VBG-koncernen i sammandrag
Nettoomsättning, MSEK
Resultat efter finansnetto, MSEK

2000

1999

608,7

614,9

56,0

60,3

Resultat efter skatt, MSEK

37,1

43,0

Avkastning på sysselsatt kapital, %

14,9

15,8

Soliditet, %

55,9

46,8

Medelantal anställda

355

395

Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 19 april kl 17.00 på
VBG AB, Herman Kreftings gata 4, Vänersborg.

Ärenden på stämman

På stämman upptas ärenden som enligt lag och bolagsordning skall förekomma på ordinarie
bolagsstämma. Eventuella övriga ärenden framgår av annonsering i pressen.
Deltagande i stämman

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare, som dels är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs av Värdepapperscentralen VPC AB den 9 april 2001 och dels till bolaget
anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman senast den 17 april 2001.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som önskar deltaga i bolagsstämman, måste tillfälligt begära inregistrering av aktierna i eget namn (ägarregistrering). Sådan
begäran bör inlämnas i god tid före den 9 april.
Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall innehålla namn och personnummer och kan
lämnas per telefon 0521-27 77 00, via e-mail iv@vbgab.com eller per post till VBG AB,
Box 1216, 462 28 Vänersborg.
Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelningen fastställes till 3 kr per aktie, med
avstämningsdag den 24 april 2001. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas
utdelningen komma att sändas ut av VPC med början den 27 april 2001.
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Detta är VBG
Affärsidé: VBG skall vara en ledande systemleverantör av utrustning
till krävande kunder inom lastfordons- och maskinindustrin.
VBG och RINGFEDER är välkända och ledande varumärken världen över i sina respektive branscher. Kopplingsutrustning för lastfordonsindustrin är det största produktområdet och motsvarar cirka 65 procent av omsättningen. Ringfeder är även leverantör till en bredare industriell
marknad med produkter för avancerad kraftöverföring.

Strategi och mål

Ringfeder VBG GmbH

VBGs mål är att vara den självklara leverantören till fordons-

Det tyska bolaget ingår i VBG-koncernen sedan våren 1997.

industrin i alla sammanhang där sammankoppling mellan

Den omstrukturering av bolaget som inleddes för ett par år

tunga lastfordon diskuteras. Strategin är att vara en komplett

sedan faller nu successivt på plats och har under år 2000 lett

systemleverantör, som redan i produktutvecklingsskedet kan

till förbättrad lönsamhet. En högre effektivitet och ökad

gå in och ta en aktiv roll som partner till kunden.

samordning med övriga enheter är andra väsentliga effekter av

Teknisk spetskompetens, kvalitet och service ska känneteckna verksamheten. Mjukvaran kring produkterna är väsent-

åtgärderna.
Ringfeder producerar släpvagnskopplingar men är även

lig. Utbildning och support ska vara av högsta klass och

basenhet för affärsområdet Maskinelement, som utvecklar och

marknadsledande.

producerar bland annat axelkopplingar och ringfjädrar.

VBG AB

Ringfeder Corp.

VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern

Ringfeder Corp. är ett amerikanskt säljbolag som marknadsför

med tillverkning i Sverige och Tyskland. I bolaget återfinns

och säljer Ringfeders maskinelement och ett antal komplette-

samtliga koncernövergripande funktioner.

rande produkter från andra europeiska tillverkare, till den

Vid halvårsskiftet såldes VBGs brittiska dotterbolag, VBG

amerikanska marknaden.

Ltd vars huvudsakliga verksamhet var tillverkning av vändskivor för dragbilar till semitrailers. Detta var en strukturåtgärd

Säkerhet, kvalitet och miljö

för att koncentrera verksamheten till kopplingar för lastbil och

VBG har en dokumenterat hög kvalitet och en väl fungerande

släp. Trots intensiva samarbetssatsningar och en stark position

kvalitetsuppföljning, bland annat genom regelbundna produk-

på den brittiska marknaden, lyckades inte det brittiska bolaget

tionskontroller. Ett övergripande mål är att kvalitets- och mil-

nå den globala status som är nödvändig när det gäller produk-

jöfrågorna ska hanteras på ett sätt som ger mätbara resultat

tion av vändskivor.

och är lönsamt.
Bolagets producerande enheter är kvalitetscertifierade

VBG Produkter AB

enligt ISO 9001 och försäljningsbolagen enligt ISO 9002. Det

I gemensamma lokaler med moderbolaget finns VBG

tyska bolaget är även certifierat enligt VDA 6.1. Arbetet med

Produkter AB. I detta bolag återfinns verksamheten i Sverige

QS 9000 inleds i det svenska bolaget i augusti 2001.

med utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning.
Systemleveranser inom släpvagnskopplingar är den huvudsakliga produktionsinriktningen.
I Norge och Danmark finns försäljningsbolag som är dotterbolag till VBG Produkter AB.
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Miljöcertifiering har skett i VBG Produkter AB enligt ISO
14001.

Forskning och Utveckling

VBG Ltd i Storbritannien innebar en minskning av personalen

För att behålla positionen som marknadsledare i en konkur-

med 37 personer.

rensutsatt bransch, krävs ett ständigt arbete med forskning och

Under året har en satsning på kompetensutveckling

utveckling. VBG bedriver inom samtliga affärsområden ett

genomförts med fokus på produktion. Syftet har varit att ut-

intensivt arbete med produktutveckling, och har stora resurser

bilda i förebyggande åtgärder och underhåll, för att öka kvali-

avsatta för detta.

tet och effektivitet och minska kostsamma korrigeringar i

Ett omfattande arbete läggs varje år ned i såväl Sverige

efterhand.

som Tyskland när det gäller att vidareutveckla etablerade produkter enligt marknadens krav, samt utveckla helt nya. Under

VBGs främsta

år 2000 lanserades ett tiotal nya produkter, i olika marknads-

konkurrensmedel

varianter.

• Systemtänkande med hög teknisk kompetens

Teknisk spetskompetens och innovationsförmåga är

• Långsiktiga och nära kundrelationer, med höga ambitioner

väsentliga delar för att behålla och utveckla VBG-koncernens
marknadsledande position.

och ett stort inslag av gemensamma projekt
• Användaren i centrum – säkerhetstänkande och ergonomi
• Stark produktutveckling i de producerande enheterna

Personal och kompetens

• Kundanpassad utbildning, service och support

Vid utgången av 2000 var 332 personer (365) anställda i
VBG–koncernen varav 151 (144) i Sverige. Försäljningen av

Organisation

VBG AB (publ)

RINGFEDER VBG GMBH
Tyskland

VBG
PRODUKTER AB
Sverige

VBG PRODUKTER A/S
Norge

RINGFEDER CORP
USA

VBG PRODUKTER A/S
Danmark
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50 år i sammandrag
År 2001 har det gått 50 år sedan Herman Krefting grundade VBG
under namnet Vänersborgskopplingen.Här följer en kort historik med
de viktigaste milstolparna i VBG:s 50-åriga historia.
50-talet

60-talet

▼ Herman Krefting arbetade som lastbilsförsäljare hos

▼ I början på 60-talet startades tillverkning även av drag-

Scania-återförsäljaren i Vänersborg och då noterat att hans

krokar till personbilar. Likaså i början av 60-talet började

kunder hade stora problem med släpvagnskopplingarna. Han

företagets produkter att exporterades med Finland som första

fick en idé om hur en släpvagnskoppling skulle vara konstrue-

exportland.

rad för att motstå de påfrestningar de utsattes för.

▼ Varumärket VBG etablerades efter-

▼ 3 j a n u a r i 1 9 5 1 startades firman Vänersborgs-

som exportkunderna hade svårig-

kopplingen i en källarlokal i Vänersborg.

heter att hantera namnet
Vänersborgskopplingen liksom dåvarande firmanamnet
Släpvagnskopplingar AB.
▼ I mitten och slutet av
decenniet lanserades ett flertal nya produkter - ytterligare
kopplingsmodeller, dragbalkar,
vändskivor m.m.

70-talet
▼ Verksamheten flyttades till nybyggda lokaler i
Tengrenstorps industriområde, där den svenska verksamheten
fortfarande bedrivs.
▼ Egna försäljningsbolag etablerades i Norge och Danmark.
▼ 1 9 5 5 kom den första automatiska kopplingen
”Automatic”. Denna robusta koppling var grunden till VBG:s

▼ Lokalerna byggdes ut ett flertal gånger.

utveckling. Kopplingen fanns kvar i VBG:S sortiment under

▼ Ytterligare nya produkter tillkom - dragstänger, nya model-

beteckningen VBG 200 i mer eller mindre oförändrat utföran-

ler av vändskivor m.m.

de långt in på 90-talet.
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80-talet
▼ Egna försäljningsbolag etablerades i Finland och Holland.

3 januari 2001

▼ 50-årsjubileet celebrerades med företagsvisning och middag med underhållning tillsammans med inbjudna kunder,

▼ Personbilsdragsdivisionen

leverantörer, kommunrepresentanter, ägare m.fl.

flyttade till egna lokaler på
Vassbotten i Vänersborg.
▼ Ägandet i företaget, numera namnändrat till VBG
Produkter AB, breddades
genom notering av bolagets
aktier på Stockholms Fondbörs
OTC-lista.

90-talet
▼ Det engelska företaget Dayton Walter Ltd, som tillverkade
vändskivor förvärvades och namnändrades till VBG Ltd.
▼ Produkterna ONSPOT automatiska slirskydd och ARMATON flakstolpar köptes in.
▼ Det finska varumärket på lastbilskopplingar KRZ köptes

▼ Herman Krefting fick en gata uppkallad efter sig. Detta

loss samtidigt som det finska försäljningsbolaget såldes.

hände på VBGs årsdag den 3 januari 2001. Det är den tidigare

▼ Divisionen för personbilsdrag såldes till det holländska

Brättevägen som döptes om till Herman Kreftings gata. VD

företaget BRINK.

Richard Persson, som står vid skylten, har förvaltat vännen
och grundaren Kreftings VBG-företag så väl att det idag är

▼ Den tyska konkurrenten Ringfeder förvärvades. I och med

etablerat över stora delar av världen.

detta förvärv blir VBG-koncernen världsledande på släpvagnskopplingar till tunga forden.
▼ VBG Ltd med tillhörande tillverkning av vändskivor såldes.
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VDs kommentar
”VBGs avsikt är nu att slutgiltigt lämna komponentvärlden för att
utvecklas till en alltmer komplett systemleverantör i hela världen.”
Det nya millenniet har inletts på ett för VBG positivt sätt. En särskild källa till glädje är de nya
produkter som introducerats under året, och som tagits väl emot av marknaden. Totalt handlar
det om dussintalet produkter i olika varianter, som marknadsförs under både VBGs och
RINGFEDERs varumärken. Det nya produktutbudet är en satsning för framtiden som visar på
den styrka som koncernen besitter, både i Norden och på våra övriga marknader.
Lönsamheten i koncernen är fortsatt god, med ett resultat som slutade något under fjolårets
all time high. Med nya produkter på väg ut på marknaderna inom samtliga affärsområden, finns
utmärkta möjligheter att förbättra resultatet ytterligare under de närmaste åren.

VBG 50 år

Under inledningen av 2001 firades VBGs 50:e verksamhetsår,
med stor uppslutning från kunder och samarbetspartners.
Evenemanget blev en manifestation av de många goda samarbeten vi har inom vår bransch, och det är med en känsla av
stolthet och tillfredsställelse som vi idag ser grundaren
Herman Kreftings vision befäst och förverkligad.

