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För första gången i bolagets historia visade fjärde kvartalet 2011 ett
positivt resultat efter skatt med +7 611 kronor vilket är en förbättring
av resultatet med +5,9 MSEK jämfört med föregående år.



Faktureringen under Q4 uppgick till 5,5 MSEK, vilket utgör närmare hälften
av årets omsättning. Det är en förbättring med +2,6 MSEK (+91 %).



Faktureringen under året uppgick till 12,6 MSEK (8,5 MSEK), vilket är
en ökning med +4,1 MSEK (+48%) jämfört med föregående år.



Resultatet efter skatt för året uppgår till -4,3 MSEK (-10,7 MSEK) vilket
är en förbättring med +6,4 MSEK (+60%) jämfört med föregående år.



Resultatet per aktie för året uppgår till - 0,03 SEK (- 0,08 SEK) för
138,2 milj aktier (138,2 milj).



Under året startade serieproduktionen av frekvensomriktare
”DeLaval NFO Drive 2,2 kW”, som är det första projektet i ett
långsiktigt samarbete med DeLaval International. Volymen för
detta projekt beräknas inom något år ge en omsättning på mer än
10 miljoner kronor per år.



Produktionen startade med ett pilotprojekt under våren med
leveranser till svenska gårdar. Under hösten ökade tillverkningstakten kraftigt i samband med att den internationella försäljningen tog fart.



Tillverkningen av DeLaval-omriktarna har förlagts till extern
underleverantör för att bolaget ska få en större flexibilitet och
snabbt kunna öka produktionskapaciteten.



Under året har DeLaval godkänt ännu en NFO-omriktare, nu med
effektstorlek 5,5 kW avsedd för DeLavals större vakuumpumpar.
Produktionsstart planeras under första halvåret 2012. Man räknar
med att komma upp i full volym efter ett till två år och då
beräknas ordervärdet uppgå till mer än 25 MSEK/år.



Sammantaget bedömer bolaget att de två DeLaval-projekten inom
kort kommer att generera årliga beställningar till ett värde av mer
än 35 miljoner kronor, vilket innebär mer än en tredubbling av
bolagets nuvarande årsomsättning. I planeringen finns dessutom
flera nya projekt där omriktare i olika varianter ska anpassas till
andra produkter i DeLavals sortiment.
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Under året lanserades en IP54-kapslad variant av frekvensomriktaren
NFO Sinus i effektstorlek från 0,37 kW till 2,2 kW.



En strategiskt viktig order har under året erhållits från det finska
sjukhuset Joensuu Hospital i Karelen, Finland. Ordern, som är värd runt
300.000 SEK, ses som ett genombrott på den finska marknaden.



Under hösten erhölls en större order från LKE Lasershow Technik GmbH,
ett tyskt företag i event-branschen, som dels säljer utrustning, dels
arrangerar lasershower runt om i världen. Ordervärdet uppgår till
1,5 MSEK. Fler projekt, några med betydligt större värde, kan bli aktuella
för leverans under 2012.



Avtal har tecknats med SystemTeknik A/S, som återförsäljare i Danmark.
SystemTeknik arbetar med projektering och genomförande av lösningar
för automatisering och energioptimering. Företaget har en etablerad säljoch serviceorganisation över hela landet och inarbetade kundgrupper
inom både industri och sjukhus.

Efter periodens slut


Order har erhållits från den tyska maskintillverkaren CeramDry.
Företaget tillverkar och säljer torkkammare för produktion av
tegel och keramik. Tillverkningsprocessen sker i het och dammig
miljö. Värdet på denna order är runt 300 000 kronor men affären
har en stor potential då den utgör första delen i ett större
energisparprojekt hos tegelpannetillverkaren Erlus.



En order har erhållits från ICA avseende frekvensomriktare NFO
Sinus till ICAs centrala kyllager i Långeberga utanför Helsingborg.
Lagret är ett av landets största med en lageryta på 70 000 kvm.
Ordervärdet på utrustningen, som är avsett för en viss del av
lagret, uppgår till nära en halv miljon kronor men det finns
potential för ytterligare beställningar från kunden.



