -3 522 

Försäljningar och utrangeringar 5 665 15 302 - 3 578 

Årets avskrivningar -5 004 -3 619 - -56 

Omräkningsdifferenser - 405 - - 

Utgående ackumulerade avskrivningar -71 164 -71 825 0 0 

 

  
  

  

Utgående restvärde enligt plan 23 360 30 974 0 0 

 
  

 Not 13 Andelar i dotterföretag 

 
Koncernen Orgnr Säte Kapitalandel (%) 

        

IndustrIQ AB 556782-7653 Stockholm 100 

  Placell AB 556518-3653 Gislaved 100 

  Swegoth Industri AB 556806-3183 Stockholm 51 

    Ell European Industry Investors AB 556809-2802 Stockholm 100 

      SKA GmbH & KB HRA 7475 Attendorn 100 

      SKA Schmidt & Kemmerich Betieiligungs GmbH HRB 6996 Attendorn 100 

 
 
 
Moderbolaget 

Kapitalandel 
% 

Rösträttsandel 
% 

Antal aktier 
Bokfört värde  

2012-12-31 
Bokfört värde  

2011-12-31 

            

IndustrIQ AB 100 100 1 000 64 709 100 000 
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Not 14 Övriga långfristiga värdepappersinnehav 

 
  Koncernen Moderbolaget 

  2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 

          

Ingående anskaffningsvärden 762 15 747 - 

Genom förvärv av dotterföretag - 747 - - 

Årets förvärv - - - 747 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 762 762 0 747 

    
  

  

Årets nedskrivningar -497 - -497 - 

Utgående ackumulerade nedskrivningar -497 0 -497 0 

          

Utgående redovisat värde, totalt 265 762 250 747 

 
 

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 
  Koncernen Moderbolaget 

  2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 

          

Förutbetalda hyror 140 138 - - 

Upplupna ränteintäkter 254 - - - 

Anteciperad utdelning - - 1 020 - 

Övriga poster 1 746 563 98 35 

Summa 2 140 701 1 118 35 

 
  

Not 16 Uppskjuten skatt 

 
  Koncernen   Moderbolaget   

  2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som 
har redovisats i resultaträkningen samt å andra sidan 
den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten 
utgörs av 

        

uppskjuten skatt på obeskattade reserver 949 2 989 - - 

uppskjuten skatteskuld hänförlig till uppskrivet värde 
på fastigheter 

925 2 996 - - 

Summa 1 874 5 985 0 0 
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Not 17 Upplåning 

 
  Koncernen   Moderbolaget   

  2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 

Förfallotider         

Den del av långfristiga skulder som förfaller till 
betalning senare än fem år efter balansdagen 

  
  

  

Skulder till kreditinstitut 9 011 19 880 - - 

Summa 9 011 19 880 0 0 

 

 

Not 18 Transaktioner med närstående 

 

Uppgifter om moderföretaget 

Moderföretag i den största koncern där Nischer AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Avalanche Capital AB, 

556665-9024, Stockholm.  

 

Inköp och försäljning mellan koncernföretag 

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter. 

 

Samtliga långfristiga fordringar och skulder mellan koncernbolag löper med marknadsmässiga villkor. 

 

Under året har Avalanche Capital AB fakturerat Nischer 1 500 tusen kronor i management fee som sedan har vidarefakturerats till 

dotterbolagen i koncernen. Utöver det har det fakturerats totalt 360 tusen kronor avseende konsultkostnader (419). 

 
 

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 
  Koncernen   Moderbolaget   

  2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 

          

Upplupna räntekostnader 1 813 1 171 - - 

Upplupna löner 321 742 - - 

Upplupna semesterlöner 1 604 2 258 187 63 

Upplupna sociala avgifter 1 205 401 59 19 

Övriga poster 1 055 566 391 23 

Summa 5 998 5 138 637 105 
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Not 20 Ställda säkerheter 

 
 
  Koncernen Moderbolaget 

  2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 

          

För egna avsättningar och skulder   
  

  

Avseende Skulder till kreditinstitut         

  Fastighetsinteckningar - 9 800 - - 

  Företagsinteckningar 11 500 18 000 - - 

  Aktier i dotterföretag 9 863 13 724 - - 

Avseende kortfristiga skulder till kreditinstitut 0 0 0 0 

Säkerhet i tillgång 3 1 174 - - 

Säkerhet i anläggningstillgångar - 1 983 - - 

  Kundfordringar  20 349 36 776 - - 

Summa avseende egna skulder och avsättningar 41 715 81 457 0 0 

    
  

  

För egna ansvarsförbindelser         

Fastighetsinteckningar 20 000 20 000 - - 

          

För övriga engagemang   
  

  

Fastighetsinteckningar - 2 400 - - 

Företagsinteckningar - 1 000 - 1 000 

Summa ställda säkerheter 61 715 104 857 0 1 000 

 
 

Not 21 Ansvarsförbindelser 

  Koncernen   Moderbolaget   

  2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 

          

Eventualförpliktelser   
  

  

Övriga ansvarsförbindelser - 75 0 - 

Summa 0 75 0 0 
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Resultat- och balansräkningarna kommer att  
föreläggas årsstämman 15 maj 2013 för fastställelse. 

 
 
 
 

Stockholm 15 april 2013 
 
 
 
 
 Lars Rutegård Dimitrij Titov  
          VD          Ordförande  

 
 
 
 
 Charlotta Alegria Ursing  Per-Olov Bertholdson  
            

 
 
 
 
 

Vår revisionsberättelse har lämnats 15 april 2013. 
 

Ernst & Young AB 
 
 
 
 

Niklas Paulsson 
Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Nischer AB (publ), org.nr 556513-5869  

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 

Nischer AB (publ) för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Bolagets 

årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta 

dokument på sidorna 9-40. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen 

och koncernredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 

upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande 

bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 

och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en 

årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga fel-

aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen 

på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International 

Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 

kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 

uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte 

innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om 

belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 

bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 

revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget 

upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en 

rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamåls-

enliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett 

uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar 

också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som 

har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 

uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 

presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen 

upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 

avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella 

ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och 

kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 

förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balans-

räkningen för moderbolaget och för koncernen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi 

även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 

vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 

Nischer AB (publ) för 2012-01-01--2012-12-31. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören 

som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 

dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval 

av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 

förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision 

av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, 

åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 

bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 

direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, års-

redovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls-

enliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Vi tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Stockholm den 15 april 2013 

Ernst & Young AB 

 

 

Niklas Paulsson 

Auktoriserad revisor 


