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Den varma sommaren försvagade efterfrågan i tredje kvartalet-
men försäljningen ökar i slutet av perioden 
 
Tredje kvartalet i sammandrag: Delårsperioden i sammandrag:  
julijulijulijuli    ––––    september september september september 2018201820182018    januari januari januari januari ––––    septemberseptemberseptemberseptember    2018201820182018    

� Nettoomsättning 122,2 Mkr (135,4) � Nettoomsättning 457,9 (474,2) 
� Ebita-resultat 7,8 Mkr (14,5) � Ebita-resultat 46,1 (52,7) 
� Resultat före skatt 6,8 Mkr (13,2) � Resultat före skatt 43,0 (48,5) 
� Resultat per aktie 0,25 kr (0,49) � Resultat per aktie 1,59 (1,80) 

 
 
Viktiga händelser under kvartalet 

• Omsättning påverkas negativt av den varma och långa sommaren 

• Den lägre volymen påverkar lönsamheten negativt 

• Macro Design har utsetts till årets leverantör av Comfortkedjan 

• Kristina Laurelii tillträder som ny CFO 

 

 
Händelser efter kvartalet 

� Vi ser en god försäljningsutveckling i början av fjärde kvartalet 

� Domen avseende Buildor AB:s intrång i Svedbergs immateriella rättigheter, 

till fördel för Svedbergs, har vunnit laga kraft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella nyckeltalFinansiella nyckeltalFinansiella nyckeltalFinansiella nyckeltal
2018201820182018 2017201720172017 2018201820182018 2017201720172017 2017201720172017

juli-septjuli-septjuli-septjuli-sept juli-septjuli-septjuli-septjuli-sept jan-septjan-septjan-septjan-sept jan-septjan-septjan-septjan-sept jan-decjan-decjan-decjan-dec
Nettoomsättning, Mkr 122,2 135,4 457,9 474,2 639,2
EBITDA, Mkr 12,6 19,6 61,8 67,8 85,4
EBITDA-marginal, % 10,3 14,5 13,5 14,3 13,4
EBITA, Mkr 7,8 14,5 46,1 52,7 68,1
EBITA-marginal, % 6,4 10,7 10,1 11,1 10,7
Resultat per aktie, kr1 0,25 0,49 1,59 1,80 2,20

1Justerat för återköp av egna aktier
För definitioner, se sid 14.
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VD-kommentar: Den varma sommaren försvagade efterfrågan i 
tredje kvartalet - men försäljningen ökar i slutet av perioden 
Koncernens omsättning under tredje kvartalet uppgick till 122,2 Mkr jmf med 135,4 föregående år, drivet av utmanande 

förutsättningar i marknaden. Den ovanligt långa och varma sommaren påverkade försäljningen negativt och resulterade i en 

fördröjd start av den försäljningsmässigt viktiga höstsäsongen. Vi ser dessutom effekten av en lägre grad av nybyggnation i en 

marknad som varit avvaktande under första halvåret, framförallt i Stockholmsregionen. Det är den lägre omsättningen som 

driver den försämrade lönsamheten i kvartalet. Efter en svag försäljningsutveckling i inledningen av kvartalet såg vi en 

starkare försäljning i slutet av perioden. 

 

Kvartalets EBITA-resultat uppgick till 7,8 Mkr (14,5) med en EBITA-marginal på 6,4 procent (10,7), då den lägre omsättningen 

inte har kunnat absorberas genom lägre kostnader i perioden. Kvartalets kassaflöde från löpande verksamhet förstärktes och 

uppgick till 11,5 Mkr (0,8). Under kvartalet har Macro Design utsetts till årets leverantör av Comfortkedjan. 

 

 

 
 
”Den ovanligt långa och varma sommaren påverkade försäljningen negativt och 

resulterade i en fördröjd start av den försäljningsmässigt viktiga höstsäsongen.  

Efter en svag försäljningsutveckling i inledningen av kvartalet såg vi en mycket 

starkare försäljning i perioden”, säger VD Sofia Axelsson. 

