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Delårsrapport januari–mars 2014 

 
 

Fortsatt tuff marknad i Europa 
 

 Orderingången var 620,3 Mkr (688,6), vilket justerat är en minskning 

med 10,7%*).  

 

 Omsättningen var 623,2 Mkr (619,9), vilket justerat är en minskning med 

0,2%*). 

 

 Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och 

omstruktureringskostnader var 18,6 Mkr (16,7), vilket gav en justerad 

rörelsemarginal på 3,0 % (2,7).  

 

 Rörelseresultatet var 8,6 Mkr (-3,8), vilket gav en rörelsemarginal på 

1,4 % (-0,6).  

 

 Rörelseresultatet har belastats med 10,0 Mkr i omstruktureringskostnader 

(20,0), men inga förvärvskostnader (0,5). 

 

 Resultat efter skatt var 1,5 Mkr (-8,2).  

 

 Resultat per aktie var 0,13 kr (-0,70).  

 

*) justerat för valutaeffekter och förvärv 

 

 

VD-ord 
”Första kvartalet har inneburit en fortsatt besvärlig marknadssituation i Europa 

men med vissa ljuspunkter i framför allt Sydeuropa, Turkiet och på distributions-

marknaderna. Vi ser fortsatt försiktighet bland våra kunder till följd av den 

ekonomiska och politiska osäkerheten och investeringsbesluten försenas och hålls 

tillbaka. I Asia Pacific är skillnaderna mellan marknaderna betydande med stark 

utveckling i Kina och svagare i övriga marknader. Americas har fortsatt präglats av 

positiv utveckling. 

Vi fokuserar även fortsättningsvis på att öka effektiviteten, speciellt i vår europeiska 

organisation och kommer därför att genomföra ett accelererat program för att 

uppnå effektivisering inom administration, back-office och andra supportfunktioner 

inom EMEA. Programmet kommer att löpa 2014-15 och förväntas medföra 

besparingar på cirka 40 Mkr årligen från slutet av 2015. 

Effektiviseringsprogrammet kommer att leda till engångskostnader på cirka 35 Mkr 

under 2014 varav 10 Mkr har belastat första kvartalet.” 

Sven Kristensson, CEO 
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Koncernens nyckeltal 
 

Koncernens operativa nyckeltal 
 

  
Exkl. omstrukturerings-/integrationskostnader, förvärvskostnader och 

realisationsresultat vid avyttring av dotterbolag.  

     

     1 jan – 31 mars Helår april-mars 

Mkr 2014 2013 2013 12 mån 

     
Nettoomsättning 623,2  619,9  2 659,2  2 662,5  

EBITDA 30,1  28,8  219,4  220,8  

EBITDA-marginal, %   4,8 4,7 8,3 8,3 

Rörelseresultat 18,6  16,7  170,2  172,1  

Rörelsemarginal, %  3,0 2,7 6,4 6,5 

Operativt kassaflöde -1,5 11,8 226,7 213,5 

Avkastning på operativt kapital, % 6,2 5,5 14,2 14,1 

Nettoskuld/EBITDA   2,6  2,8  

Räntetäckningsgrad   5,8  6,0  
 
 

    

     

Koncernens finansiella nyckeltal 
  

     1 jan – 31 mars Helår april-mars 

Mkr 2014 2013 2013 12 mån 

     
Rörelseresultat 8,6  -3,8  127,5  139,9  

Rörelsemarginal, %  1,4 -0,6 4,8 5,3 

Resultat före skatt 2,2  -10,9  99,7  112,8  

Resultat efter skatt 1,5  -8,2  69,7  79,4  

Resultat per aktie, SEK 0,13  -0,70  5,94  6,77  

Avkastning på eget kapital, %  1,0 -1,4 11,4 13,3 

Nettoskuld   570,9  609,9  

Nettoskuldsättningsgrad, %   92,1 98,8 
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Utveckling per rörelsesegment 

EMEA 

Osäkerheten och den svaga efterfrågan har fortsatt under första kvartalet i 

rörelsesegmentet EMEA och orderingången och försäljningen var lägre under 

kvartalet. Detta i jämförelse med ett första kvartal 2013 med ett antal större 

systemorder.  