Det har samtidigt blivit dags för mig personligen att, efter
29 år som företagsledare, anta en ny roll i bolaget. Vid
bolagsstämman 2001 introduceras en ny VD i bolaget, Anders
Birgersson som idag är verksam inom ESAB-koncernen.
Anders Birgersson tillträder sin befattning den 21 maj och jag
kommer att vara kvar i bolaget fram till min pensionering i
mitten av år 2002.
Systemleveranser nu även till Centraleuropa

Under året har en satsning på systemleveranser inletts även i
det tyska dotterbolaget Ringfeder VBG GmbH. För EU-marknaden har en ny släpvagnskoppling för ekipage med kärra
utvecklats, som nu erbjuds kunderna i form av ett färdigt
system med ett flertal möjligheter till fjärrstyrning. Denna
satsning visar VBGs avsikt att slutgiltigt lämna komponentvärlden för att utvecklas till en alltmer komplett systemleverantör i hela världen.
Försäljning av VBG Ltd,
Storbritannien

VBGs brittiska dotterbolag VBG Ltd,
med tillverkning av vändskivor, såldes
under året till Marmon Group Ltd, en
del av den amerikanska koncern som
även äger en av världens ledande tillverkare av vändskivor.
Försäljningen medförde en realisationsvinst om 9,9 MSEK och väntas
minska koncernens årsomsättning
med cirka 55 MSEK.

Försäljningen var en följd av en övergripande strategiöver-

Utvecklingen på nya marknader – främst Östeuropa, Kina

syn för affärsområdet vändskivor med en produkt som i allt

och Afrika – är positiv, om än fortsatt med tämligen små

högre utsträckning monteras on-line av lastbilstillverkarna.

volymer. Under året har en marknadssatsning inletts i Polen

Trots ett nära samarbete inom produktutveckling med flera

som stöttar utvecklingen där. Investeringarna i moderna trans-

OEM-kunder och en stark position på den brittiska markna-

portsystem är intensiva i stora delar av Östeuropa, som väntas

den, var VBG Ltd en förhållandevis liten aktör på världsmark-

växa till kommersiellt intressanta marknader inom en snar

naden. I en marknad, som starkt betonade vikten av globala

framtid.

leverantörer, var detta en begränsning.
Bolaget konsoliderades fram till halvårsskiftet 2000 i

Kina är en ekonomi på stark frammarsch. Investeringarna
i ny infrastruktur är betydande men ännu saknas den moderni-

VBGs koncernredovisning. Fortsatt marknadsför VBG-kon-

sering av transportsystemen som är nödvändig för att en

cernen produktområdet vändskivor på eftermarknaden i

marknadssatsning där ska löna sig. I Afrika pågår motsvaran-

Skandinavien.

de utveckling. VBG har en stark position i Sydafrika med en
hög marknadsandel, och marknaden där har goda framtidsut-

Nya produkter

sikter.

Vid årets IAA-mässa i Frankfurt väckte VBG-montern berättigat uppseende, med ett flertal nya kopplingar och system som

En komplett partner

för första gången förevisades marknaden. Nu introduceras nya

VBGs avsikt är fortsatt att utvecklas som systemleverantör för

generationer kopplingar av såväl EU-standarden 50 mm som

att bli en komplett partner till lastbilsindustrin.

VBG-standarden 57 mm, produkter som är lättare än sina

Inslaget av gemensamma projekt tillsammans med kunder-

föregångare och som samtidigt har längre livslängd och mer

na ökar år från år, till ömsesidig nytta. Synergierna företagen

sofistikerade lösningar för exempelvis fjärrstyrning. 50 mm-

emellan tas bäst tillvara, om vi som leverantör och specialist

programmet säljs under båda varunamnen VBG och RING-

kan spela en väsentlig roll redan vid utvecklingen av en ny

FEDER och marknadsförs på världsmarknaden.

lastbilsmodell.

Leveranserna av den nya EU-kopplingen inleddes i
december och har fått en utmärkt start.

Vi ser fram emot ett år, då våra satsningar på nya produkter ger bolaget nya marknadsmässiga möjligheter och nya
intressanta projekt. Försäljnings- och vinstprognos för verk-

Eget måleri kortar ledtider

samhetsåret 2001 kommer att meddelas i samband med

I början av 2001 stod VBG Produkters nya måleri klart.

bolagsstämman i april.

Måleriet innebär en väsentlig kvalitetshöjning för alla ytbehandlade produkter och ger avsevärt kortare ledtider, eftersom
hanteringen kan ske direkt i linjeproduktionen. Investeringen

Jag vill framföra mitt varma tack till alla medarbetare, till

uppgår till 23 MSEK.

vår styrelse och till alla andra, som på ett utmärkt sätt bidragit till VBGs utveckling under det gångna året – och under

Marknadskommentar 2000 – 2001

bolagets idag 50-åriga, framgångsrika verksamhet.

Det gångna året har som helhet varit positivt där farhågorna

Det är med stor förväntan som jag välkomnar en ny VD till

om en nedgång i lastbilsförsäljningen inte besannades. I stället

bolaget.

var försäljningen fortsatt hög i Europa.
Vi räknar med en viss avmattning under 2001 i Europa

Vänersborg i mars 2001

räknat i antal sålda lastbilar, men tror samtidigt att vi tack
vare våra efterfrågade nya produkter har goda möjligheter att
ta marknadsandelar. Utvecklingen på våra övriga huvudmarknader Australien och Nya Zeeland är stabil, liksom marknaden för maskinelement i USA.

Richard Persson
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Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskn i n g
Herman Krefting led hela sitt liv av
astmatiska besvär. Under årens lopp
mognade därför ett beslut hos honom
att instifta en stiftelse till förmån för
allergi- och astmaforskning. Stiftelsen
blev verklighet 1984 och har hittills
delat ut ca 15 miljoner kronor.

Vid VBGs 50-års jubileum den 3 januari 2001 överlämnade Dan Wiklund från Sahlgrenska Universitetssjukhuset Pehr Dubb-medaljen till Richard Persson och VBG.

Pehr Dubb-medaljen

Nicolas Sahlgren var under mitten av sjuttonhundratalet direktör i Ostindiska kompaniet och var under den
tiden en av Sveriges absolut rikaste män. Han donerade kort före sin död ”nära två tunnor guld till något
nyttigt för Göteborgarna”.
År 1995 var det internationella Astma- och allergiåret
och i samband med besök i Vänersborg, delade dess
beskyddare Drottning Silvia ut årets VBG-stipendium
på 648.000 kronor till sex forskare verksamma vid
Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. På bilden ses
Drottningen och Kung Karl Gustaf tillsammans med
Fru Greta Krefting.

Pehr Dubb från Mariestad var ursprungligen
fältskär, utbildad i Uppsala och bl a student hos Carl
von Linné. Dubb kallades hem till västkusten för att ta
hand om donationen och han skapade det första
Sahlgrenska sjukhuset 1782.
Pehr Dubbs valspråk var: ”prodesse”
- ”att gagna”
Pehr Dubb-medaljen instiftades för nära fyrtio år sedan
inom Göteborgs sjukvård. Redan från början blev det
klargjort att man skulle vara mycket sparsmakad med
utdelande av den, endast mycket bemärkta människor
kunde komma ifråga, och detta skulle ske efter beslut
av sjukvårdsledningen och inte av politiker.
Medaljen har inte delats ut till någon sedan början
av 90-talet och aldrig tidigare till någon utanför
sjukvården i Göteborg.
Anledningen till att den nu utdelats till VBG AB är
den insats som företaget gjort för forskning och

Den 3:e juni år 1998. Reidar Öster, ordf i Herman
Kreftings stiftelse, på väg in till Sahlgrenska Universitetssjukhusets allergimottagning. Han skall överlämna en
check på 5,4 miljoner till den nybildade VBG-fonden
för Allergi och Astma för inrättande av ett lektorat och
en professur i allergoli.

utveckling inom Astma- och Allergisjukdomar men
framför allt för att detta skett helt oegennyttigt. VBG
har med sin verksamhet ingen som helst egennytta av
den insats företaget gjort. Därmed är kopplingen till
Pehr Dubbs valspråk självklar:
”Prodesse”
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Dan Wiklund

Försäljning fördelad på marknader och produktområden
Total försäljning 609 MSEK
Försäljning per

Försäljning per

marknad 2000

produktområde 2000

• Norden, 37%
• Tyskland, 22%
• Övriga Europa, 15%
• USA/Kanada, 11%
• Storbritannien, 8%
• Övriga världen, 7%

• Kopplingsutrustning, 65%
• Maskinelement, 22%
• Vändskivor, 7%
• Övrig lastvagnsutrustning, 6%

Lastvagnsutrustning - kopplingsutrustning

Maskinelement

Fördelning per

Andel av

Fördelning

Andel av

marknad

försäljningen

per marknad

försäljningen

• Norden, 48%
• Tyskland, 23%
• Övriga Europa, 10%
• Benelux, 8%
• Storbritannien, 5%
• Övriga världen, 3%
• Australien, 3%

• Kopplingsutrustning, 65%

• USA/Canada, 48%
• Tyskland, 28%
• Övriga Europa, 13%
• Japan, 9%
• Övriga världen, 2%

• Maskinelement, 22%

Lastvagnsutrustning - vändskivor

Lastvagnsutrustning - övriga produkter

Fördelning

Andel av

Fördelning

Andel av

per marknad

försäljningen

per marknad

försäljningen

• Storbritannien, 53%
• Norden, 29%
• Benelux, 10%
• Frankrike, 7%
• Övriga världen, 1%

• Vändskivor, 7%

• Sverige, 40%
• Övriga Norden, 29%
• Tyskland, 16%
• Övriga världen, 15%

• Lastvagnsutrustning
– övriga produkter, 6%
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Lastvagnsutrustning – kopplingsutrustningar
”Systemtänkande är VBGs viktigaste konkurrensmedel.”
VBG-koncernen är världens ledande leverantör av kopplingsutrustningar till fordonsindustrin.
Under varumärkena VBG och RINGFEDER marknadsförs produkter för alla typer av tunga släpvagnsekipage, med en sammanlagd global marknadsandel på över 50 procent.
Utvecklingen mot systemleveranser är påtaglig inom fordonsindustrin. VBG strävar efter att
leverera funktion i stället för komponenter, och har på senare år utvecklats till en viktig samarbetspartner för lastvagnsproducenterna. Modultänkande i produktionen, en hög grad av
samordningsansvar gentemot underleverantörer och att dela risken med kunderna kännetecknar dagens verksamhet.

”Ringfeder är en av

Marknaden – offensiv satsning på

De utgår från diametern på dragöglan, där

världens främsta till-

nya produkter

VBG-standarden är den kraftigaste och därmed

verkare av kopplings-

Produktområdet Kopplingar omfattar alla

den mest lämpade för krävande transporter.

komponenter i förbindelsen mellan drag- och

Volymmässigt störst är den tyska standarden.

utrustningar. Ända
sedan Hyva grundades har vi haft ett

släpfordon. Detta är VBGs huvudnisch som

VBG-koncernens tekniska försprång och

svarar för cirka 65 procent av koncernens

ett flerårigt utvecklingsarbete i både Tyskland

totala försäljning.

och Sverige, har under år 2000 resulterat i att

mycket gott samar-

ett antal nya produkter lanserats på markna-

bete, med starka per-

Tre standarder för kopplingsutrustning

den. Främst riktas förväntningar mot den nya,

sonliga relationer.

dominerar marknaden:

lättare och mer avancerade EU-koppling som

Vi uppskattar den

• tysk standard

40 mm

presenterades vid IAA-mässan i Frankfurt i

• EU standard

50 mm

september, och som redan börjat säljas i

kvalitet och support
vi får av Ringfeder
vars produkter vi idag
använder och marknadsför världen över”
Jaap Vaandrager,
VD Hyva International,
Nederländerna
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• VBG standard

57,5 mm

Tyskland. EU-kopplingen är den första som

Inför 2001 förutspås en avmattning i kon-

utvecklats gemensamt av de båda tillverkande

junkturen som innebär att tillväxttakten på

bolagen.