 

 

 

 

 
 

 
Affärsmässiga vägval 
Svedbergskoncernen har som mål att vara nordens bästa badrumsinredare genom att möta konsumentens behov. Vår 

strategi, att bygga två relevanta varumärken med olika målgrupper, har implementerats och innebär att vi har en spännande 

lanseringsplan för både Macro Design och Svedbergs inför kommande år. Vi kommer att lansera produkter som ger oss 

möjligheter att ta marknadsandelar både i projekt- och konsumentmarknaden. Samtidigt som vi ökar differentieringen av 

våra två varumärken så fortsätter vi att jobba med att identifiera ytterligare områden för att bli effektivare och uppnå 

synergieffekter i koncernen.  
 
Framtidsutsikter 
Efter ett kvartal med utmanande marknadsförutsättningar, ser vi en stabilare konsumentmarknad. Vi förväntar oss en god 

efterfrågan på våra produkter i Sverige och Finland men är förberedda om det nuvarande goda konjunkturläget förändras. Vi 

ser en minskad aktivitet för nybyggnationen från en historiskt hög nivå. Aktiviteten vad gäller ROT bedömer vi vara fortsatt 

god. Största delen av omsättningen i koncernen är ROT-relaterad och produktsortimentet, i kombination med nyheter för 

2019, blir väl anpassat för dessa behov. Vi följer marknadsläget kontinuerligt för att säkerställa att vi agerar på externa 

möjligheter och utmaningar. 

 
 

 

 

 

 

Sofia Axelsson, VD och Koncernchef 
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Den varma sommaren försvagade efterfrågan i tredje kvartalet - men 
försäljningen ökar i slutet av perioden 
 
Nettoomsättning och resultat 
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 122,2 Mkr (135,4). EBITA-

resultatet blev 7,8 Mkr (14,5) vilket motsvarar en EBITA-marginal på 6,4 

procent (10,7). Resultat före skatt uppgick till 6,8 Mkr (13,2).  

  
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 457,9 Mkr (474,2). EBITA-

resultatet blev 46,1 Mkr (52,7) vilket motsvarar en EBITA-marginal på 

10,1 procent (11,1). Resultat före skatt uppgick till 43,0 Mkr (48,5).  

  
Marknad  
Under kvartalet minskade omsättningen på den svenska marknaden med 

8 procent och uppgick till 86,9 Mkr (94,5).  Norska försäljningen minskade 

med 15 procent till 20,3 Mkr (23,8). Även den finska försäljningen 

minskade med 7 procent till 13,6 Mkr (14,6). Exportmarknaderna 

utgjorde 29 procent (30) av koncernens nettoomsättning. 

 

Under årets första nio månader minskade omsättningen på svenska 

marknaden med 1 procent och uppgick till 342,9  Mkr (345,0).  Norska 

försäljningen minskade med 14 procent till 66,1 Mkr (77,0). Den finska 

marknaden ökade något och uppgick till 43,1 Mkr (43,0).  
Exportmarknaderna utgjorde 25 procent (27) av koncernens 

nettoomsättning. 

 
Finansiella mål 
De av styrelsen beslutade finansiella målen för bolaget är: 

• genomsnittlig tillväxt – 10 procent årligen,  
inklusive kompletteringsförvärv 

• lönsamhet – EBITA-marginal överstigande 15 procent  

 
Investeringar  

Koncernens investeringar uppgick under året till totalt 13,7 Mkr (11,2) 

och är huvudsakligen hänförligt till investeringar i produktionsutrustning 

och produktutveckling.  

 

Avskrivningar och nedskrivningar 
Avskrivningar och nedskrivningar har under året uppgått till 15,7 Mkr (15,3). Av årets avskrivningar är 0,9 Mkr (0,9) 

förvärvsrelaterade. 

 
Kassaflöde och finansiell ställning  
Kassaflödet från den löpande verksamheten under årets första nio månader uppgick till 26,5 Mkr (28,2) och kvartalets 

kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11,5 Mkr (0,8). Nettoskuld per 30 september 2018 uppgick till 183,0 

Mkr (176,0). Eget kapital per 30 september 2018 uppgick till 155,7 Mkr (159,2) och soliditeten till 30,0 procent (31,0).  
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Upplysningar om koncernens risker framgår av bolagets årsredovisning 2017, sidan 44-45. Inga väsentliga risker har 

tillkommit. 