Nedgången i jämförelse med motsvarande period föregående år har varit stor i 

Tyskland. Främst är det systemförsäljningen som utvecklats svagare. Under 

kvartalet har det varit fortsatt försiktigt på marknaden och beslutsprocesserna för de 

större projekten är lång. 

Storbritannien och Danmark uppvisade en fortsatt svag orderingång. 

Utvecklingen skiljer sig mellan marknaderna i Norden och Sverige samt Norge 

utvecklades mer positivt.  

Vi kan konstatera ljuspunkter på vissa EMEA-marknader där till exempel 

Sydeuropa har visat fortsatt positiv utveckling. Framför allt har orderingången i 

Spanien och Turkiet varit god och då främst orderingången från lättare industri. 

Även utvecklingen i Benelux har varit positiv med ökad orderingång i jämförelse 

med motsvarande period föregående år. Produktförsäljningen och den enklare 

systemförsäljningen har utvecklats väl i Benelux i jämförelse med samma period 

föregående år. Polen var i nivå med föregående år och orderingången i 

distributörsmarknaderna stärktes under kvartalet. De politiska oroligheterna i 

Ukraina har påverkat Nedermans verksamhet i denna region negativt. Mest 

kännbart under kvartalet var att ordern till Kremenchuk Steel Works Stockholding 

Company, som annonserades genom pressmeddelande den 15 nov 2013, inte kunnat 

installeras enligt plan. Nuvarande läge gör det svårbedömt om och när denna 

installation kan slutföras. 

För att balansera den svaga efterfrågeutvecklingen fortsätter arbetet med att stärka 

försäljnings- och marknadsbearbetningen på utvalda marknader. Samtidigt 

introduceras ett accelererat program med effektiviseringsåtgärder för administration, 

back-office och andra supportfunktioner. Programmet skall, när det är fullt 

genomfört i slutet av 2015, ge cirka 40 Mkr i årliga besparingar. 

Effektiviseringsprogrammet kommer att leda till engångskostnader på cirka 35 Mkr 

under 2014 varav 10 Mkr har belastat första kvartalet. 

   

 1 jan- 31 mars Organisk Helår 
april-
mars 

Mkr 2014 2013 tillväxt, % 2013 12 mån 

      
Orderingång 328,8  395,7  -18,7 1 449,4  1 382,5  

Extern nettoomsättning 327,3  341,5  -6,4 1 409,5  1 395,3  

Avskrivningar -5,8  -5,8   -24,3  -24,3  

Rörelseresultat* 15,7  9,4   73,3  79,6  

Rörelsemarginal, %* 4,8 2,8  5,2 5,7 

 
*) exklusive omstrukturerings-/integrationskostnader och förvärvskostnader 

 

Orderingången under kvartalet var 328,8, vilket är en minskning med 18,7 procent 

justerat för valuta, jämfört med samma kvartal föregående år.  

Nettoomsättningen under kvartalet var 327,3 Mkr, vilket är en minskning med 6,4 

procent justerat för valuta, jämfört med samma kvartal föregående år.  
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Asia Pacific 

Rörelsesegmentet Asia Pacific (APAC) har som helhet haft lägre orderingång än 

motsvarande period föregående år. Även faktureringen var något lägre.  

Orderingången i Kina utvecklades starkt under perioden. Vi bedömer att den 

kinesiska ledningens uttalade ambition att ta itu med landets miljöproblem är 

gynnsam för Nederman. Under kvartalet utvecklades både produkt- och 

systemförsäljningen väl. Bland annat tecknades avtal med Zhongwang Aluminium 

Group. Avtalet är värt 85 Mkr och består av ett antal delorder som skall effektueras 

under 2014-2016. Varje delprojekt bokas som orderingång efterhand som avtalad 

förskottsbetalning erhålls. Under första kvartalet bokades 19 Mkr som orderingång 

relaterat till Zhongwang Aluminium Group.  

