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Pressmeddelande 
Stockholm, den 16 april 2014 
 
Ferronordic Machines AB publicerar årsredovisning för 2013 och offentliggör 
nya finansiella mål 
 
Ferronordic Machines har idag publicerat sin årsredovisning för verksamhetsåret 2013. I 
samband med publicering av årsredovisningen offentliggörs även nya finansiella mål.  
I årsredovisningen säger Lars Corneliusson, vd och koncernchef för Ferronordic Machines, 
bland annat följande:  

”Ferronordic Machines hade under 2013 en rekordhög omsättning på 286,6 miljoner euro. 
Jämfört med 2012 är detta en ökning om 4 % i rapporteringsvaluta och 10 % i rubel. EBITDA 
för 2013 var 18,8 miljoner euro exklusive engångskostnader, en ökning med 40 % jämfört 
med 2012. Företaget levererade över 1 500 enheter under 2013, det högsta antalet hittills. 
För tredje året i rad lyckades vi öka antalet levererade maskiner jämfört med året innan, och 
detta i en marknad som i princip inte har vuxit under denna period.”  

Han fortsätter: 

”Vi har byggt upp en stark organisation i Ryssland med över 70 försäljnings- och/eller 
serviceställen och över 730 anställda. Vi har en organisation som är välrustad för att tillvarata 
den långsiktiga tillväxtpotential som finns på den ryska marknaden”, säger Lars 
Corneliusson. 

Styrelsen i Ferronordic Machines har även beslutat införa nya finansiella mål 

”Ferronordic Machines strategiska mål är att vara ledande inom marknaden för 
anläggningsmaskiner genom geografisk expansion av den nuvarande produktportföljen samt 
expansion till närliggande affärsområden, såsom andra maskiner och kommersiella fordon. 
Vi ska även utvinna synergier ur uppbyggnaden av vårt nätverk av återförsäljare och 
supportfunktioner. Utifrån dessa strategiska mål har styrelsen beslutat att införa nya 
finansiella mål som vi anser väl överensstämmer med Ferronordic Machines ambitionsnivå”, 
säger styrelsens ordförande Per-Olof Eriksson.  

De finansiella målen för koncernen är: 

 Tvåsiffrig omsättningstillväxt i svenska kronor (genomsnittlig årlig tillväxttakt över en 
femårsperiod) 

 EBIT marginal på 6-8 % (inom fem år) 

 Nettoskuldsättning i relation till EBITDA på 0-2 ggr (över en konjunkturcykel) 

 Absorptionsnivå på 1,0 ggr inom fem år (bruttoresultatet från eftermarknaden ska 
täcka 100 % av de fasta rörelsekostnaderna) 
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Om Ferronordic Machines 

Ferronordic Machines är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment 
i Ryssland. Bolaget påbörjade sin verksamhet i juni 2010 och har sedan dess expanderat 
snabbt över hela Ryssland och är idag väletablerat i samtliga federala distrikt med över 70 
anläggningar och fler än 700 anställda. Utöver att distribuera anläggningsmaskiner och 
leverera eftermarknandssupport för Volvo CE har bolaget även utsetts till 
eftermarknadsåterförsäljare för Volvo Trucks och återförsäljare för Volvo Penta i vissa delar 
av Ryssland. Bolaget har även kontrakterat vissa andra högkvalitativa varumärken, såsom 
Logset och flera tillbehörstillverkare. Ferronordic Machines vision är att betraktas som det 
ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna.  

 
För mer information vänligen kontakta: 
Lars Corneliusson, VD och Koncernchef, Tel: +7 985 76 32738 
Anders Blomqvist, Finansdirektör, Tel: +46 70 7766 485  
eller e-mail pr@ferronordic.ru  
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