 

Säsongsvariationer 
Svedbergskoncernen har inga stora säsongsvariationer. Det är små skillnader i försäljningen mellan kvartalen med ett 

undantag och det är kvartal tre, där juli normalt är en försäljningsmässigt svag månad. 

 
Moderbolaget  
Moderbolagets nettoomsättning för årets första nio 

månader uppgick till 334,1 Mkr (336,4). Resultat efter 

finansiella poster för året blev 36,1 Mkr (40,9). Nettoskuld 

uppgick per 30 september 2018 till 166,6 Mkr (142,0). 

Investeringar för perioden januari till september 2018 

uppgick till 7,6 Mkr (6,3).  

 

Transaktioner med närstående 
De typer av transaktioner som finns, är redovisade i 

årsredovisningen för 2017 under not 5. 

Försäljning har skett mellan det finska dotterbolaget och 

moderbolaget med 11,0 Mkr (10,5). I övrigt inga betydande 

transaktioner med närstående under året. Principer för 

transaktioner med närstående finns redovisade i 

årsredovisningen för 2017 under not 1. 

 

Övrigt 
Under året har det fördelats ut 29 934 st. matchningsaktier 

till anställda som deltagit i koncernens aktiesparprogram 

från 2014. Moderbolagets innehav av egna aktier uppgick 

vid utgången av kvartalet till 77 980 st. vilket motsvarar 0,4 

procent av totalt antal aktier. Inga egna aktier förvärvades under kvartalet. 

 
Rapporttillfällen 
Nästa rapporttillfälle är den 5 februari 2019 då bokslutskommuniké/Q4 för verksamhetsåret 2018 lämnas. . . .     

För mer information om kommande rapportdagar se svedbergs.se 

 

Dalstorp den 24 oktober 2018 

 

 

 

Styrelsen 
 

 

Informationen lämnades för offentliggörande 24 oktober 2018 kl. 08.00 CET.  

 

Information beträffande denna rapport lämnas av VD Sofia Axelsson på +46705 146816. 
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Revisors granskningsrapport  

 
 

Svedbergs i Dalstorp AB (publ), org.nr 556052-4984 

 
 
Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 
(delårsrapporten) för Svedbergs i Dalstorp AB (publ) per 30 september 2018 och den 
niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår 
översiktliga granskning. 

 
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements 
ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En 
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för 
finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i övrigt har.  
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa 
oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit 
identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har 
därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 
 
Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet 
med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med 
årsredovisningslagen. 
 
 
Borås den 24 oktober 2018 
 
Ernst & Young AB 
 
 
 
Fredrik Ekelund 
Auktoriserad revisor 
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Rapport över koncernens resultat och övrigt totalresultat i sammandragRapport över koncernens resultat och övrigt totalresultat i sammandragRapport över koncernens resultat och övrigt totalresultat i sammandragRapport över koncernens resultat och övrigt totalresultat i sammandrag
2018201820182018 2017201720172017 2018201820182018 2017201720172017 R12R12R12R12 2017201720172017