I Sydostasien har marknaden uppvisat svag efterfrågan och orderingången har 

sjunkit under perioden i jämförelse med motsvarande period föregående år. Den 

finansiella och politiska osäkerheten med bland annat nyval i flera av marknaderna 

bedöms ha en negativ inverkan på investeringsviljan. Såväl i Indonesien som 

Thailand har efterfrågan sjunkit vilket påverkat orderingången. 

 

I Australien har den låga efterfrågan i råmaterialindustrin fortsatt haft negativ 

påverkan på orderingången och då framför allt systemförsäljningen. 

Det samlade intrycket är att Kina utvecklats starkt under kvartalet men att det råder 

fortsatt stor osäkerhet i hela APAC vilket framför allt påverkar systemförsäljningen. 

 

 1 jan- 31 mars Organisk Helår 
april-
mars 

Mkr 2014 2013 tillväxt, % 2013 12 mån 

      
Orderingång 67,7  74,7  -7,7 300,9  293,9  

Extern nettoomsättning 52,9  57,1  -3,3 291,8  287,6  

Avskrivningar -1,3  -1,4   -5,4  -5,3  

Rörelseresultat* -8,6  -8,3   13,6  13,3  

Rörelsemarginal, %* -16,3 -14,5  4,7 4,6 

 
*) exklusive omstrukturerings-/integrationskostnader och förvärvskostnader 

 

Orderingången under kvartalet var 67,7 Mkr, vilket är en minskning med 7,7 procent 

justerat för valuta, jämfört med samma kvartal föregående år.   

 

Nettoomsättningen under kvartalet var 52,9 Mkr, vilket är en minskning med 3,3 

procent justerat för valuta, jämfört med samma kvartal föregående år.  
 

Americas 

Rörelsesegmentet Americas har fortsatt att utvecklas positivt under kvartalet med 

såväl ökad orderingång som stärkt fakturering.  

 

Vi kan också konstatera att offertstocken ligger på en god nivå samtidigt som vi har 

upplevt en viss fortsatt tröghet i beslutsfattandet avseende de större projekten.  

 

I USA utvecklades orderingången bra under kvartalet. Främst är det 

systemförsäljningen som utvecklas väl. Vi ser en positiv utveckling på marknaden 

även om det fortfarande finns osäkerhet och fortsatt viss fördröjning i besluten kring 

de större projekten. Även Nordfabs rörsystem hade ett bra kvartal. 

Produktförsäljningen var i nivå med föregående år.  

 

I Kanada var marknaden fortsatt stabil med en orderingång och fakturering i nivå 

med samma period föregående år. 
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Nederman i Brasilien har uppvisat fortsatt god tillväxt. Vi ser god aktivitet i 

ekonomin och främst är det projektförsäljning med medelstora order som utvecklats 

väl. 

 1 jan- 31 mars Organisk Helår 
april-
mars 

Mkr 2014 2013 tillväxt, % 2013 12 mån 

      
Orderingång 223,8  218,2  3,0 1 005,1  1 010,7  

Extern nettoomsättning 243,0  221,3  10,3 957,9  979,6  

Avskrivningar -2,2  -2,3   -9,0  -8,9  

Rörelseresultat* 28,9  26,2   138,9  141,6  

Rörelsemarginal, %* 11,9 11,8  14,5 14,5 

 
*) exklusive omstrukturerings-/integrationskostnader och förvärvskostnader 

 

Orderingången under kvartalet var 223,8 Mkr, vilket är en ökning med 3,0 procent 

justerat för valuta, jämfört med samma kvartal föregående år.   

 

Nettoomsättningen under kvartalet var 243,0 Mkr, vilket är en ökning med 10,3 

procent justerat för valuta, jämfört med samma kvartal föregående år.  
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Framtidsutsikter 
 

Våra framtidsutsikter från kvartal 4 kvarstår vilket innebär att vi bedömer att region 

Americas, med stöd av fortsatt ekonomisk tillväxt, kommer att utvecklas väl de 

kommande kvartalen. 

För EMEA och APAC präglas efterfrågan av fortsatt osäkerhet.  
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Kvartal 1 

Omsättning och orderingång 

 

 

Orderingången under kvartalet var 620,3 Mkr (688,6). Justerat för valuta och 

förvärv var det en minskning med 10,7 procent jämfört med samma kvartal 

föregående år. 