Europamarknaden minskar.

I takt med att lastvagnsmarknaden expan-

Potentialen på nya marknader – huvud-

derar har VBG med sitt nya produktutbud

sakligen Östeuropa, Fjärran Östern och

utmärkta möjligheter att växa volymmässigt.

Afrika – är fortsatt stor men tillväxten sker

Den nya generationen produkter ger

långsamt. Östeuropa har kommit längst i sina

också ytterligare möjligheter att växa i rollen

infrastruktursatsningar och där ökar nu inve-

som systemleverantör. Omstruktureringen vid

steringarna i moderna transportsystem. I

tillverkningsenheten i Tyskland, som genom-

Polen har en marknadssatsning inletts, i syfte

förts under 2000 har lett till att även Ringfeder

att stötta utvecklingen, liksom i Baltikum och

tagit steget in i systemvärlden, med nya pro-

delar av Östeuropa.

dukter som bas.

En god arbetsmiljö värdesätts allt högre.

”GEHAB väljer VBGs
kopplingsutrustningar

Detta ger också draghjälp åt VBG-koncernen,

för merparten av sina

nära och förtroendefullt utvecklingssamarbete

som med ett flertal effektiva fjärrmanövrer-

arbeten.VBG har i år

med ett flertal lastvagnstillverkare.

ingssystem har satsat stort på ergonomi och

kommit med flera

VBG har under senare år utvecklat ett

arbetsmiljö för föraren.
Marknaden – trender och interna-

intressanta nyheter på
kopplingssidan och

tionella förutsättningar

Konkurrenter

Världsmarknaden för kopplingsutrustningar

Den största konkurrenten är tyska Rockinger,

står väl rustade för

är relativt konstant. Den förväntade nedgång-

såväl globalt som på den viktiga tyska mark-

framtiden. Det är en

en i lastbilsförsäljningen under 2000 uteblev

naden. Dessutom finns ett antal tillverkare

styrka att ha en sådan

och VBG upplevde i stället i likhet med

som främst är verksamma på sina hemma-

stor leverantör på den

1999, ett starkt år försäljningsmässigt.

marknader; bl a Italien, Frankrike och Öst-

svenska marknaden

europa.

och vi har möjlighet
att föra en bra dialog
om utveckling och om
våra kunders framtida
behov.”
Lars Hjertberg, vVD och
försäljningschef GEHAB
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L a s t v a g n s u t r u s t n i n g – ö v r i g a p ro d u k t e r
”Kompletterande produkter med säkerhet i fokus.”
VBGs systemtänkande kräver kompletta lösningar, där även kringutrustning av betydelse ingår.
Exempel på detta är Onspot, världens mest sålda automatiska slirskydd, Armaton flakstolpar
samt olika typer av underkörningsskydd och reflexer. I det kompletterande utbudet ingår sedan
halvårsskiftet även vändskivor och kompletterande utrustning för dessa.
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Onspot – omedelbart väggrepp

Armaton – flexibla flakstolpar

vid halka

Flakstolpar är en produktgrupp med goda

Onspot är en svensk innovation som bygger

möjligheter till volymtillväxt. Även för denna

på roterande kedjor, som fälls ned under hju-

produkt finns en ny generation sedan år 2000,

len vid plötslig halka. Utrustningen aktiveras

avsedd för lastbilar upp till 7,5 ton. VBG

från förarhytten och ger snabbt och säkert

hjälper kunderna skräddarsy flaklösningar,

fordonet väggrepp igen.

som passar för respektive lastbilsmodell och

En ny generation Onspot, väsentligt lätta-

verksamhet.

re och även mer snabbmonterad, har lanserats

Armaton tillverkas i aluminium och är

under året med mycket gott resultat. Den nya

därmed både lätta och så gott som underhåll-

produkten passar dagens moderna lågbyggda

sfria. Huvudmarknaderna är Norden, Stor-

och luftfjädrade lastbilar och bussar bättre,

britannien, Tyskland, Japan och Sydafrika,

och utgör ett komplement till den etablerade

med goda tillväxtmöjligheter på samtliga.

Onspot-versionen som fortfarande har en stor

Armaton möter stor konkurrens ute på
marknaden från såväl inhemska som utländs-

"Vi väljer Onspot för

ka leverantörer. Systemtänkandet inom VBG,

att produkten har en

potential till volymtillväxt i länder med vin-

där flakstolparna marknadsförs som en del i

bra funktion och för

terklimat. Produkten är främst etablerad i

ett helhetskoncept, är det viktigaste konkur-

Norden, Tyskland, Frankrike och Japan. I

rensmedlet för produkten.

marknad.
Onspot har med sin nya modell ytterligare

USA, där marknaden också är stor, pågår

att samarbetet med
VBG, både när det

Vändskivor – åtagande mot efter-

gäller service, leveran-

marknaden

ser och det rent per-

nya modellen patentskyddats. Konkurrensen

Under året såldes VBG Ltd, VBGs brittiska

sonliga, fungerar väl.

kommer främst ifrån tillverkare av dessa

dotterbolag med tillverkning av vändskivor,

Vi har lång erfarenhet

kopior, men även från produkter med andra

till Marmon Group Ltd. Den nya ägaren ingår

av att montera Onspot

typer av koncept som till exempel sandspri-

i den amerikanska koncernen Marmon Group

dare. Marknadsandelen är hög – VBG har

som även äger en av världens största vänd-

drygt 60 procent av världsmarknaden.

skivetillverkare, Fontaine International Inc.

licenstillverkning sedan några år.
Onspot har kopierats flitigt, varför den

Försäljningen var ett led i en strategiöversyn för VBG Ltd och för affärsområde

och har haft väldigt
lite problem med dem
- de krånglar inte, de
fungerar."

vändskivor.
Försäljningen medförde en realisationsvinst på 9,9 MSEK. VBG Ltd konsolide-

Tomas Andersson, VD
Specialkarosser AB

ras i VBGs koncernredovisning fram till
halvårsskiftet 2000. VBG fortsätter dock tillgodose eftermarknadens behov av vändskivor
med tillbehör, reservdelar och service i
Norden.
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Maskinelement
”RINGFEDER – ett starkt varumärke för avancerad kraftöverföring
och rörelseutjämning.”
Affärsområdet Maskinelement omfattar en heltäckande serie produkter för avancerad kraftöverföring och rörelseutjämning. De mest betydande produktområdena är axelkopplingar och
ringfjädrar. Produkterna marknadsförs under varumärket RINGFEDER och tillverkningen sker i
Tyskland.
Sedan marknaderna i Asien och Ryssland stabiliserats och finanskriserna avklingat, har produktområdet sett en volymtillväxt. Denna positiva trend förväntas fortsätta under 2001.
Resultatet för år 2000 är dock sämre än förväntat och en strategisk översyn av produktområdet
pågår. VBG strävar att, även inom detta område, i större utsträckning satsa på systemleveranser, där helhetslösningar innebär en stor potential för volymtillväxt. Det amerikanska dotterbolaget Ringfeder Corp. har nått längst i denna satsning.
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Axelkopplingar – precisionslös-

och borrutrustningar i entreprenadbranschen

"Teknisk rådgivning

ningar för tung industri

är några exempel på applikationer.

och snabb support är

Axelkopplingar används främst i maskin- och

Även inom detta produktområde har

av största vikt i vår

motorkonstruktioner där extrema vridmoment

VBG-koncernen under året satsat på produkt-

ska överföras. Produktprogrammet är stort

utveckling. Under första halvåret 2001 kom-

och omfattar kopplingar för in- och utvändig

mer en ny generation av etablerade produkter

låsning, som ska passa ett brett spektrum av

Deform Plus – Deform Plus R – att presente-

gång till detta och kan

applikationer. Kraftproducenter, gruvindustri,

ras. Deform Plus R är en säkerhetsutrustning

möta den dynamiska

stenbrott samt mark- och entreprenadföretag

som skyddar maskiner och teknisk apparatur

utvecklingen i bran-

är exempel på stora användare.

vid extrema, oförutsedda händelser. Deform

schen. Ett resultat av

Plus har i förhållande till sin storlek mycket

vårt samarbete är att

Marknaden för denna typ av produkter är

verksamhet.Genom
Ringfeder får vi till-

mogen med ett stort inslag av priskonkurrens.

goda stötupptagande egenskaper, varför den

Ringfeder positionerar sig som kvalitetsalter-

är speciellt lämplig för trånga utrymmen.

nativet, som med kompetens, teknisk rådgiv-

Deform Plus R har dessutom den fördelen, att

ning och löpande utveckling förmår hålla ett

den återtar sin ursprungliga form efter defor-

en vetenskaplig studie

tekniskt och produktionsmässigt försprång.

mationstillfället.

för att bevisa fördelar-

Kundanpassade system, lösningar är nycklar-

Marknader av betydelse är Tyskland,

na till fortsatt volymutveckling för produk-

Storbritannien, USA, Japan, Österrike och

tområdet.

Schweiz. Den generella industrikonjunkturen

De dominerande marknaderna återfinns i
Tyskland, Storbritannien, USA och Japan.
För marknadsföring och försäljning i USA
svarar dotterbolaget Ringfeder Corp. som

i tillverkningsländerna är den viktigaste faktorn för försäljningsutvecklingen.
Vi bedömer att vi har en god marknadspotential för de olika produkterna.

Ringfeder och Atlanta
gemensamt initierat

na med friktionskoppling (axelkoppling)”
Wolfgang Lorch, chef för
Teknik och Utveckling vid
Atlanta GmbH, Tyskland

även marknadsför ett antal kompletterande
produkter från andra europeiska leverantörer.

Konkurrenter

Inom området axelkopplingar finns ett antal
Ringfjädrar – smart stötupptag-

aktörer på marknaden. Ringfjädrarna är unika

ning för extrema situationer

som produkter och saknar därför direkt jäm-

Ringfjädrar används för att ta upp extrem

förbara konkurrenter. Vår konkurrenskraft

rörelseenergi i exempelvis applikationer för

ligger främst i kombination av teknisk kom-

överlastningsskydd, för rörelseutjämning i

petens inom området och genomgående hög

form av kraftfull stötdämpning eller för kom-

produktkvalitet.

binationer av dessa. Vingklaffar för flygplan
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för

Fontaine International Inc. är en ledande tillverkare och distri-

VBG AB (publ) får härmed avge årsredovisning

butör av vändskivor och andra produkter för lastvagnar. Ett

och koncernredovisning för räkenskapsåret

ömsesidigt distributionsavtal tecknades samtidigt som innebär

2000, bolagets 42:a verksamhetsår.

att VBG Produkter AB med dotterbolagen i Norge och
Danmark även fortsättningsvis skall sälja vändskivor på den

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Allmänt

skandinaviska marknaden samt att VBG Ltd fortsätter som
VBG:s distributör av kopplingar i England och på Irland.