Belopp i MkrBelopp i MkrBelopp i MkrBelopp i Mkr juli-septjuli-septjuli-septjuli-sept juli-septjuli-septjuli-septjuli-sept jan-septjan-septjan-septjan-sept jan-septjan-septjan-septjan-sept okt-septokt-septokt-septokt-sept jan-decjan-decjan-decjan-dec
Nettoomsättning 122,2 135,4 457,9 474,2 626,0 639,2
Kostnad för sålda varor -71,6 -78,4 -263,6 -273,4 -366,0 -372,8
BruttoresultatBruttoresultatBruttoresultatBruttoresultat 50,650,650,650,6 57,057,057,057,0 194,3194,3194,3194,3 200,8200,8200,8200,8 260,0260,0260,0260,0 266,4266,4266,4266,4
Försäljningskostnader -31,9 -32,8 -114,8 -114,3 -152,2 -153,2
Administrationskostnader -8,4 -8,5 -27,6 -24,6 -33,4 -33,4
Forskning och utvecklingskostnader -2,1 -1,7 -8,5 -8,2 -10,8 -10,3
Övriga rörelseintäkter 0,2 1,9 6,4 4,7 6,2 7,9
Övriga rörelsekostnader -0,6 -1,4 -3,7 -5,7 -8,5 -9,3
EBITAEBITAEBITAEBITA 7,87,87,87,8 14,514,514,514,5 46,146,146,146,1 52,752,752,752,7 61,361,361,361,3 68,168,168,168,1
Avskrivningar förvärvade tillgångar -0,3 -0,3 -0,9 -0,9 -1,2 -1,2
Jämförelsestörande poster Not 3 0,0 -0,3 0,0 -0,9 -3,6 -3,9
Rörelseresultat (EBIT)Rörelseresultat (EBIT)Rörelseresultat (EBIT)Rörelseresultat (EBIT) 7,57,57,57,5 13,913,913,913,9 45,245,245,245,2 50,950,950,950,9 56,556,556,556,5 63,063,063,063,0
Finansnetto -0,7 -0,7 -2,2 -2,4 -3,1 -3,1
Resultat före skattResultat före skattResultat före skattResultat före skatt 6,86,86,86,8 13,213,213,213,2 43,043,043,043,0 48,548,548,548,5 53,453,453,453,4 59,959,959,959,9
Skatt -1,5 -3,0 -9,4 -10,6 -11,9 -13,4
Resultat efter skattResultat efter skattResultat efter skattResultat efter skatt 5,35,35,35,3 10,210,210,210,2 33,633,633,633,6 37,937,937,937,9 41,541,541,541,5 46,546,546,546,5

Resultat hänförligt till:Resultat hänförligt till:Resultat hänförligt till:Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 5,3 10,2 33,6 37,9 41,5 46,5
Innehavare av icke bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SummaSummaSummaSumma 5,35,35,35,3 10,210,210,210,2 33,633,633,633,6 37,937,937,937,9 41,541,541,541,5 46,546,546,546,5

Periodens övriga totalresultat:Periodens övriga totalresultat:Periodens övriga totalresultat:Periodens övriga totalresultat:
Poster som kan komma att omklassificeras
till resultaträkningen
Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet 0,1 0,0 0,5 0,2 0,5 0,4
Resultat efter skatt 5,3 10,2 33,6 37,9 41,5 46,5
Periodens totalresultatPeriodens totalresultatPeriodens totalresultatPeriodens totalresultat 5,45,45,45,4 10,210,210,210,2 34,134,134,134,1 38,138,138,138,1 42,042,042,042,0 46,946,946,946,9

Hänförligt till:Hänförligt till:Hänförligt till:Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 5,4 10,2 34,1 38,1 42,0 46,9

Nyckeltal per aktie Nyckeltal per aktie Nyckeltal per aktie Nyckeltal per aktie 
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr1 0,25 0,49 1,59 1,80 1,97 2,20
Genomsnittligt antal aktier, tusental 21 122 21 093 21 122 21 093 21 122 21 092

1Justerat för återköp av egna aktier
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandragKoncernens rapport över finansiell ställning i sammandragKoncernens rapport över finansiell ställning i sammandragKoncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

Belopp i MkrBelopp i MkrBelopp i MkrBelopp i Mkr 2018-09-302018-09-302018-09-302018-09-30 2017-09-302017-09-302017-09-302017-09-30 2017-12-312017-12-312017-12-312017-12-31 2016-12-312016-12-312016-12-312016-12-31 1111

TILLGÅNGARTILLGÅNGARTILLGÅNGARTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 46,9 49,8 49,1 51,0
Goodwill 114,2 114,2 114,2 114,2
Materiella anläggningstillgångar 70,4 67,4 69,7 70,2
Summa anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångar 231,5231,5231,5231,5 231,4231,4231,4231,4 233,0233,0233,0233,0 235,4235,4235,4235,4

Varulager 125,4 128,3 131,4 107,8
Kortfristiga fordringar 133,6 141,1 124,4 124,0
Aktuell skattefordran 2,2 0,4 0,0 0,0
Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Likvida medel 26,3 12,2 16,1 17,0
Summa omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångar 287,5287,5287,5287,5 282,0282,0282,0282,0 271,9271,9271,9271,9 248,8248,8248,8248,8
SUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGAR 519,0519,0519,0519,0 513,4513,4513,4513,4 504,9504,9504,9504,9 484,2484,2484,2484,2