 

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 623,2 Mkr (619,9). Justerat för valuta 

och förvärv var det en minskning med 0,2 procent jämfört med samma kvartal 

föregående år. 
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Resultat 

Koncernens rörelseresultat för kvartalet var 8,6 Mkr (-3,8). Justerat för 

förvärvskostnader och omstruktureringskostnader uppgick rörelseresultatet till 18,6 

Mkr (16,7), vilket gav en rörelsemarginal på 3,0 procent (2,7).  

Resultat före skatt var 2,2 Mkr (-10,9). 

Resultat efter skatt var 1,5 Mkr (-8,2), vilket gav ett resultat per aktie om 

0,13 kr (-0,70). 

 

Operativt kassaflöde och investeringar 

Det operativa kassaflödet uppgick till -1,5 Mkr (11,8). 

Bruttoinvesteringarna har under kvartalet uppgått till 4,9 Mkr (12,5). 

 

Övrig finansiell information 

Likviditet: Koncernen hade vid periodens slut 222,3 Mkr i likvida medel och 

ytterligare 75,4 Mkr i outnyttjade checkräkningskrediter. Utöver detta finns ett 

låneutrymme på ytterligare 215,4 Mkr inom ramen för Nedermans låneavtal med 

SEB. 

Eget kapital i koncernen uppgick den 31 mars 2014 till 617,4 Mkr (573,7). Totalt 

antal utestående aktier vid periodens utgång var 11 681 340. 

 

Koncernens soliditet var 29,4 procent per den 31 mars 2014 (28,1). Den finansiella 

nettoskuldsättningsgraden, räknat som nettoskulden i förhållande till eget kapital 

98,8 procent (110,8). 

 

Antal anställda 

Medelantalet anställda under perioden var 1 843 (1 898). Antalet anställda vid 

periodens slut var 1 939 (1 970). 

 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Koncernen och moderbolaget exponeras för ett flertal risker som i huvudsak 

uppkommer med anledning av att koncernen köper och säljer produkter i utländsk 

valuta. Dessa risker beskrevs mer i detalj i företagets förvaltningsberättelse i 

årsredovisningen 2013 på sidan 37 och i not 24. Någon omständighet som föranleder 

ändrad bedömning av nämnda risker har inte framkommit. 

 

 

Valberedning 
Enligt årsstämmans riktlinjer för valberedningens arbete har Göran Espelund (ordf.), 

Lannebo Fonder, Jan Svensson, Investment AB Latour och Sophia Pettersson, 

Ernström & Co utsetts till valberedning inför årsstämman 2014. För frågor rörande 

valberedningens arbete hänvisas till goran.espelund@lannebofonder.se. 

 

mailto:goran.espelund@lannebofonder.se
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Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport för koncernen har upprättats enligt IAS 34 delårsrapportering 

samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för 

moderbolaget har upprättats enligt årsredovisningslagens 9 kap. och RFR 2. För 

koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och 

beräkningsgrunder, förutom ändringar nedan, tillämpats som i den senaste 

årsredovisningen, se vidare årsredovisningen för 2013, sidorna 49-53. 

 

Ändringar som tillämpas från och med 1 januari 2014  

Ett antal nya standarder och ändringar av tolkningar och befintliga standarder som 

träder ikraft 1 januari 2014 har tillämpats vid upprättandet av koncernens finansiella 

rapporter. Ingen av dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernens 

finansiella rapporter. 

 

Frivilligt byte av redovisningsprincip 

Koncernen har harmoniserat tillvägagångssättet gällande hantering av fraktintäkter. 

Omklassificeringen har gjorts för att det ger en mer rättvisande bild av koncernens 

resultaträkning. Jämförelsesiffror hänförliga till omklassificeringen har justerats. Det 

har inneburit att orderingången, nettoomsättningen och kostnad för sålda varor har 

ökat enligt nedan: 

 

År 2013 Q1: 5,4 Mkr 

 

 

 

Kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens 

verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står 

inför. 

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor. 