VBG AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern som utvecklar, tillverkar och marknadsför Lastvagnsutrustning och Maskinelement till industrin.
Koncernen har producerande helägda dotterbolag i Sverige
och Tyskland samt helägda försäljningsbolag i Norge,
Danmark och USA. Till övriga marknader sker försäljning via
distributörer.
Koncernens norska och danska försäljningsbolag är inordnade som dotterbolag till VBG Produkter AB i Vänersborg.
Övriga bolag i koncernen, inklusive VBG Produkter AB är
dotterbolag till VBG AB.

Nyutvecklade produkter

Inom produktområdet kopplingsutrustning ansvarar dotterbolagen VBG Produkter AB och Ringfeder VBG GmbH för
utveckling, produktion och marknadsföring av sina respektive
varumärken. Samutnyttjande av bolagens produktionsresurser
ökar dock stadigt och på utvecklingsområdet kunde den första
gemensamt utvecklade 50mm kopplingen (EU-standard) introduceras på marknaden i september 2000 på världens största
lastbilsmässa IAA i Frankfurt där den rönte stort intresse.
Med den nyutvecklade kopplingen kan också Ringfeder
tillämpa det systemtänkande som är ledstjärnan i VBG:s

Affärsområden / Produktområden

Verksamheten är indelad i två affärsområden.

affärsidé. VBG kunde i samband med IAA även lansera en ny
generation produkter inom övriga produktområden.

• L a s t v a g n s u t r u s t n i n g ; Affärsområdet indelas i olika

produktområden, kopplingsutrustning (varumärkena VBG och
RINGFEDER), automatiska slirskydd (Onspot), flakstolpar
(Armaton), vändskivor med kringutrustning till dragbilar för
semitrailers (VBG) samt övriga tillbehör för lastbilar.
• M a s k i n e l e m e n t ; härrör från förvärvet av Ringfeder

(1997) och omfattar tre produktområden. Axelkopplingar och
ringfjädrar (RINGFEDER) produceras i koncernens tyska
bolag och levereras till maskintillverkare och högteknologiska
företag över hela världen. Det tredje produktområdet (RFC-

Organisation

Som ny VD i Ringfeder VBG GmbH tillträdde den 16 oktober
Per Ericson som närmast kom från Grimaldi-koncernen.
Under året slutade VBG Produkter AB:s VD och koncernchefen Richard Persson har därför under andra halvåret fungerat som VD även i detta bolag. Efter flera år som VD i VBG:s
norska försäljningsbolag trädde Kåre Jödestöl tillbaka och
efterträddes av Hans-Otto Vestli som kom från Volvos lastbilsåterförsäljare i Norge.

produkter) hör hemma i Ringfeder Corp. i USA som utvecklar
kundanpassade systemlösningar med ingående komponenter
från såväl RINGFEDER som andra företag i branschen (RFC
Products).

Ny VD i VBG AB och koncernchef

Som meddelats i pressmeddelande den 1 februari 2001 avgår
Richard Persson som VD och koncernchef efter hela 29 år och
lämnar den 21 maj 2001 över till Anders Birgersson som när-

Väsentliga händelser
Avyttring av koncernens engelska dotterbolag

mast kommer från ESAB. Richard Persson kommer att vara
kvar i koncernen fram till sin pensionering 2002.

Den 30 juni såldes VBG Ltd till The Marmon Group Ltd som
ingår i den amerikanska koncernen The Marmon Group, en
internationell koncern med mer än 100 fristående tillverknings- och serviceföretag och med en total omsättning överstigande 6,5 miljarder USD. Ett företag i Marmongruppen,
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Omsättning

Koncernens omsättning minskade med 1% under 2000 till
608,7 MSEK (614,9). Rensat från valuta, prisförändringar och
exklusive vändskivor så ökade dock volymen med 5%.

Lastvagnsutrustning:

skattas volymökningen till cirka 3,5%. Dock innebar fjärde

Affärsområdet lastvagnsutrustning är VBG:s kärnverksamhet

kvartalet för det största produktområdet kopplingsutrustning

och svarade för 77,6% (80,8%) av omsättningen under 2000.

en minskning jämfört med föregående år på 7,4%.

Faktureringen minskade väsentligt från och med tredje kvartalet som en naturlig konsekvens av den nya situationen inom

Maskinelement:

produktområdet vändskivor där VBG endast ansvarar för den

Marknads- och försäljningsutvecklingen för affärsområdet har

skandinaviska marknaden.

under året varit positiv efter en längre tids låg investeringsni-

Totalt blev omsättningen för affärsområdet 472,5 MSEK

vå på flera viktiga marknader som Fjärran Östern och USA.

(497,1), en minskning med 4,9%. Exkluderat vändskivor var

För år 2000 blev faktureringen 136,2 MSEK (117,8), vilket är

omsättningen 429,0 MSEK (423,3), en ökning med 1,3% och

15,6% bättre än föregående år. Volymökningen uppskattas

med hänsyn taget även till valuta och prisförändringar upp-

vara drygt 11%.

2000

4/00

3/00

2/00

1/00

1999

4/99

3/99

2/99

1/99

391,5

89,9

89,9

103,8

107,9

385,8

97,1

83,3

98,7

106,7

Vändskivor

43,5

2,4

2,1

19,1

19,9

73,8

18,0

19,0

19,3

17,5

Onspot

21,2

9,8

4,6

2,4

4,4

22,4

10,6

4,2

3,2

4,4

Armaton

8,4

2,8

2,0

1,8

1,8

5,9

1,6

0,9

1,8

1,6

Övrig utrustning

7,9

2,1

1,6

2,0

2,2

9,2

1,8

3,2

2,0

2,2

Kopplingsutrustning

Lastvagnsutrustning

472,5

107,0

100,2

129,1

136,2

497,1

129,1

110,6

125,0

132,4

Axelkopplingar

69,9

17,5

17,7

16,3

18,4

63,1

14,3

15,9

17,3

15,6

RFC-produkter

46,7

13,3

12,3

10,4

10,7

37,5

8,7

9,2

9,7

9,9

Ringfjädrar

19,6

6,3

4,3

4,1

4,9

17,2

3,1

5,1

6,3

2,7

Maskinelement

136,2

37,1

34,3

30,8

34,0

117,8

26,1

30,2

33,3

28,2

Totalt

608,7

144,1

134,5

159,9

170,2

614,9

155,2

140,8

158,3

160,6

Resultat

Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till 56,0 MSEK

framför allt koncernens svenska bolag skapade vissa störning-

(60,3), en minskning med 7,1%. Avyttringen av VBG Ltd gav

ar i den normala produktionen med temporärt ökade tillverk-

en koncernmässig realisationsvinst på 9,9 MSEK och de före-

ningskostnader som följd.

tagsanknutna SPP-medel som allokerats till VBG medförde en

Affärsområdet Maskinelement i Tyskland utvecklades

intäkt på 2,6 MSEK. Medlen har använts till att lösa in del av

sämre än planerat vad gäller resultat och kapitalbindning i

VBG AB:s pensionsskuld. Årets resultat är vidare belastat

framförallt varulager. En strategisk översyn pågår under led-

med kostnader av engångskaraktär på 6,5 MSEK.

ning av bolagets nye VD.

Sammantaget har detta påverkat resultatet positivt med 6,0

Avkastningen på sysselsatt kapital blev 14,9% (15,8) och

MSEK (5,2). En förklaring till det lägre resultatet var bland

på eget kapital 12,8% (16,4). Vinstmarginalen försämrades till

annat att inkörningen av den nya generationen produkter i

9,2% (9,8).

2000

4/00

3/00

2/00

1/00

1999

4/99

3/99

2/99

1/99

Rörelseresultat

60,4

15,2

9,9

17,0

18,3

62,8

14,7

12,8

13,9

21,4

Resultat efter finansnetto

56,0

14,7

9,3

15,5

16,5

60,3

14,7

11,1

15.0

19.5

9,2

10,3

6,9

9,7

9,7

9,8

9,5

7,9

9,5

12,2

Vinstmarginal %
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Exponering i utländsk valuta

tet till 55,9 % (46,8).

Med valutarisk avses risken att VBG-koncernens kommersiella flöden samt dess nettotillgångar i utländska dotterbolag

Miljöpåverkan

påverkas negativt vid en kursförändring av utländska valutor

Verksamheten är inte miljöförstörande i ett snävt perspektiv,

mot den svenska kronan. Valutarisken uppdelas i transaktions-

men det är ändå naturligt att bolaget som en ledande leveran-

risk och omräkningsrisk.

tör av kopplingsutrustning och andra tillbehör till tunga for-

Transaktionsrisken uppkommer då de olika koncernbolagen köper och säljer varor i annan valuta än sin egen.

don, spelar en aktiv roll i det miljöförbättrande arbetet.
Koncernen gör det genom att begränsa påverkan från våra

Försäljning i annan valuta än tillverkningslandets lokala valuta

egna processer på den omgivande miljön, men också genom

uppgår till mindre än 10 % av koncernens totala försäljning.

att våra produkter ökar effektiviteten inom transportsektorn

Andelen inköp i utländsk valuta är lägre. Terminssäkring av

och därigenom begränsar miljöstörande effekter från t ex last-

flöden sker efter prövning löpande under året.

bilstransporter.

Omräkningsrisken uppkommer då koncernen investerar i

Miljöarbetet i koncernens svenska dotterbolag VBG

nettotillgångar alternativt ökar nettolåneskuld i annan valuta

Produkter AB grundas på ett certifierat och godkänt system

än SEK. VBG-koncernen har utländska nettotillgångar i sina

för verksamhetsstyrning enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN

utländska dotterbolag. Per bokslutsdagen uppgår exponering

ISO 14001. Genom en EMAS-registrering har bolaget öppet

till ca 112 MSEK, varav 70% i DEM, 18% i USD, 6% i DKK

beskrivit sitt miljöarbete.

och 6% i NOK.

VBG Produkter AB bedriver tillståndspliktig verksamhet

Omräkningsdifferensen var för 2000 positiv 4,3 MSEK

enligt miljöbalken. Tillståndet avser rikt- och gränsvärden för

(–6,2 MSEK) och redovisades i enlighet med koncernens prin-

små mängder av oljor, zink och fosfor i processavloppsvatten.

ciper direkt mot egna kapitalet. Omräkningsriskerna har ej ter-

Ny ansökan har lämnats in med anledning av investeringen i

minsäkrats. Nettoupplåning i utländsk valuta föreligger ej.

ny målerianläggning. Den tillståndspliktiga produktionen i

Valutakursförändringarnas påverkan på koncernens rörelse-

Vänersborg motsvarar cirka 65% av detta bolags nettoom-

resultat var obetydlig.

sättning.

Investeringar

Personal

Koncernens nyinvesteringar uppgick 2000 till 36,5 MSEK

Vid utgången av 2000 var 332 personer (356) anställda i

(36,6). Med hänsyn taget till avyttrade tillgångar ingående i

VBG-koncernen varav 151 (144) i Sverige. Under 2000 har

det under året sålda dotterbolaget VBG Ltd blev nettot en

koncernen i genomsnitt sysselsatt 355 personer (395), varav

desinvestering på -12,8 MSEK (24,2 MSEK).

154 (148) verksamma i Sverige.

Kassaflöde och finansiell ställning

Styrelsens arbetsformer

Kassaflödet från den löpande verksamheten genererade ett

VBG AB:s styrelse består f n av 6 ordinarie ledamöter och två

överskott på 79,2 MSEK (56,9). Under året betalda nyinves-

suppleanter valda av bolagsstämman. Därutöver utser löntagar-

teringar uppgick till 39,2 MSEK (32,9) och samtidigt påverka-

organisationerna SIF/CF/SALF och Metall var sin ordinarie

de försäljningen av anläggningar kassaflödet positivt med 24,9

ledamot och var sin suppleant.