EGET KAPITAL OCH SKULDEREGET KAPITAL OCH SKULDEREGET KAPITAL OCH SKULDEREGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital (hänförligt till moderbolagets aktieägare)Eget kapital (hänförligt till moderbolagets aktieägare)Eget kapital (hänförligt till moderbolagets aktieägare)Eget kapital (hänförligt till moderbolagets aktieägare) 155,7 159,2 168,1 169,7

SkulderSkulderSkulderSkulder
Långfristiga räntebärande skulder 117,8 134,8 130,5 153,0
Övriga långfristiga skulder 0,5 15,0 15,0 8,5
Uppskjutna skatteskulder 14,6 16,0 12,9 14,4
Summa långfristiga skulderSumma långfristiga skulderSumma långfristiga skulderSumma långfristiga skulder 132,9132,9132,9132,9 165,8165,8165,8165,8 158,4158,4158,4158,4 175,9175,9175,9175,9

Leverantörsskulder 38,5 50,6 49,8 45,3
Aktuell skatteskuld 0,0 0,0 2,8 2,0
Kortfristiga räntebärande skulder 91,5 53,4 56,5 36,1
Övriga skulder 57,2 38,2 13,1 7,3
Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter 40,1 44,0 53,0 45,7
Övriga avsättningar 3,1 2,2 3,2 2,2
Summa kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulder 230,4230,4230,4230,4 188,4188,4188,4188,4 178,4178,4178,4178,4 138,6138,6138,6138,6
Summa skulderSumma skulderSumma skulderSumma skulder 363,3363,3363,3363,3 354,2354,2354,2354,2 336,8336,8336,8336,8 314,5314,5314,5314,5
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 519,0519,0519,0519,0 513,4513,4513,4513,4 504,9504,9504,9504,9 484,2484,2484,2484,2

1Ingår förvärv av Macro (1/12-2016)

Rapport över förändringar i koncernens eget kapital, i sammandragRapport över förändringar i koncernens eget kapital, i sammandragRapport över förändringar i koncernens eget kapital, i sammandragRapport över förändringar i koncernens eget kapital, i sammandrag

Belopp i MkrBelopp i MkrBelopp i MkrBelopp i Mkr AktiekapitalAktiekapitalAktiekapitalAktiekapital

Övrigt Övrigt Övrigt Övrigt 
tillskjutet tillskjutet tillskjutet tillskjutet 

kapitalkapitalkapitalkapital ReserverReserverReserverReserver
Balanserat Balanserat Balanserat Balanserat 

resultatresultatresultatresultat

Eget kapital Eget kapital Eget kapital Eget kapital 
hänförligt till hänförligt till hänförligt till hänförligt till 

moderbolagets moderbolagets moderbolagets moderbolagets 
aktieägareaktieägareaktieägareaktieägare

Ingående eget kapital 1 januari 2017Ingående eget kapital 1 januari 2017Ingående eget kapital 1 januari 2017Ingående eget kapital 1 januari 2017 26,526,526,526,5 1,01,01,01,0 2,02,02,02,0 140,2140,2140,2140,2 169,7169,7169,7169,7
Årets resultat 46,5 46,5
Övrigt totalresultat 0,4 0,4Summa förmögenhetsöverföringar Summa förmögenhetsöverföringar Summa förmögenhetsöverföringar Summa förmögenhetsöverföringar 
redovisade direkt mot eget kapital exkl. redovisade direkt mot eget kapital exkl. redovisade direkt mot eget kapital exkl. redovisade direkt mot eget kapital exkl. 
transaktioner med bolagets ägaretransaktioner med bolagets ägaretransaktioner med bolagets ägaretransaktioner med bolagets ägare 26,526,526,526,5 1,01,01,01,0 2,42,42,42,4 186,7186,7186,7186,7 216,6216,6216,6216,6
Återköp egna aktier -1,0 -1,0
Utdelningar -47,5 -47,5
Utgående eget kapital 31 december 2017Utgående eget kapital 31 december 2017Utgående eget kapital 31 december 2017Utgående eget kapital 31 december 2017 26,526,526,526,5 1,01,01,01,0 2,42,42,42,4 138,2138,2138,2138,2 168,1168,1168,1168,1