 

Helsingborg den 23 april 2014 

 

Jan Svensson   

Ordförande    

 

 

 

Fabian Hielte  Ylva Hammargren Gunnar Gremlin 

Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelseledamot 

   

 

 

Per Borgvall  Susanne Pahlén Åklundh Sven Kristensson 

Styrelseledamot  Styrelseledamot  Verkställande Direktör 

  

 

Jonas Svensson    

Arbetstagarrepresentant   
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Resultaträkning för koncernen  

 
 

   

  1 jan -31 mars Helår   april-mars 

Mkr NOT 2014 2013 2013 12 mån 

      
Nettoomsättning  623,2 619,9 2 659,2 2 662,5 

Kostnad för sålda varor  -399,9 -401,9 -1 692,6 -1 690,6 

Bruttoresultat  223,3 218,0 966,6 971,9 

      

Försäljningskostnader  -146,1 -156,1 -600,1 -590,1 

Administrationskostnader  -49,7 -42,6 -171,9 -179,0 

Forsknings- och utvecklingskostnader  -4,9 -5,3 -21,6 -21,2 

Förvärvskostnader   -0,5 -1,7 -1,2 

Omstrukturerings- och integrationskostnader  -10,0 -20,0 -41,0 -31,0 

Övriga rörelseintäkter/-kostnader  -4,0 2,7 -2,8 -9,5 

Rörelseresultat  8,6 -3,8 127,5 139,9 

      

Finansiella intäkter  0,5 0,5 2,0 2,0 

Finansiella kostnader  -6,9 -7,6 -29,8 -29,1 

Finansnetto  -6,4 -7,1 -27,8 -27,1 

      

Resultat före skatt  2,2 -10,9 99,7 112,8 

Skatt  -0,7 2,7 -30,0 -33,4 

Periodens resultat  1,5 -8,2 69,7 79,4 

      
      

Periodens resultat hänförligt till:      

Moderföretagets aktieägare  1,5 -8,2 69,7 79,4 

      

Resultat per aktie      

före utspädning (kr)  0,13 -0,70 5,95 6,80 

efter utspädning (kr)  0,13 -0,70 5,93 6,74 

      

      

      

Rapport över totalresultat för koncernen   
     

  1 jan – 31 mars Helår april-mars  

Mkr NOT 2014 2013 2013 12 mån 

      
Periodens resultat  1,5 -8,2 69,7 79,4 

      

Övrigt totalresultat      

Poster som inte kan omföras till periodens 
resultat 

     

Omvärdering av förmånsbestämda 
pensionsplaner  

    1,6 1,6 

Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras 
till periodens resultat  

    -0,5 -0,5 

    1,1 1,1 
Poster som har omförts eller kan omföras 
till periodens resultat 

     

Omräkningsdifferenser hänförliga till 
utlandsverksamheter 

 2,2 -19,3 -6,4 15,1 

  2,2 -19,3 -6,4 15,1 

Övrigt totalresultat för perioden efter skatt  2,2 -19,3 -5,3 16,2 

      
Summa totalresultat för perioden  3,7 -27,5 64,4 95,6 

      
Periodens totalresultat hänförligt till:      

Moderföretagets aktieägare  3,7 -27,5 64,4 95,6 
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Finansiell ställning för koncernen 

     

  31 mars  31 mars  31 dec 

Mkr NOT 2014 2013 2013 

Tillgångar     

Goodwill  606,1 587,4 605,4 

Övriga immateriella anläggningstillgångar  81,3 92,3 84,0 

Materiella anläggningstillgångar  220,5 226,2 224,1 

Långfristiga fordringar  6,0 5,3 5,8 

Uppskjutna skattefordringar  83,6 79,0 79,1 

Summa anläggningstillgångar  997,5 990,2 998,4 

     

Varulager  291,3 292,2 291,4 

Kundfordringar  418,5 425,2 472,0 

Övriga kortfristiga fordringar 1 166,7 154,3 146,3 

Likvida medel  222,3 183,2 270,0 

Summa omsättningstillgångar  1 098,8 1 054,9 1 179,7 

Summa tillgångar  2 096,3 2 045,1 2 178,1 

     

     