MSEK (15,8). Kassaflödet efter investeringar blev 64,8 MSEK

Ägarstrukturen i VBG AB är sådan att Hexagon AB till-

(39,9) och har använts till amorteringar av låneskulder 28,3

sammans med tre stiftelser (instiftade av VBG:s grundare

MSEK, utdelning 10,3 MSEK och ökad kassabehållning på

Herman Krefting) har mer än 90% av antalet röster i bolaget.

26,3 MSEK. Koncernens likvida medel uppgick därefter till

Det har överenskommits att Hexagon och stiftelserna utser

103,7 MSEK (77,1).

vardera 2 ordinarie ledamöter.

Det egna kapitalet ökade till 302,9 MSEK (275,7). Relatio-

Därutöver har ägarna gemensamt utsett 2 ordinarie leda-

nen räntebärande skuld i förhållande till eget kapital var 0,10

möter med specialkompetens inom VBG:s verksamhetsområ-

(0,43). Soliditeten stärktes under året och uppgick vid årsskif-

de. Stiftelserna har därutöver utsett en suppleant.
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Andra tjänstemän i bolaget deltager i styrelsens samman-

verkställande direktören.
De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna handhas av

träden som föredragande och sekreterare.

styrelsen i sin helhet. För att i denna del säkerställa styrelsens

Under verksamhetsåret 2000 hade styrelsen 7 (6) sammanträden. Styrelsens arbete följer en årlig föredragningsplan

informationsbehov rapporterar bolagets revisor årligen till

ägnad att säkerställa styrelsens behov av information och

styrelsen sina iakttagelser från granskningen och sin bedöm-

arbetet påverkas i övrigt av den särskilda arbetsordning styrel-

ning av bolagets interna kontroll.

sen fastställt rörande arbetsfördelning mellan styrelsen och

VBG-koncernens finansiella utveckling under fem år:
Definitioner, se not 1

1996

1997

1998

1999

2000

283,4

539,8

607,1

614,9

608,7

Resultat efter finansnetto, MSEK

40,8

42,3

50,4

60,3

56,0

Resultat efter skatt, MSEK

29,3

27,9

34,3

43,0

37,1

Balansomslutning, MSEK

220,9

524,2

588,5

589,3

541,7

Eget kapital, MSEK

140,8

213,2

247,5

275,7

302,9

Riskbärande kapital, MSEK

151,3

231,9

256,7

291,8

323,3

Soliditet, %

63,7

40,7

42,1

46,8

55,9

Andel riskbärande kapital, %

68,5

44,2

43,6

49,5

59,7

Avkastning på sysselsatt kapital, %

29,3

18,0

15,1

15,8

14,9

Avkastning på eget kapital, %

23,0

15,8

14,9

16,4

12,8

Vinstmarginal, %

14,4

7,8

8,3

9,8

9,2

211

366

422

395

355

Försäljning och resultat
Nettoomsättning, MSEK

Finansiell ställning

Lönsamhet

Övrigt
Medelantal anställda

Ägarförhållanden

Förslag till vinstdisposition

VBG:s två största ägare representerar 87,1% av totala antalet

Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen

A- och B-aktier. Hexagon AB (48,6%), är en industri- och

uppgår till 156 568 TSEK. Inga bolag i koncernen behöver

handelskoncern noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista.

göra avsättning till bundet eget kapital.

Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel i

(32,6%), har till ändamål att främja vetenskaplig forskning om

moderbolaget:

astma med inriktning på klinisk behandling av astma.

Balanserad vinst

75 404 534

Årets resultat

45 842 462

Två stiftelser, också instiftade av VBG:s grundare Herman
Krefting , Stiftelsen SLK-anställda och Stiftelsen VBG-SLK

kronor

äger 5,9% av aktierna, men har genom sina innehav av A-

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen

aktier en röstandel på 32,4%. De tre stiftelserna har tillsam-

disponeras så

mans en röstandel på 50,5%. Vid utgången av året var antalet

att till aktieägarna utdelas

registrerade aktieägare 807 st .

att i ny räkning överförs

110 976 496

kronor

121 246 996

121 246 996

10 270 500

Den föreslagna utdelningen innebär 3:00 per aktie (3:00).
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Resultaträkningar
Koncernen
TSEK
Nettoomsättning

Not

2000

1999

2000

1999

2

608 667

614 902

15 658

17 688

–404 512

–402 374

–

–

204 155

212 528

15 658

17 688

–106 640

–102 584

–3 294

–2 016

Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader
Administrationskostnader

3

Forsknings- och utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter

3

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

Moderbolaget

4,5,6

–38 260

–43 728

–8 346

–8 019

–11 628

–11 222

–

–

18 142

10 797

16 008

2 943

–5 415

–2 978

–5 580

–6 566

60 354

62 813

14 446

4 030

–

–

36 186

17 738

Resultat från finansiella investeringar
Utdelningar från andelar i dotterföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter

7

3 519

6 080

2 599

5 308

–7 878

–8 627

–489

–454

Summa resultat från finansiella investeringar

–4 359

–2 547

38 296

22 592

Resultat efter finansiella poster

55 995

60 266

52 742

26 622

Räntekostnader och liknande resultatposter

Bokslutsdispositioner

8

–

–

–3 145

1 370

Skatt på årets resultat

9

–18 850

–17 305

–3 755

–1 723

37 145

42 961

45 842

26 269

Årets resultat
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Kassaflödesanalyser
Koncernen
TSEK

Not

2000

Moderbolaget
1999

2000

1999

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster

60 354

62 813

14 446

4 030

Avskrivningar

30 826

30 578

4 915

6 596

–4 409

–25 021

–1 760

–2 647

3 006

4 477

2 126

850

Övriga ej likviditetspåverkande poster

25

Erhållen ränta
Erhållen utdelning

–

–

36 186

17 738

Erlagd ränta

–5 278

–8 027

–28

–87

Betald skatt

–10 710

–16 484

–986

–275

73 789

48 336

54 899

26 205

Kassaflöde före förändring i rörelsekapital
Minskning/ökning (-) av varulager
Minskning/ökning (-) av kundfordringar
Minskning/ökning (-) av övriga korta fordringar
Ökning/minskning (-) av leverantörsskulder
Ökning/minskning (-) av övriga korta skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

13 310

3 514

–

–

–12 790

5 827

–

651

618

–4 656

–6 664

–8 520

3 634

6 632

642

113

634

–2 768

–2 188

–4 937

79 195

56 885

46 689

13 512

–875

–6 857

–

–

–38 371

–25 988

–4 417

–786

2 312

13 738

47

13 149

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 25
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

25

Sålda materiella anläggningstillgångar
Sålda dotterbolag

25

Avyttring/amortering av finansiella anl.tillgångar

22 404

–

–

–

165

2 064

11 743

5 079

–

–

2 791

–14 365

–17 043

7 373

20 233

–

11 803

–

–

Ökning/minskning korta finansiella placeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån / ökat utnyttjande av checkkredit
Amortering av skuld / minskat utnyttjande av checkkredit

–26 030

–

–

–93

–2 260

–8 800

–

–

Utbetald utdelning

–10 271

–8 559

–10 271

–8 559

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–38 561

–5 556

–10 271

–8 652

Årets kassaflöde

26 269

34 286

43 791

25 093

Likvida medel vid årets början

77 058

42 395

45 153

20 060

Ökning/minskning (-) av kortfristiga skulder

Omräkningsdifferens likvida medel
Likvida medel vid årets slut
Outnyttjad checkräkningskredit

25

403

377

–

–

103 730

77 058

88 944

45 153

58 654

60 536

–

18 000

162 384

137 594

88 944

63 153

Räntebärande skulder och avsättningar

132 781

194 300

9 051

10 513

Kassa , bank och kortfristiga placeringar

–103 730

–77 058

–88 944

–45 153

29 051

117 242

–79 893

–34 640

–88 191

–41 584

–45 253

–24 523

Summa disponibla likvida medel
Förändring av nettolåneskuld

Nettolåneskuld
Förändring av räntebärande nettolåneskuld
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Balansräkningar
Koncernen
TSEK

Not

Moderbolaget

2000

1999

2000

1999

Dataprogramvaror

10 517

12 413

–

–

Goodwill

57 490

60 975

–

–

–

862

–

–

68 007

74 250

–

–

27 954

59 472

9 502

9 769

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

10

Förskott immateriella anläggningstillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

11

Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar

51 921

74 018

14 717

18 274

Inventarier, verktyg och installationer

31 554

28 151

2 646

3 342

avseende materiella anläggningstillgångar

19 273

4 749

3 885

73

Summa materiella anläggningstillgångar

130 702

166 390

30 750

31 458

–

–

133 019

144 762

4 545

6791

–

–

129

284

–

–

Pågående nyanläggningar och förskott

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag

12,13

Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

12

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

4 674

7 075

133 019

144 762

203 383

247 715

163 769

176 220

44 609

54 932

–

–

Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning

45 801

66 320

–

–

Färdiga varor och handelsvaror

52 272

44 737

–

–

142 682

165 989

–

–

80 620

85 593

–

–

–

–

14 764

7 774

2 673

2 710

–

771

Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos dotterföretag
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

14

4 283

6 386

148

748

4 344

3 823

2 037

1 290

91 920

98 512

16 949

10 583

Kortfristiga placeringar

83 350

18 923

83 350

18 923

Kassa och bank

20 380

58 135

5 594

26 230

Summa omsättningstillgångar

338 332

341 559

105 893

55 736

SUMMA TILLGÅNGAR

541 715

589 274

269 662

231 956
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Balansräkningar
Koncernen
TSEK

Not

2000

Moderbolaget
1999

2000

1999

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

15

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Bundna reserver

34 235

34 235

34 235

34 235

112 084

102 353

53 249

53 249

146 319

136 588

87 484

87 484

Fritt eget kapital
Fria reserver/balanserad vinst

119 423

96 156

75 405

59 406

37 145

42 961

45 842

26 269

156 568

139 117

121 247

85 675

302 887

275 705

208 731

173 159

–

–

46 308

43 163

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

42 517

39 879

9 051

10 513

Avsättningar för uppskjutna skatter

24 949

22 866

–

–

Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver

16,17

Avsättningar

Övriga avsättningar

18

Summa avsättningar
Långfristiga skulder

19

Checkräkningskredit
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Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

2 974

7 929

–

–

70 440

70 674

9 051

10 513

5 589

19 120

–

–

64 153

112 584

–

–

–

690

–

–

69 742

132 394

–

–

Skulder till kreditinstitut

20 522

22 027

–

–

Leverantörsskulder

32 394

42 623

755

113

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Skulder till dotterföretag
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

22

Summa kortfristiga skulder

–

–

298

2 074

3 439

1 219

1 998

–

6 588

10 042

137

899

35 703

34 590

2 384

2 035

98 646

110 501

5 572

5 121

541 715

589 274

269 662

231 956

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER

Ställda säkerheter

20

234 780

335 104

66 000

66 000

Ansvarsförbindelser

23

779

1 355

68 249

156 390
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Fordringar

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagens bestämmelser och redovisningsrådets rekommendationer. Om inte annat framgår är
principerna jämförbara med föregående år.