Ingående eget kapital 1 januari 2017Ingående eget kapital 1 januari 2017Ingående eget kapital 1 januari 2017Ingående eget kapital 1 januari 2017 26,526,526,526,5 1,01,01,01,0 2,02,02,02,0 140,2140,2140,2140,2 169,7169,7169,7169,7
Årets resultat 37,9 37,9
Övrigt totalresultat 0,2 0,2Summa förmögenhetsöverföringar Summa förmögenhetsöverföringar Summa förmögenhetsöverföringar Summa förmögenhetsöverföringar 
redovisade direkt mot eget kapital exkl. redovisade direkt mot eget kapital exkl. redovisade direkt mot eget kapital exkl. redovisade direkt mot eget kapital exkl. 
transaktioner med bolagets ägaretransaktioner med bolagets ägaretransaktioner med bolagets ägaretransaktioner med bolagets ägare 26,526,526,526,5 1,01,01,01,0 2,22,22,22,2 178,1178,1178,1178,1 207,8207,8207,8207,8
Återköp egna aktier -1,0 -1,0
Utdelningar -47,6 -47,6

Utgående eget kapital 30 september 2017Utgående eget kapital 30 september 2017Utgående eget kapital 30 september 2017Utgående eget kapital 30 september 2017 26,526,526,526,5 1,01,01,01,0 2,22,22,22,2 129,5129,5129,5129,5 159,2159,2159,2159,2

Ingående eget kapital 1 januari 2018Ingående eget kapital 1 januari 2018Ingående eget kapital 1 januari 2018Ingående eget kapital 1 januari 2018 26,526,526,526,5 1,01,01,01,0 2,42,42,42,4 138,2138,2138,2138,2 168,1168,1168,1168,1
Årets resultat 33,6 33,6
Övrigt totalresultat 0,5 0,5Summa förmögenhetsöverföringar Summa förmögenhetsöverföringar Summa förmögenhetsöverföringar Summa förmögenhetsöverföringar 
redovisade direkt mot eget kapital exkl. redovisade direkt mot eget kapital exkl. redovisade direkt mot eget kapital exkl. redovisade direkt mot eget kapital exkl. 
transaktioner med bolagets ägaretransaktioner med bolagets ägaretransaktioner med bolagets ägaretransaktioner med bolagets ägare 26,526,526,526,5 1,01,01,01,0 2,92,92,92,9 171,8171,8171,8171,8 202,2202,2202,2202,2
Utdelning av matchningsaktie 1,0 1,0
Utdelningar -47,5 -47,5

Utgående eget kapital 30 september 2018Utgående eget kapital 30 september 2018Utgående eget kapital 30 september 2018Utgående eget kapital 30 september 2018 26,526,526,526,5 1,01,01,01,0 2,92,92,92,9 125,3125,3125,3125,3 155,7155,7155,7155,7
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandragKoncernens rapport över kassaflöden i sammandragKoncernens rapport över kassaflöden i sammandragKoncernens rapport över kassaflöden i sammandrag
2018201820182018 2017201720172017 2017201720172017 2016201620162016

Belopp i MkrBelopp i MkrBelopp i MkrBelopp i Mkr jan-septjan-septjan-septjan-sept jan-septjan-septjan-septjan-sept jan-decjan-decjan-decjan-dec jan-decjan-decjan-decjan-dec1111