Eget kapital  617,3 573,7 619,8 

     

Skulder     

Långfristiga räntebärande skulder  704,1 674,1 711,0 

Övriga långfristiga skulder  12,9 14,5 13,4 

Avsättning till pensioner  96,1 103,7 97,2 

Uppskjutna skatteskulder  24,6 33,1 26,9 

Summa långfristiga skulder  837,7 825,4 848,5 

     

Kortfristiga räntebärande skulder  32,0 41,0 32,7 

Leverantörsskulder  231,3 216,2 255,5 

Övriga kortfristiga skulder  1 378,0 388,8 421,6 

Summa kortfristiga skulder  641,3 646,0 709,8 

Summa skulder  1 479,0 1 471,4 1 558,3 

Summa eget kapital och skulder  2 096,3 2 045,1 2 178,1 

     

 

 

Förändring i koncernens eget kapital i sammandrag 
  

 31 mars 31 mars 31 dec 

Mkr 2014 2013 2013 

    

Ingående eget kapital den 1 januari 619,8 601,2 601,2 

Periodens resultat 1,5 -8,2 69,7 

Övrigt totalresultat    

Årets förändring av omräkningsreserv 2,2 -19,3 -6,4 

Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner efter 
skatt    1,1 

Summa övrigt totalresultat för året 2,2 -19,3 -5,3 

Summa totalresultat för året 3,7 -27,5 64,4 

Transaktioner med koncernens ägare    

Utdelning   -46,9 
Aktierelaterade ersättningar 0,5  1,1 
Återköp aktier -6,7   

Utgående eget kapital den 31 december 617,3 573,7 619,8 
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Kassaflödesanalys för koncernen    

 1 jan-31 mars Helår april-mars  

Mkr 2014 2013 2013 12 mån 

     
Rörelseresultat 8,6 -3,8 127,5 139,9 

Justering för:     

    Avskrivningar på anläggningstillgångar 11,5 12,1 49,2 48,6 

    Övriga justeringar -2,2 14,1 -16,8 -33,1 

Erhållen och betald ränta samt övr finansiella poster -7,2 -4,4 -33,6 -36,4 

Betald skatt -20,1 -26,0 -67,0 -61,1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -9,4 -8,0 59,3 57,9 

förändringar i rörelsekapital     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -20,3 -15,8 50,1 45,6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -29,7 -23,8 109,4 103,5 

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -4,3 -12,4 -28,6 -20,5 

Förvärv/Avyttring av enheter   2,0* -8,5 -10,5 

Kassaflöde före finansieringsverksamheten -34,0 -34,2 72,3 72,5 

Utdelning   -46,9 -46,9 

Kassaflöde från övriga finansieringsverksamheten -14,2 -0,9 15,9 2,6 

Periodens kassaflöde -48,2 -35,1 41,3 28,2 

Likvida medel vid periodens början 270,0 224,6 224,6 270,0 

Omräkningsdifferenser 0,5 -6,3 4,1 10,9 

Likvida medel vid periodens slut 222,3 183,2 270,0 309,1 

     
     

Koncernens operativa kassaflöde     

Rörelseresultat 8,6 -3,8 127,5 139,9 

Justering för:     

    Avskrivningar på anläggningstillgångar 11,5 12,1 49,2 48,6 

    Omstrukturerings- och integrationsposter 5,2 16,1 39,3 28,4 

    Förvärvskostnader  1,5 6,0 4,5 

    Övriga justeringar -2,2 14,1 -16,8 -33,1 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -20,3 -15,8 50,1 45,6 

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -4,3 -12,4 -28,6 -20,5 

Operativt kassaflöde -1,5 11,8 226,7 213,4 

 

* Justering av köpeskilling avseende tidigare förvärv, 2,0 Mkr, har minskat goodwill med 
motsvarande belopp. 
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Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag 

     

 1 jan – 31 mars Helår april-mars 

Mkr 2014 2013 2013 12 mån 

     
Rörelseresultat -9,3 -13,8 -69,9 -65,4 

Resultat aktier i dotterbolag 8,4 5,3 157,8 160,9 

Övriga finansiella intäkter och kostnader -3,9 -5,5 -5,6 -4,0 

Resultat efter finansnetto -4,8 -14,0 82,3 91,5 

     