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

Koncernredovisning

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget
direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna.
Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning
har tillämpats och har upprättats enligt samma principer som
föregående år.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden,
vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet,
fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas
verkliga värde, elimineras i sin helhet. I koncernens egna
kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens
egna kapital som tillkommit efter förvärvet.
Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av dotterföretagets nettotillgångar, upptas skillnaden som koncernmässig
goodwill.
Bolaget tillämpar dagskursmetoden för omräkning av bokslut för utländska dotterföretag. Det innebär att de utländska
dotterföretagens tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Poster ingående i det egna kapitalet omräknas till
de kurser som rådde vid respektive förvärvstidpunkt. Samtliga
poster ingående i resultaträkningarna omräknas till årets
genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens egna kapital.
Koncernens resultat- och balansräkningar redovisas utan
bokslutsdispositoner och obeskattade reserver.
Bokslutsdispositioner ersätts dels med förändring av uppskjuten skatt på bokslutsdispositioner, dels som en del av koncernens resultat. Obeskattade reserver uppdelas i uppskjuten
skatteskuld och eget kapital.
Vid värdering av tillgångar och skulder på koncern- och
företagsnivå beaktas skatteeffekten, vilken redovisas som uppskjuten skattefordran respektive uppskjuten skatteskuld. Dock
beaktas inte uppskjuten skatt på koncernmässig positiv eller
negativ goodwill.
Den uppskjutna skatten har för svenska bolag beräknats
till 28% och för utländska bolag till lokal skattesats.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas enligt
balansdagens kurs. Vinster och förluster på fordringar och
skulder av rörelsekaraktär nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter alternativt övriga rörelsekostnader.
Varulager

Varulagret värderas, med tillämpning av ”först-in först-ut”
principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga
värdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet för egentillverkade
hel- och halvfabrikat har beräknats till varornas tillverkningskostnader inklusive skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. Reservering för inkurans har skett med erforderligt
belopp.
Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar avskrivs
systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Goodwill
Övriga immateriella tillgångar
Byggnader
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

25–50 år
3–10 år
3 –10 år

Goodwill avseende Ringfederförvärvet avskrivs på 15 år. Den
långa avskrivningstiden motiveras av Ringfeders stora marknadsandelar på väsentliga marknader samt av varumärket
RINGFEDER, vilket är välkänt och står för kvalitet. Utgifter
för strategiska dataprogram aktiveras. Avskrivningen är på 5
år fr o m det att investeringen tagits i bruk. Skillnaden mellan
avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar redovisas i moderbolagets resultaträkning bland bokslutsdispositioner. Ackumulerade avskrivningar utöver plan redovisas i
moderbolaget som obeskattade reserver.
Forsknings- och utvecklingsarbeten

Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten kostnadsförs
vanligtvis löpande när de uppkommer.
Intäktsredovisning

Intäkter redovisas vid leverans.
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15 år
3–5 år

Noter
Kassaflödesanalys

Geografiska marknader

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga
finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels
– handlas på en öppen marknad till kända belopp eller
– har en kortare återstående löptid än tre månader från
anskaffningstidpunkten.

Koncernen

2000

1999

Sverige

126 938

132 917

Övriga Norden

100 737

99 528

Storbritannien

49 846

73 221

Tyskland

135 210

132 150

Benelux

38 938

33 514

Frankrike

9 943

12 204

Övriga Europa

39 871

34 086

USA/Canada

66 946

58 287

Syd- och Mellanamerika

Nyckeltalsdefinitioner

Austral-Asien

Riskbärande kapital: Eget kapital med tillägg/avdrag för

Afrika

uppskjutna skatteskulder/fordran.
Soliditet: Eget kapital i förhållande till balansomslutning.
Andel riskbärande kapital: Riskbärande kapital i förhållande till balansomslutning.
Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat efter finansnetto
med tillägg för kostnadsräntor, i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital, uttryckt som balansomslutning minus
icke räntebärande skulder.
Avkastning på eget kapital: Årets resultat i förhållande till
genomsnittligt eget kapital.
Vinstmarginal: Resultat efter finansnetto i förhållande till
försäljning.
Kassaflöde per aktie: Kassaflöde från löpande verksamhet
före förändringar i rörelsekapital i förhållande till antal aktier.

Summa

3 068

1 196

35 279

35 711

1 891

2 088

608 667

614 902

Moderbolagets nettoomsättning avser fakturering av koncerninterna tjänster och hyror.
Not 3 Övriga rörelseintäkter
Koncernen

Moderbolaget

2000

1999

2000

1999

avyttrat dotterbolag

9 899

–

13 363

–

SPP-medel

2 645

–

2 645

–

836

678

–

–

1 740

5 410

–

–

Realisationsvinst

Royalty Onspot
Hyres-/serviceintäkter
i Tyskland och USA
Realisationsvinst

Not 2 Nettoomsättningens fördelning på

avyttrad fastighet

produktområden och geografiska marknader

Kursvinster

Produktområden

Övrigt

391 468

385 476

Vändskivor, VBG Ltd

34 962

63 011

Vändskivor, Skandinavien
Onspot

88

–

–

10 797

16 008

2 943

8 568

10 825

Not 4 Löner,

21 222

22 445

andra ersättningar

8 419

5 923

och sociala

Övrig lastvagnsutrustning

7 837

9 411

kostnader
Moderbolaget

472 476

497 091

Axelkopplingar

69 941

72 545

RFC-produkter

46 674

28 071

Ringfjädrar

17 948

15 312

Övrigt

57
18 142

2000

Armaton

Lastvagnsutrustning

1 628

1 883

Maskinelement

136 191

117 811

Summa

608 667

614 902

–

1999
Sociala
kostn (varav
pensionskostn)

Kopplingsutrustning

Summa

2 943

Löner o andra
ersättningar

1999

–
–

Sociala
kostn (varav
pensionskostn)

2000

2 943
1 678

Löner o andra
ersättningar

Koncernen

–
2 965

3 710

2 440

3 848

2 254

(846)
Dotterbolag

116 440

35 754

(746)
127 121

(7 401)
Koncernen

120 150

38 194
(8 247)

38 009
(5 828)

130 969

40 263
(6 574)

Av moderbolagets pensionskostnader avser 426 TSEK
(327 TSEK) gruppen styrelse och VD. Motsvarande belopp
för koncernen är 1 187 TSEK (956 TSEK).
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Övriga
anställda

1 993

Avsättningar

1 717

1 942

1 906

Summa förpliktelser

(0)
Dotterföretag i Sverige

1 439

Koncernen

Styrelsel o VD
(varav tantiem
o dyl)

Moderbolaget Sverige

Förpliktelser avseende pensioner och liknande förmåner till
styrelseledamöter och verkställande direktörer

Övriga
anställda

Styrelse o VD
(varav tantiem
o dyl)

Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan
styrelseledamöter m.fl.
2000
1999
och anställda:

Moderbolaget

2000

1999

2000

1999

6 971

6 063

4 175

3 516

341

908

341

908

7 312

6 971

4 516

4 424

Ansvarsförbindelser

(283)
38 508

(0)

1 039

36 434

Not 5 Arvode och

(152)

kostnadsersättningar till revisorer
Dotterföretag utomlands
Danmark

Koncernen
679

2 537

(0)
Norge

668

1 185

(0)
England

411

1 805

6 685

428

678

802

8 831

1 380

2000

1999

2000

1999

PricewaterhouseCoopers
1 221

Revisionsuppdrag

671

854

188

66

Andra uppdrag

422

598

229

241

1 093

1 452

417

307

88

241

–

–

14 586

(0)

(1 145)
Tyskland

2 084

(0)

(0)
USA

725
(140)

Moderbolaget

Övriga revisorer
7 561

Revisionsuppdrag

(785)
53 264

(39)

351

60 260

(0)

Not 6 Avskrivningar
Totalt dotterföretag
utomlands

3 991

72 502

(1 184)
Koncernen totalt

7 423
(1 184)

3 936

85 712

(925)
112 727

6 917

124 052

(1 360)

Till styrelsens ordförande har arvoden om 85 TSEK utbetalts
under året. Bolagets VD har erhållit 1 556 TSEK i lön och
övriga förmåner.
Verkställande direktören har ett anställningsavtal, vilket
löper med en uppsägningstid på 18 månader. Lönen är garanterad under uppsägningstiden.
Fr o m år 2002 kommer en pension om 4 basbelopp att
utbetalas från bolaget under 10 år. Övriga pensionsförmåner
är reglerade enligt SAF/CF-avtalet.
För VD i moderbolaget gäller rätt till 18 månaders anställningsförmåner om anställningen upphör pga uppsägning från
bolagets sida. För övriga ledande befattningshavare är motsvarande tidsperiod 6-18 månader.
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Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgår i koncernen till 30 826 TSEK (30 578 TSEK)
och i moderbolaget till 4 915 TSEK (6 596 TSEK).
I ovanstående ingår goodwillavskrivningar i koncernen med
5 509 TSEK (5 676 TSEK).

Avskrivningarna redovisas i resultaträkningen under
Koncernen
Moderbolaget
följande rubriker:
2000

1999

2000

1999

17 636

17 620

7 270

Administrationskostnader 5 328

7 795

10

10

4 577

20

20

4 885

6 566

4 915

6 596

Kostnad för sålda varor,
produktion
Försäljningskostnader

Forskning- och utveckling

592

586

Övriga rörelsekostnader
Summa avskrivningar

30 826

30 578

Moderbolagets avskrivningar avseende anläggningar som helt
utnyttjas av dotterföretaget VBG Produkter AB i Vänersborg
faktureras utan pålägg till dotterföretaget. För 2000 uppgick
dessa till 4 013 TSEK (5 690 TSEK) och redovisas i koncernen under rubriken kostnad sålda varor. Moderbolagets
avskrivningar för byggnader ingår som del i den marknadsmässiga hyra som faktureras till dotterföretaget i Vänersborg.

Noter
Not 10 Immateriella anläggningstillgångar

I moderbolaget redovisas dessa byggnadsavskrivningar som
övriga rörelsekostnader medan de i koncernens redovisning
fördelats på produktion, försäljning, administration och
utveckling.

Koncernen
Dataprogramvaror

Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen

Räntor

Moderbolaget

2000

1999

2000

1999

3 519

1 970

2 599

1 198

Realisationsvinst
vid försäljning av
aktieindexobligation

2000

1999

17 184

10 666

Årets inköp

560

7 172

Omklassificeringar

862

2 219

Sålda dotterbolag

–147

Ingående anskaffningsvärde

Utrangeringar
Omräkningsdifferenser

243

–815

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 702

17 184

Ingående avskrivningar

–4 771

–2 645

Årets avskrivningar

–3 327

–2 751

2 791

2 791

1 319

1 319

Utrangeringar

5 308

Omräkningsdifferenser

Sålda dotterbolag

Realisationsvinst vid
försäljning av aktier
3 519

6 080

2 599

Not 8 Bokslutsdispositioner

–2 058

53
504
–140

121

Utgående ackumulerade avskrivningar

–8 185

–4 771

Utgående planenligt restvärde

10 517

12 413

Moderbolaget
2000

Goodwill

och avskrivningar enligt plan

–505

2 320

Avsättning till periodiseringsfond

–2 640

–950

Summa

–3 145

1 370

Not 9 Skatt på årets resultat
Koncernen
2000

Koncernen

1999

Skillnad mellan bokförda avskrivningar

1999

2000

1999

75 259

81 121

1 815

–5 862

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 77 074

75 259

Ingående avskrivningar

–14 284

–9 883

–5 509

–5 137

209

736

–19 584

–14 284

57 490

60 975

Ingående anskaffningsvärde
Omräkningsdifferenser

Årets avskrivningar
Moderbolaget
2000

1999

Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Betald skatt
Svenska bolag

–9 261

–8 347

Utländska bolag

–3 612

–2 409

–3 755

–1 092
–

Svenska bolag

–3 785

–2 598

–

Utländska bolag

–2 192

–3 320

–

–18 850

–17 305

Uppskjuten skatt

Hela goodwillbeloppet är hänförligt till förvärvet av Ringfeder i
Tyskland och USA. Av kvarstående goodwill på 57 490 TSEK
avser 28 638 TSEK s k inkråmsgoodwill. Avskrivning av inkråmsgoodwill är skattemässigt avdragsgillt.