En riktad nyemission genomfördes för att stärka bolagets aktiekapital.



Bolaget beviljades efter noggrann prövning, ett banklån för att
bl. a. kunna bygga upp färdigvarulager i samband med den
förväntade försäljningsökningen.

Vid bolagsstämman i april omvaldes styrelsen bestående av Svante
Carlsson (ordf.), Lennart Persson, Ulf Hugmark och Jan R. Nilsson.
Lars Elmberg utsågs till suppleant.
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För första gången i bolagets historia redovisar NFO Drives vinst för ett helt
kvartal. Prognoser från bolagets kunder visar på en hög tillväxt under
kommande år. Framtiden ser därmed mycket positiv ut och bolaget närmar
sig nu snabbt ett stabilt positivt resultat och kassaflöde. Den prognostiserade
ökningen består till största delen av OEM-projekt med årliga leveranser till
hög volym, dels redan uppstartade projekt, dels projekt som har beslutats av
kund.
Resultaträkningen för Q4 innehåller bokslutsdispositioner som medför vissa
resultatförbättringar som borde spridits ut även på tidigare kvartal, framförallt
gäller det en del aktivering av eget arbete. Samtidigt har kvartalet belastats
av andra kostnader som är av engångskaraktär. Sammantaget medför det att
det redovisade resultatet är relativt rättvisande för verksamheten
Bolagets egna kapital var vid årsskiftet nära halva aktiekapitalet men genom
den i februari genomförda nyemissionen ligger den nu på en tillfredsställande
nivå. Bolagets ansamlade underskottsavdrag kan till en del tas upp i balansräkningen när bolaget redovisar ett vinstresultat eftersom bolaget inte
kommer att behöva betala någon skatt under de närmaste åren.
Bolaget har kunnat stärka likviditeten ytterligare genom att man har beviljats
ett betydande banklån efter att ha genomgått en noggrann kreditbedömning.
Den ökade likviditeten skall i första hand användas för att bygga upp ett
färdigvarulager för kunna möta den ökade efterfrågan på NFOs omriktare,
men den ökade försäljningen innebär också att mer kapital kommer att
bindas i kundfordringar.
Samarbetet med DeLaval fortsätter att utvecklas mycket positivt. NFOs
störningsfria teknik för energieffektivisering är ett strategiskt val för att
DeLaval ska kunna erbjuda sina kunder en hållbar mjölkproduktion.
Gårdarnas miljöpåverkan ska minskas samtidigt som lönsamheten och de
inblandade människornas och djurens välbefinnande förbättras. Flera nya
projekt diskuteras med DeLaval och utvecklingsarbetet har påbörjats bland
annat för att anpassa omriktarna till USA-marknaden.
Även försäljningen av standardomriktare har utvecklats bra under året.
Framförallt ser den internationella försäljningen ut att kunna öka betydligt.
NFO för diskussioner med flera nya kunder som har testat omriktarna med
bra resultat. Bolaget har noterat en märkbart högre aktivitet hos
återförsäljarna och en betydande ökning av orderingången förväntas under
det närmaste året.
Marknaden för elektronikkomponenter har under året varit ansträngd och
flera tillverkare har haft lång ledtid. Komponentbristen har påverkat bolagets
möjligheter till en ökad försäljning men läget har nu stabiliserats vilket
stärker förutsättningarna för en ökad tillväxt.
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Genom att NFO får en positiv försäljningsutveckling kommer organisationen
att behöva stärkas för att svara upp till kundernas krav. Bland annat kommer
teknikorganisationen att utökas för att kunna genomföra de kundfinansierade
projekt, som efterfrågas. Även säljorganisationen kommer att behöva
anpassas för att de ökade möjligheterna till försäljning som nu uppstår ska
kunna hanteras.
Med de prognoser som företagets kunder har lämnat kommer bolaget att
prestera en dramatisk försäljningsökning under 2012. Styrelsen är övertygad
om att NFO kommer att göra en vinst under 2012 även om kanske inte alla
kvartal kommer visa positivt resultat.
Prognosen för åren därefter ser ut att ge en kraftig ökning av både försäljning
och vinst. Styrelsen är övertygad om att även aktiekursen skall komma att
visa en bra utveckling under de närmaste åren.