Bokslutsdispositioner   50,0 50,0 

Resultat före skatt -4,8 -14,0 132,3 141,5 

     

Skatt     

Periodens resultat -4,8 -14,0 132,3 141,5 

     

     

     

Rapport över totalresultat för moderbolaget  

    

 1 jan – 31 mars Helår april-mars  

Mkr 2014 2013 2013 12 mån 

     
Periodens resultat -4,8 -14,0 132,3 141,5 

     

Övrigt totalresultat     

Poster som inte kan omföras till 
periodens resultat     

     

Poster som har omförts eller kan 
omföras till periodens resultat     

     

Övrigt totalresultat för perioden efter 
skatt     

Summa totalresultat för perioden -4,8 -14,0 132,3 141,5 

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Delårsrapport januari-mars 2014 – www.nederman.com                       14 (17) 

 

Balansräkning för moderbolaget i sammandrag 

    
 31 mars 31 mars 

 
31 dec 

Mkr 2014 2013 2013 

Tillgångar    

Summa anläggningstillgångar 1 294,4 1 355,5 1 298,0 

Summa omsättningstillgångar 183,6 110,8 295,1 

Summa tillgångar 1 478,0 1 466,3 1 593,1 

    
    

Eget kapital  560,0 470,5 571,0 

    

Skulder    

Summa långfristiga skulder 702,1 670,6 709,4 

Summa kortfristiga skulder 215,9 325,2 312,7 

Summa skulder 918,0 995,8 1 022,1 

    

Summa eget kapital och skulder 1 478,0 1 466,3 1 593,1 

    
    

 

Förändringar i moderbolagets eget kapital i sammandrag 

 31 mars 31 mars 31 dec 

Mkr 2014 2013 2013 

    

Ingående eget kapital den 1 januari 571,0 484,5 484,5 

Periodens resultat -4,8 -14,0 132,3 

Fusionsresultat    

Övrigt totalresultat    

Summa övrigt totalresultat för året    

Summa totalresultat för året -4,8 -14,0 132,3 

Transaktioner med ägare    

Utdelning   -46,9 
Aktierelaterade ersättningar 0,5  1,1 
Återköp aktier -6,7   

Utgående eget kapital den 31 december 560,0 470,5 571,0 

    

    

 

Närståenderelationer hos moderbolaget   

    
Mkr 2014    

Dotterföretag    
Övriga rörelseintäkter 13,6   
Erhållen utdelning 8,3   
Finansiella intäkter och kostnader 0,4   
Fordringar per 31 mars 509,5   
Skulder per 31 mars 169,8   
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NOT 1 Verkligt värde och redovisat i balansräkningen 31 mars 2014 

Mkr 

 

Verkligt 
värde 

Finansiella 
instrument ej 

redovisade till 
verkligt värde 

Summa 
redovisat värde 

Övriga fordringar     

Valutaterminer *)  0,1  0,1 

Övriga andra fordringar   166,6 166,6 

Summa  0,1 166,6 
 

166,7 

     

Övriga skulder     

Valutaterminer *)   1,7  1,7 

Avsättningar och övriga andra skulder     376,3 376,3 

Summa  1,7 376,3 378,0 

   
 

  

*) Koncernen innehar finansiella instrument i form av valutaterminskontrakt som redovisas till verkligt värde i 
balansräkningen. Det verkliga värdet har för samtliga kontrakt värderats utifrån direkt eller indirekt 
observerbar marknadsdata, dvs. nivå 2 enligt IFRS 7. För övriga finansiella instrument överensstämmer i allt 
väsentligt verkligt värde med bokfört värde. För ytterligare information hänvisas till not 24 i årsredovisningen 
för 2013. 
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Segmentredovisning 

 

Posten som ligger som ofördelad avser huvudsakligen kostnader relaterat till 

moderbolaget Nederman Holding AB, vilket innehåller de centrala huvud-

kontorsfunktionerna. 