Skatt på utdelning
från dotterföretag
Summa

–631

–631
–3 755

–1 723

Koncernens genomsnittliga skattesats har ökat från 28,7% till
33,6%. Skillnaden beror huvudsakligen på följande faktorer:
- realisationsvinst år 2000, vid avyttring av aktier i dotterbolag, som var 3,5 MSEK högre i moderbolaget än koncernen
- realisationsvinst år 1999 vid avyttring av fastighet, där skattemässig vinst var 6,2 MSEK lägre än bokförd vinst, pga tidigare nedskrivning av fastigheten.
För båda åren påverkas koncernens skatt även av koncernmässiga avskrivningar på goodwill på 5,6 MSEK, som ej är
avdragsgill vid beräkning av skatt.

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende immateriella anläggningstillgångar

Koncernen
2000

1999

Ingående balans

862

3 081

Omklassificering

–862

–2 219

0

862

Utgående balans
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Koncernen

Not 11 Materiella anläggningstillgångar
Koncernen
Byggnader och mark

2000

1999

2000

1999

2000

1999

Ingående avskrivningar –75 183

–65 668

–47 093

–44 811

Moderbolaget
2000

1999

Ingående

Sålda dotterbolag

anskaffningsvärden

Försäljningar och

Årets inköp
Sålda dotterbolag

79 517

101 678

25 293

47 848

532

791

532

625

10 998

utrangeringar
Årets avskrivningar

–32 007

187

2 601

170

2 293

–12 480

–12 475

–3 347

–4 575

376

359

–76 102

–75 183

–50 270

–47 093

51 921

74 018

14 717

18 274

Försäljningar och

Omräkningsdifferenser

utrangeringar

Utgående ackumulerade

–23 180

Omklassificeringar

73

Omräkningsdifferenser

–649

–23 180

avskrivningar

73

Utgående planenligt

228

restvärde

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Moderbolaget

47 466

79 517

25 898

25 293

Ingående avskrivningar –20 045

–24 819

–15 524

–21 928

Inventarier, verktyg

Koncernen

–10 000

och installationer

2000

1999

2000

1999

69 733

77 932

22 580

34 838

8 809

7 583

Ingående nedskrivningar

–10 000

Ingående

Försäljningar och
utrangeringar, avskr

7 280

Sålda dotterbolag

7 280

Sålda dotterbolag

utrangeringar, nedskr

10 000

Årets avskrivningar
Omräkningsdifferenser

–1 495

–2 572

–481

66

10 000
–872

–876

Utgående ackumulerade av–19 512

–20 045

–16 396

–15 524

restvärde

27 954

59 472

9 502

9 769

fastigheter i Sverige

9 502

9 769

9 502

9 769

utrangeringar

–5 211

fastigheter i Sverige

16 088

Maskiner och andra

25 478

Koncernen

tekniska anläggningar

2000

1999

16 088

25 478

Moderbolaget
2000

1999

–13 239

–15

–12 346

Omklassificering

7 031

1 268

Omräkningsdifferenser

2 755

–3 811

74 948

69 733

22 565

22 580

Ingående avskrivningar –41 582

–44 669

–19 238

–26 557

2 761

8 834

15

8 464

Årets avskrivningar

–8 015

–7 643

–696

–1 145

Omräkningsdifferenser

–1 390

1 896

–43 394

–41 582

–19 919

–19 238

31 554

28 151

2 646

3 342

Utgående ackumulerade

4 832

Försäljningar och
utrangeringar

Taxeringsvärden

Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående planenligt

Ingående
149 201

137 077

4 781

14 217

Årets inköp
Sålda dotterbolag

Försäljningar och

Sålda dotterbolag

Bokfört värde

88

–8 169

anskaffningsvärden

Utgående planenligt

anskaffningsvärde

anskaffningsvärde
Årets inköp

2 509

Försäljningar och

och nedskrivningar

Moderbolaget

65 367

68 084

restvärde

–2 717

Pågående nyanläggningar och
förskott avseendeModerbolaget
Koncernen
materiella
2000
1999
2000
1999
anläggningstillgångar
Ingående balans
4 749
3 032
73
0

–24 639

Försäljningar och
utrangeringar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser

–423

–3 091

48

3 722

–945

–380

–2 724

Årets inköp

21 859

6 798

3 885

Omklassificering

–7 152

–4 990

–73

Utgående ackumulerade

Omräkningsdifferens

anskaffningsvärden

Utgående balans

128 023

149 201

64 987

65 367

–183

–91

19 273

4 749

3 885

73

73

Operationella leasingkontrakt (hyreskontrakt) har belastat
årets resultat med ca 11,6 MSEK. Återstående betalningar på
vid årsskiftet gällande kontrakt uppgår till ca 45 MSEK.
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Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

Moderbolaget
Andelar i dotterföretag

2000

Ingående anskaffningsvärde

144 762

Sålda dotterbolag

–11 743

1999

Koncernen

148 521

Nedskrivning av andelar i Ringfeder Corp.
i samband med återbetalning och

2000

Moderbolaget

1999

2000

1999

Förutbetalda leasingavgifter

308

171

13

13

Upplupen royalty

429

213

429

213

försäkringsavgifter

699

202

542

Förskottsbetalda serviceavgifter

599

704

Upplupna ränteintäkter

851

338

Förskottsbetalda

nedsättning av aktiekapital

–3 759

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

133 019

144 762

851

338

Resterande fordran vid
Andra långfristiga fordringar

Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Årets förändringar
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

aktieförsäljning

2000

1999

284

1 083

–165

–744

10

–55

129

284

682

Återbäring SPP

166

Upplupen leverantörsbonus

221

683
166

222

Övriga poster

1 071

1 291

36

44

Summa

4 344

3 823

2 037

1 290

Not 15 Förändring av eget kapital
Not 13 Andelar i dotterföretag
Kapitalandel
VBG Produkter AB (SE)

Rösträttsandel

Antal
andelar/
aktier

Bokfört
värde

100%

50 000

21 197

100%

Koncernen

Aktiekapital

Bundna Fritt eget
reserver
kapital

Belopp vid årets ingång

34 235

102 353

Omräkningsdifferens

4 309

VBG Produkter A/S (NO) 100%

100%

–

–

Förskjutningar mellan

VBG Produkter A/S (DK) 100%

100%

–

–

bundet och fritt eget kapital

Ringfeder VBG GmbH (DE) 100%

100%

1

75 594

Utdelning

Ringfeder Corp. (USA)

100%

100%

100

35 995

VBG Ltd:s omr.differens

VBG Produkter GmbH (DE)100%

100%

1

Summa

233
133 019

139 117

9 731

–9 731
–10 271

mot eget kapital

–4 001

Årets resultat

37 145

Belopp vid årets utgång

Under året har dotterbolaget VBG Ltd i England avyttrats.
Det bokförda värdet var 11 743 TSEK.

34 235

Moderbolaget

Aktie Överkurs
kapital
fond

112 084

156 568

Reserv Fritt eget
fond
kapital

Org nr

Säte

Belopp vid årets ingång

34 235

47 303

5 946

85 676

556229-6573

Vänersborg, Sverige

Utdelning

–

–

–

–10 271

VBG Produkter A/S

Oslo, Norge

Årets resultat

–

–

–

45 842

VBG Produkter A/S

Ejby, Danmark

Belopp vid årets utgång 34 235

47 303

5 946

121 247

VBG Produkter AB

Ringfeder VBG GmbH

Krefeld, Tyskland

Ringfeder Corp

Westwood, N.J USA

VBG Produkter (Deutschland) GmbH

München, Tyskland

Aktiekapitalet utgöres av 3 423 500 aktier á 10 kr. Av aktierna är 305 000 A-aktier med en rösträtt om 10 röster per aktie.
Övriga aktier, B-aktier, är sammanlagt 3 118 500 med en
rösträtt om 1 röst per aktie.
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Not 16 Obeskattade reserver

Moderbolaget

Not 20 Ställda säkerheter

2000

1999

Koncernen

17 418

16 913

För egna avsättninga

Ackumulerad skillnad mellan bokförda
avskrivningar och avskrivningar utöver plan

Moderbolaget

2000

1999

2000

1999

219 406

288 806

20 000

20 000

20 000

20 000

Företagsinteckningar

33 000

33 000

Fastighetsinteckningar

13 000

13 000

46 000

46 000

66 000

66 000

Periodiseringsfonder

28 890

26 250

och skulder

Summa

46 308

43 163

Avseende skuld till
kreditinstitut:

Not 17 Uppskjuten skatt

Företagsinteckningar

Moderbolaget

Fastighetsinteckningar

Uppskjuten skatt på förändringar av obeskattade reserver uppgår för 2000 till 880 TSEK (–383 TSEK). Uppskjuten skatteskuld för obeskattade reserver uppgår till 12 966 TSEK
(12 086 TSEK).

Summa

15 374

46 298

234 780

335 104

För övriga koncernföretag

Summa

Not 18 Övriga avsättningar

Koncernen

Summa ställda
säkerheter

234 780

335 104

2000

1999

Garantiåtaganden

1 127

1 557

Beslutade omstruktureringsåtgärder

1 847

6 372

Not 21 Checkräkningskredit

Summa

2 974

7 929

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till
64 243 TSEK (79 656 TSEK) och i moderbolaget till 0 TSEK
(18 000 TSEK).

VBG-koncernen reserverade under 1998 för omstruktureringar
i det förvärvade tyska dotterbolaget Ringfeder VBG. Avsättningen avsåg kostnader för konsulter, avgångsvederlag, omflyttningar etc. Under 1999 hade koncernen utgifter som
redovisades mot reserveringar på totalt 17 677 TSEK och
under 2000 har utgifterna uppgått till 4 525 TSEK. Kvarstående avsättning kommer att utnyttjas under 2001.

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

Koncernen

Moderbolaget

2000

1999

2000

1999

970

771

249

199

20 928

20 747

1 278

1 567

727

978

130

195

Provisioner

1 876

1 195

Upplupen hyreskostnad

6 639

5 018

1 830

Särskild löneskatt
Upplupna personal

Not 19 Långfristiga skulder

kostnader

Nedan anges den del av långfristiga skulder som förfaller till
betalning senare än fem år efter balansdagen.