Resultat före skatt 43,0 48,5 59,9 57,0
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
     av och nedskrivningar 15,7 15,3 21,3 16,2
Betald skatt -12,7 -11,3 -14,0 -19,8
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
     ökning/minskning av varulager 6,0 -20,5 -23,6 -2,5
     ökning/minskning av rörelsefordringar -9,2 -17,1 -0,4 10,3
     ökning/minskning av rörelseskulder -16,3 13,3 17,6 -1,6
Kassaflöde från löpande verksamhetKassaflöde från löpande verksamhetKassaflöde från löpande verksamhetKassaflöde från löpande verksamhet 26,526,526,526,5 28,228,228,228,2 60,860,860,860,8 59,659,659,659,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten -13,7 -11,2 -17,7 -12,1
Kassaflöde från förvärv av verksamhetKassaflöde från förvärv av verksamhetKassaflöde från förvärv av verksamhetKassaflöde från förvärv av verksamhet 0,0 0,0 0,0 -170,0
FinansieringsverksamhetenFinansieringsverksamhetenFinansieringsverksamhetenFinansieringsverksamheten
     upptagna lån 0,0 10,7 6,5 170,0
     amorteringar -16,8 -18,3 -22,4 0,0
     ökning/minskning av kortfristiga räntebärande skulder 39,5 13,2 20,4 10,1
     återköp av egna aktier 1,0 -1,0 -1,0 -1,1
     utdelning till moderbolagets aktieägare -26,4 -26,4 -47,5 -47,5
Kassaflöde från finansieringsverksamhetenKassaflöde från finansieringsverksamhetenKassaflöde från finansieringsverksamhetenKassaflöde från finansieringsverksamheten -2,7-2,7-2,7-2,7 -21,8-21,8-21,8-21,8 -44,0-44,0-44,0-44,0 131,5131,5131,5131,5
Periodens kassaflödePeriodens kassaflödePeriodens kassaflödePeriodens kassaflöde 10,110,110,110,1 -4,8-4,8-4,8-4,8 -0,9-0,9-0,9-0,9 9,09,09,09,0
Likvida medel vid periodens början 16,1 17,0 17,0 8,0
Likvida medel vid periodens slutLikvida medel vid periodens slutLikvida medel vid periodens slutLikvida medel vid periodens slut 26,226,226,226,2 12,212,212,212,2 16,116,116,116,1 17,017,017,017,0

1Ingår förvärv av Macro (1/12-2016)

Nyckeltal för koncernenNyckeltal för koncernenNyckeltal för koncernenNyckeltal för koncernen
2018201820182018 2017201720172017 2018201820182018 2017201720172017 2017201720172017

juli-septjuli-septjuli-septjuli-sept juli-septjuli-septjuli-septjuli-sept jan-septjan-septjan-septjan-sept jan-septjan-septjan-septjan-sept jan-decjan-decjan-decjan-dec
EBITDA, Mkr 12,6 19,6 61,8 67,8 85,4
EBITDA-marginal, % 10,3 14,5 13,5 14,3 13,4
EBITA, Mkr 7,8 14,5 46,1 52,7 68,1
EBITA-marginal, % 6,4 10,7 10,1 11,1 10,7
EBIT-marginal, % 6,1 10,3 9,9 10,7 9,9
Vinstmarginal, % 5,6 9,8 9,4 10,2 9,4
Soliditet, % 30,0 31,0 33,3
Sysselsatt kapital, Mkr1 365,0 347,4 355,1
Avkastning på sysselsatt kapital, %1 19,6 26,4 18,3
Avkastning på eget kapital, %1 29,4 31,7 27,5
Eget kapital per aktie, kr1 7,4 7,5 8,0
Investeringar, Mkr 4,0 2,8 13,7 11,2 17,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr1 1,26 1,34 2,88
Medelantal anställda 230 232 227 230 225
Börskurs på balansdagen, kr 29,6 43,0 29,6 43,0 35,6
Summa börsvärde på balansdagen, Mkr 625 907 625 907 751

1Justerat för återköp av egna aktier
För definitioner, se sid 13.
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Moderbolagets resultaträkning och totalresultat i sammandragModerbolagets resultaträkning och totalresultat i sammandragModerbolagets resultaträkning och totalresultat i sammandragModerbolagets resultaträkning och totalresultat i sammandrag
2018201820182018 2017201720172017 2018201820182018 2017201720172017 2017201720172017

Belopp i MkrBelopp i MkrBelopp i MkrBelopp i Mkr juli-septjuli-septjuli-septjuli-sept juli-septjuli-septjuli-septjuli-sept jan-septjan-septjan-septjan-sept jan-septjan-septjan-septjan-sept jan-decjan-decjan-decjan-dec
Nettoomsättning 90,6 95,1 334,1 336,4 454,4
Kostnad för sålda varor -55,8 -54,9 -196,0 -193,5 -264,6
BruttoresultatBruttoresultatBruttoresultatBruttoresultat 34,834,834,834,8 40,240,240,240,2 138,1138,1138,1138,1 142,9142,9142,9142,9 189,8189,8189,8189,8
Försäljningskostnader -20,2 -21,5 -74,2 -74,5 -101,5
Administrationskostnader -6,8 -6,6 -22,5 -19,4 -26,4