 

 1 jan - 31 mars Helår april-mars 

Mkr 2014 2013 2013 12 mån 

EMEA     

Orderingång 328,8  395,7  1 449,4  1 382,5  

Extern nettoomsättning 327,3  341,5  1 409,5  1 395,3  

Avskrivningar -5,8  -5,8  -24,3  -24,3  

Rörelseresultat *) 15,7  9,4  73,3  79,6  

Rörelsemarginal %*) 4,8 2,8 5,2 5,7 

 

      

Asia Pacific     

Orderingång 67,7  74,7  300,9  293,9  

Extern nettoomsättning 52,9  57,1  291,8  287,6  

Avskrivningar -1,3  -1,4  -5,4  -5,3  

Rörelseresultat *) -8,6  -8,3  13,6  13,3  

Rörelsemarginal %*) -16,3 -14,5 4,7 4,6 

 

    

Americas     

Orderingång 223,8  218,2  1 005,1  1 010,7  

Extern nettoomsättning 243,0  221,3  957,9  979,6  

Avskrivningar -2,2  -2,3  -9,0  -8,9  

Rörelseresultat *) 28,9  26,2  138,9  141,6  

Rörelsemarginal %*) 11,9 11,8 14,5 14,5 

 

    

Övrigt-ofördelat 

    

Avskrivningar -2,2  -2,6  -10,5  -10,1  

Rörelseresultat *) -17,4  -10,6  -55,6  -62,4  

     

Koncernen     

Orderingång 620,3  688,6  2 755,4  2 687,1  

Nettoomsättning 623,2  619,9  2 659,2  2 662,5  

Avskrivningar -11,5  -12,1  -49,2  -48,6  

Rörelseresultat *) 18,6  16,7  170,2  172,1  

Förvärvskostnader  -0,5  -1,7  -1,2  

Omstrukturerings-/integrationskostnader -10,0 -20,0  -41,0  -31,0  

Rörelseresultat  8,6  -3,8  127,5  139,9  

Resultat före skatt 2,2  -10,9  99,7  112,8  

Resultat efter skatt 1,5  -8,2  69,7  79,4  

     

     
*) exklusive omstrukturerings-/integrationskostnader och förvärvskostnader 
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Inbjudan till telefonkonferens  

En telefonkonferens avseende rapporten hålls på svenska idag onsdagen den 23 april 

klockan 17.30. 

Nedermans VD och koncernchef Sven Kristensson samt CFO Stefan Fristedt 

presenterar rapporten och svarar på frågor.  

För att delta i konferensen ring 08-519 993 55. Konferensen kommer också att 

sändas via Internet.  

Besök vår webbplats på: www.nederman.se/telekonf för internetlänk och 

presentation.  

 

Datum för finansiell rapportering 

 

Kvartalsrapport 2 14 juli 2014 

Kvartalsrapport 3 16 oktober 2014 

 
 

Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Nederman-

ledningens nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att 

förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga kan 

ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. 

Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsenligt jämfört med vad som 

framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bl a förändrade 

förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav 

och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer. 

Denna information är sådan som Nederman ska offentliggöra enligt lagen om 

värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2014 kl 16.00.  

 

Närmare upplysningar lämnas av  
Sven Kristensson, CEO  Stefan Fristedt, CFO 

Telefon 042-18 87 00  Telefon 042-18 87 00 
e-mail: sven.kristensson@nederman.com e-mail: stefan.fristedt@nederman.com 

 

För mer information se även Nedermans hemsida: www.nederman.com 
 

Nederman Holding AB (publ), 

Box 602, 251 06 Helsingborg 

Telefon 042-18 87 00, Telefax 042-18 77 11 

Organisationsnummer 556576-4205 

 

Fakta om Nederman 
Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik 

med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan 

från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet.  

Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning och service. 

Försäljning sker via dotterbolag i 25 länder och distributörer i ett 30-tal länder. Nederman 

utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i Europa, 

Nordamerika och Asien.  

Koncernen är noterad på Nasdaq OMX Mid Caplista, har cirka 1 950 anställda och omsätter 

cirka 2,7 miljarder kr. 

 

http://www.nederman.se/telekonf
mailto:sven.kristensson@nederman.com