Upplupet revisionsarvode

Koncernen

Skulder till kreditinstitut

2000

1999

Upplupen räntekostnad

2 311

2 413

Restkostnad vid försäljn.
av VBG Ltd
Avkastningsskatt
Övriga poster
Summa

30

650

650

77

77

2 006

5 881

35 703

34 590

74
2 384

2 035

Noter
Not 25 Kassaflödesanalys, koncernen

Not 23 Ansvarsförbindelser
Koncernen
2000

Moderbolaget

1999

2000

1999

Övriga ej likviditetspåverkande poster i rörelsens
löpande verksamhet

Pensionsförpliktelser

Realisationsvinst materiella

som inte har upptagits

anläggningstillgångar ingående

bland skulderna eller av-

i investeringsverksamheten

sättningarna och som inte

Reavinst sålda dotterbolag (enligt resultaträkning)

heller har täckning i

Omräkningsdifferens i VBG Ltd

4 001

Avskrivningar i VBG Ltd

1 671

Ökning av inkuransreserv varulager

2 391

pensionsstiftelses
förmögenhet

341

908

341

908

374

Ansvarsförbindelser till

Minskning av avsättningar ( bl a omstruktureringsreserv )

förmån för övriga

Räntedel i pensionskostnaden

koncernföretag
Övriga ansvarsförbindelser

–

–

67 628

155 172

438

447

280

310

779

1355

68 249

156 390

–9 899

–2 173
–770

Övriga poster

–4
–4 409

Summa
ansvarsförbindelser

Avyttrade dotterföretag
Immateriella anläggningstillgångar

94

Materiella anläggningstillgångar

Not 24 Medelantal anställda

46 476

Varulager

2000
Antal
Varav
anställda
män

1999
Antal
Varav
anställda
män

Moderbolaget

6 375

Övriga omsättningstillgångar

24 080

Avsättningar

–1 850

Långfristiga skulder

–39 035

Sverige

4

3

4

3

Kortfristiga skulder

–16 931

Totalt i moderbolaget

4

3

4

3

Realisationsresultat

5 898

Total köpeskilling

25 107

149

134

144

131

Likvida medel i det avyttrade dotterföretaget

–2 703

4

2

5

3

Totalt kassaflöde hänförligt till avyttrade företag

22 404

25

45

51

48

Dotterföretag
Sverige
Norge
England
Danmark

8

7

7

5

Förvärv av anläggningstillgångar

15

9

20

12

Årets investeringar (not 8 och not 9)

Tyskland

150

130

164

140

Ej betalda leverantörsfakturor

Totalt i dotterföretag

351

327

391

339

avseende förvärvade anläggningar

Koncernen totalt

355

330

395

342

Påverkan på likvida medel från

USA

årets investeringar

Vid årets slut var 332 personer (356) anställda i koncernen.

Immateriella

Materiella

–560

–35 981

1 011

–560

–34 970

–315

–3 401

–875

–38 371

Betalning av skulder hänförliga
till tidigare investeringar
Påverkan på likvida medel i
investeringsverksamheten
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Noter
Likvida medel
Kassa och bank

20 380

Kortfristiga placeringar

83 350

Likvida medel

103 730

Kortfristiga placeringar i balansräkningen uppgick totalt till
83 350 varav 0 utgjordes av ej omsättningsbara fordringar
med en löptid över tre månader, och placeringar i aktier.
Koncernens outnyttjade krediter uppgick vid årets slut till
58 654 TSEK.

Vänersborg 2001-02-09

Börje Andersson

Reidar Öster

Ola Rollén

Lars Sjöstedt

Lars Malmros

Rune Olausson

Evan Lefverman

Richard Persson
Verkställande direktör
Min revisionsberättelse har avgivits 2001-02-09

Lennart Bertheden
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i VBG Aktiebolag

ledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig

Org nr 556069-0751

mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och

med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsord-

bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens för-

ningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för

valtning i VBG AB för räkenskapsåret 2000. Det är styrelsen

mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats

och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig

i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvi-

om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen

sande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i

på grundval av min revision.

enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i

Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträk-

Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen

ningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncer-

för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen och

nen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i för-

koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revi-

valtningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och

sion innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision

Vänersborg den 9 februari 2001.

ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens
och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att
bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och

Lennart Bertheden

koncernredovisningen. Som underlag till mitt uttalande om

Auktoriserad revisor

ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelse-

Aktiedata
Resultat efter skatt
Eget kapital
Aktiekurs den 31/12
Kurs/vinst per aktie efter
skatt (P/E),ggr
Kurs/eget kapital
per aktie, %
Utdelning, kr
Direktavkastning, % 2)

VBG

1996
9,86
47,35
111,00

1997
8,72
62,27
148,00

1998
10,03
72,29
138,00

1999
2000
12,55 10,85
80,53 88,47
140,50 110,00

11,3

17,0

13,8

11,2

10,1

234,4
2,50
2,3

237,7
2,50
1,7

190,9
2,50
1,8

174,5
3,00
2,1

124,3
3,00
2,7

B-aktien

Afv Generalindex

Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl. efteranm.)

180
(c) SIX

170
160
150
140

1)

130
15
12

120

9

Definitioner
1) Föreslagen utdelning
2) Direktavkastning: utdelning i relation till aktiekurs. Samtliga beräkningar
är gjorda efter genomsnittligt antal aktier respektive räkenskapsår

110

6
3

100
J
00

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Ägarstruktur 2000-12-31
Andel
Antal aktier
Hexagon AB
Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning
Stiftelsen SLK-anställda
Stiftelsen VBG-SLK
Richard Persson
Övriga - cirka 800 personer
Totalt
Källa: VPC AB Aktiebok 2000-12-29

A-aktier
102 175
138 775
61 000
3 050
305 000

B-aktier
1 560 914
1 115 800
1
1
438
3 118

750
841
286
500

Totalt
1 663 089
1 115 800
138 775
62 750
4 891
438 286
3 423 500

procent av
aktierna
rösterna
48,6
41,9
32,6
18,1
4,1
22,5
1,8
9,9
0,1
0,5
12,8
7,1
100,0
100,0

33

S t y re l s e l e d a m ö t e r V B G A B

Börje Andersson, f 1950

Reidar Öster, f 1932

Ola Rollén, f 1965

Lars Malmros, f 1927

Ordförande i styrelsen sedan

Vice ordförande i styrelse,

Styrelseledamot sedan 2000.

Styrelseledamot sedan 1998.

1999, styrelseledamot sedan

styrelseledamot sedan 1983.

VD och koncernchef i

Styrelseordförande i Press &

1993.

Senior Advisor i CARTA

Hexagon AB (publ).

Plåtgruppen AB.

Styrelseordförande i Human

Booz • Allen & Hamilton

Styrelseledamot i Tradimus

Care AB (publ), Palm &

AB. Styrelseordförande i

AB.

Partners AB och

Ringfeder VBG GmbH och i

Ohlssons Hus AB.

Herman Kreftings Stiftelse
för Allergi- och Astmaforskning samt i Buma i
Bengtsfors AB.
Styrelseledamot i Trebruk
AB, Kostrzyn Paper S.A.,
Polen och Korimpeks AB.
Aktieinnehav: 2100 aktier.

Ledning

Ledning

Koncernledning

tillverkningsbolag

säljbolag

Richard Persson, f 1937

VBG PRODUKTER AB

VBG PRODUKTER A/S

VD och koncernchef

Vänersborg, Sverige

Ejby, Danmark

Richard Persson, f 1937

Freddy Elbaek, f 1944

VD

VD

RINGFEDER VBG GMBH

VBG PRODUKTER A/S

Krefeld, Tyskland

Oslo, Norge

Per Ericson, f 1956

Hans-Otto Westli, f 1955

VD

VD

Inger Vilhelmson, f 1947

VD-assistent
Claes Wedin, f 1956

Controller
Bo Hedberg, f 1957

Marknadschef

RINGFEDER CORP.
Westwood, USA
Carl W. Fenstermacher, f 1955

VD
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Lars Sjöstedt, f 1939

Richard Persson, f 1937

Evan Lefverman, f 1954

Rune Olausson, f 1950

Styrelseledamot sedan 1988.

VD och koncernchef, styrel-

Löntagarrepresentant tjänste-

Löntagarrepresentant kollek-

Professor emeritus i

seledamot sedan 1982.

män. Styrelseledamot sedan

tivanställda.

Transportteknik och

Styrelseledamot i Herman

2000.

Styrelseledamot sedan 1987.

Logistik vid Chalmers

Kreftings Stiftelse för

Tekniska Högskola och pro-

Allergi- och Astmaforskning,

fessor vid Tekniska

Stiftelsen SLK-anställda,

Universitetet Hamburg-

Stiftelsen VBG-SLK, Brink

Harburg. Ledamot av IVA.

Sverige AB och

Styrelseledamot i City

Westergyllen AB (publ).

Airline AB, TFK-Föreningen

Aktieinnehav: 4 891 aktier.

för transportforskning
och i Logistik- och
Transportstiftelsen LTS.
Aktieinnehav: 2 900 aktier.

Styrelsesuppleanter

Revisorer

Torbjörn Wistrand, f 1948

Hans Gustavsson, f 1947

Ordinarie:

Affärsområdeschef Hexagon

Löntagarrepresentant tjänste-

Lennart Bertheden, f 1945

Engingeering.

män. Styrelsesuppleant sedan

Auktoriserad revisor,

Styrelsemedlem sedan 1997.

2000.

Öhrlings Pricewaterhouse-

Styrelseordförande i Almega

Coopers AB

Industri och Kemiförbundet.

Lars-Göran Larsson,

Styrelseledamot i SAF.

f 1949

Suppleant:

Löntagarrepresentant kollek-

Gunnar Hjalmarsson,

Staffan Ekelund, f 1945

tivanställda.

f 1957

Föreståndare, Institutet för

Styrelsesuppleant sedan

Auktoriserad revisor,

Metallforskning.

1995.

Öhrlings Pricewaterhouse-

Styrelsesuppleant sedan 1997

Coopers AB

Styrelseordförande i
Stiftelsen SLK-anställda.
Styrelseledamot i Herman
Kreftings Stiftelse för
Allergi- och Astmaforskning
och Stiftelsen VBG-SLK.
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A d re s s e r
Sverige

Tyskland

VBG AB (publ)

RINGFEDER VBG GMBH

Box 1216

Postfach 13 06 19

462 28 Vänersborg

DE-47758 Krefeld

Tel +46 521 27 77 00

Tel +49 21 51 835-0

Fax +46 521 27 77 99

Fax +49 21 51 835-200

www.vbgab.com

www.ringfeder.de

VBG PRODUKTER AB

USA

Box 1216

RINGFEDER CORPORATION

462 28 Vänersborg

165 Carver Avenue

Tel +46 521 27 77 00

Westwood, N.J. 07675

Fax +46 521 27 77 90

Tel +1 201 666 3320

www.vbg.se

Fax +1 201 664 6053
www.ringfeder.com

Umeåfilial:
Kronoskogsvägen 8
903 61 Umeå
Tel +46 90 271 10
Fax +46 90 326 11

Danmark
VBG PRODUKTER A/S
Industribuen 20-22
DK-5592 Ejby
Tel +45 64 46 19 19
Fax +45 64 46 10 88
www.vbg.dk

Norge
VBG PRODUKTER A/S
Postboks 94 Leirdal
NO-1009 Oslo
Tel +47 23 14 16 60
Fax +47 23 14 16 61
www.vbg.no
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Grafisk formgivning/Produktion: Malmer & Partners, Gbg 2001.

VBG AB (publ)

V B G

A B

•

Å R S R E D O V I S N I N G

2 0 0 0

Innehåll

Detta är VBG

2

50 år i sammandrag

4

VDs kommentar

6

Herman Kreftings Stiftelse
för Allergi- och Astmaforskning

8

Försäljning per marknad
och produktområde

9

Affärsområde Lastvagnsutrustning

10

Affärsområde Maskinelement

14

Förvaltningsberättelse

16

Resultaträkningar

20

Kassaflödesanalys

21

Balansräkningar

22

Noter

24

Revisionsberättelse

33

Ägarstruktur

33

Styrelse

34

Adresser

36

Informationstillfällen
2001-04-19

Delårsrapport jan – mar 2001
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