Nästa rapport, Delårsrapport Q1 2012, offentliggörs 2012-05-14
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2011-01-01 - 2011-12-31

Ingående balans

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget
kapital

Årets resultat

Eget kapital

13 825 021

7 210 300

1 348 213

-11 002 466

11 381 068

-4 291 953

-4 291 953

Kostnader för emission
Riktad emission
Periodens resultat enligt KKR
Disp.enligt bolagsstämmobeslut
Utgående balans

13 825 021

7 210 300

-11 002 466

11 002 466

-9 654 253

-4 291 953

7 089 115

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL FÖREGÅENDE ÅR 2010-01-01-2010-12-31
Fritt eget
kapital
Ingående balans

Aktiekapital

Reservfond

6 420 110

78 461 300

Riktad emission 2009

492 400

Riktad emission 2010

6 912 510

Eget kapital
-64 388 378

-6 862 851

2 867 004

9 779 514

-1 026 162

-1 026 162

Periodens resultat enligt KKR

-11 002 466

Disp.enligt bolagsstämmobeslut
13 825 021
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13 630 181

-492 400

Kostnader för emission

Utgående balans

Årets resultat

-71 251 000

64 388 149

6 862 851

7 210 300

1 348 213

-11 002 466

-11 002 466
11 381 068
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RESULTATRÄKNING
(SEK)
2011010120111231
12 mån
Nettoomsättning

2010010120101231
12 mån

20111100120111231
3 mån

2010100120101231
3 mån

12 627 068

8 450 887

5 526 956

2 890 024

99 602

9 603

-6 961

-8 912

Aktiverat arbete för egen
räkning

899 166

195 470

692 159

-387 916

Övriga rörelseintäkter

286 355

0

0

0

13 912 191

8 655 960

6 212 154

2 493 196

-6 489 182

-3 375 252

-3 305 871

-1 017 212

Övriga externa kostnader

-3 259 621

-4 018 783

-865 034

-1 434 396

Personalkostnader

-7 198 158

-6 572 701

-1 898 394

-2 061 832

Av/nedskrivningar av immateriella och materiella
anläggningstillgångar

-1 327 782

-2 141 229

-164 118

-614 782

Förändring av lager av färdiga varor

Rörelsens kostnader
Komponenter och förnödenheter
Handelsvaror

Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver
normala nedskrivningar
Jämförelsestörande poster
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

0

0

0

0

-18 274 743

-16 107 965

-6 233 417

-5 128 222

-4 362 551

-7 452 005

-21 263

-2 635 026

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag
Nedskrivning av övriga värdepapper
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

0

-3 237 137

0

-3 237 137

Ränteintäkter och liknande resultatposter

74 678

58 895

32 911

17 159

Räntekostnader och liknande resultatposter

-4 079

-28 673

-4 037

-707

70 598

-3 206 915

28 874

-3 220 685

-4 291 953

-10 658 920

7 611

-5 855 711

-4 291 953

-10 658 920

7 611

-5 855 711

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Bokslutsdispositioner
Periodens resultat
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BALANSRÄKNING
(SEK)

20111231

20101231

3 160 743

3 084 293

415 770

550 939

3 576 513

3 635 232

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader mm
Patent

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

237 147

30 847

237 147

30 847

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

2 120 000

2 120 000

2 120 000

2 120 000

5 933 660

5 786 079

1 367 005

1 389 758

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Komponenter och förnödenheter
Färdiga varor

639 328

682 694

2 006 333

2 072 452

3 259 303

1 275 954

138 600

138 600

1 121 894

719 917

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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564 279

741 313

5 084 075

2 875 784

89 456

5 172 135

7 179 864

10 120 371

13 113 524

15 906 450
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

13 825 021

Reservfond

7 210 300

13 825 021
7 210 300

21 035 320

21 035 321

Fritt eget kapital
Fria reserver

-9 654 252

1 348 214

Periodens resultat

-4 291 953

-11 002 466

-13 946 205

-9 654 252

7 089 115

11 381 069

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Checkkredit
Summa långfristiga skulder

138 196

0

138 196

0

0

321 200

2 368 230

465 230

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga skulder

294 964

830 762

3 223 020

2 908 189

Summa kortfristiga skulder

5 886 213

4 525 381

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

13 113 524

15 906 450

4 060 000

4 060 000

Inga

Inga

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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KASSAFLÖDESANALYS
(Enl FAR indirekt metod)
2011010120111231

2010010120101231

-4 291 953

-4 803 209

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet,
m.m.

1 327 782

2 012 015

-2 964 171

-2 791 194

-2 964 171

-2 791 194

66 119

-492 646

-2 208 292

-376 411

1 360 831

-262 933

-3 745 513

-3 923 184

-1 224 061

-1 335 304

-251 300

-28 242

-1 475 361

-1 363 546

Nyemission (+)

0

8 753 353

Koncernbidrag (+/-)

-

-

138 196

0

138 196

8 753 353

-5 082 678

3 466 623

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) resp minskning (+) av
varulager
kortfristiga placeringar
kortfristiga fordringar
Ökning (+) resp minskning (-) av
kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Bruttoinvesteringar i immateriella
anläggningstillgångar (-)
Bruttoinvesteringar i materiella
Anläggningstillgångar (-)
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Upplåning/amortering, långfristiga lån (+/-)
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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5 172 135

3 079 086

89 457

6 545 709
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Nyckeltal
2011010120111231

2010010120101231

Omsättning, kr

12 627 068

8 450 887

Rörelseresultat, kr

-4 362 551

-7 452 005

Resultat efter finansiella poster, kr

-4 291 953

-10 658 920

Bruttomarginal, %

-24,03%

-62,84%

Rörelsemarginal, %

-34,55%

-88,18%

Nettomarginal, %

-33,99%

-126,13%

7 089 115

11 381 069

-46,09%

-30,60%

-46,47%

-30,78%

54,06%

71,55%

0,02

0,00

1 051,14

370,74

9

9

1 224 061

1 335 304

251 300

28 242

-0,03

-0,08

Justerat eget kapital, kr
Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital,
%
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital, %
Soliditet, %
Skuldsättningsgrad, ggr
Räntetäckningsgrad, ggr
Medeltalanställda
Investeringar immatr anläggningstillgångar, kr
Investeringar matr anläggningstillgångar, kr
Vinst per aktie, kr
Vinst per aktie, kr efter fulltecknad konv em

-

-

Eget kapital per aktie

0,05

0,08

Kvotvärde

0,10

0,10

Genomsnittligt antal aktier

138 250 206

138 250 206

Antalet aktier vid perioden utgång

138 250 206

138 250 206

Antalet aktier vid per utg eft fullteckn konv em
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Definitioner
Bruttomarginal
Rörelseresultat före avskrivningar i procent av omsättningen
Rörelsemarginal
Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen
Nettomarginal
Resultat före skatt i procent av omsättningen
Justerat eget kapital
Eget kapital + obeskattade reserver – latent skatt
Sysselsatt kapital
Eget kapital ökat med räntebärande skulder
Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital
Resultat före skatt ökat med finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital
Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen
Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital
Räntetäckningsgrad
Resultat före skatt ökat med räntekostnader i förhållande till räntekostnader
Andel riskbärande kapital
Summan av eget kapital, minoritetsandelar, uppskjutna skatteskulder samt konvertibla förlagslån
som senare konverterats i procent av totala tillgångar.
Vinst per aktie
Nettoresultat i förhållande till antalet aktier vid årets utgång
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