Forskning och utvecklingskostnader -1,6 -1,3 -6,5 -6,4 -8,1
Övriga rörelseintäkter 0,1 1,9 5,4 5,1 6,9
Övriga rörelsekostnader -0,4 -1,2 -3,4 -5,6 -8,1
EBITAEBITAEBITAEBITA 5,95,95,95,9 11,511,511,511,5 36,936,936,936,9 42,142,142,142,1 52,652,652,652,6
Avskrivningar förvärvade tillgångar 0,0 -0,2 -0,3 -0,7 -1,0
Jämförelsestörande poster Not 3 0,0 -0,3 0,0 -0,3 -3,2
Rörelseresultat (EBIT)Rörelseresultat (EBIT)Rörelseresultat (EBIT)Rörelseresultat (EBIT) 5,95,95,95,9 11,011,011,011,0 36,636,636,636,6 41,141,141,141,1 48,448,448,448,4
Resultat från andelar i koncernföretag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansnetto -0,1 0,0 -0,5 -0,2 -0,3
Resultat efter finansiella posterResultat efter finansiella posterResultat efter finansiella posterResultat efter finansiella poster 5,85,85,85,8 11,011,011,011,0 36,136,136,136,1 40,940,940,940,9 48,148,148,148,1
Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3
Skatt på periodens resultat -0,9 -2,3 -7,5 -8,8 -13,9
Resultat efter skattResultat efter skattResultat efter skattResultat efter skatt 4,94,94,94,9 8,78,78,78,7 28,628,628,628,6 32,132,132,132,1 47,547,547,547,5

Övrigt totalresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrigt totalresultat efter skatt 4,9 8,7 28,6 32,1 47,5
Periodens totalresultatPeriodens totalresultatPeriodens totalresultatPeriodens totalresultat 4,94,94,94,9 8,78,78,78,7 28,628,628,628,6 32,132,132,132,1 47,547,547,547,5

Moderbolagets balansräkning i sammandragModerbolagets balansräkning i sammandragModerbolagets balansräkning i sammandragModerbolagets balansräkning i sammandrag
Belopp i MkrBelopp i MkrBelopp i MkrBelopp i Mkr 2018-09-302018-09-302018-09-302018-09-30 2017-09-302017-09-302017-09-302017-09-30 2017-12-312017-12-312017-12-312017-12-31
TILLGÅNGARTILLGÅNGARTILLGÅNGARTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 6,0 7,9 7,3
Goodwill 0,0 0,6 0,3
Materiella anläggningstillgångar 36,9 35,0 36,7
Finansiella anläggningstillgångar 6,2 6,2 6,2
Fordran på koncernföretag 84,8 93,4 89,9
Summa anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångar 133,9133,9133,9133,9 143,1143,1143,1143,1 140,4140,4140,4140,4

Varulager 84,7 87,2 86,4
Kortfristiga fordringar 95,2 92,6 83,6
Fordran på koncernföretag 27,3 17,0 17,0
Aktuell skattefordran 2,2 0,6 0,0
Kassa och bank 5,4 8,9 9,5
Summa omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångar 214,8214,8214,8214,8 206,3206,3206,3206,3 196,5196,5196,5196,5

SUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGAR 348,7348,7348,7348,7 349,4349,4349,4349,4 336,9336,9336,9336,9

EGET KAPITAL OCH SKULDEREGET KAPITAL OCH SKULDEREGET KAPITAL OCH SKULDEREGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital 31,8 31,8 31,8
Fritt eget kapital 33,7 36,2 51,7
Summa Eget kapitalSumma Eget kapitalSumma Eget kapitalSumma Eget kapital 65,565,565,565,5 68,068,068,068,0 83,583,583,583,5

Obeskattade reserverObeskattade reserverObeskattade reserverObeskattade reserver 16,616,616,616,6 33,933,933,933,9 16,616,616,616,6

AvsättningarAvsättningarAvsättningarAvsättningar
Övriga avsättningar 2,2 2,2 2,2
Summa avsättningarSumma avsättningarSumma avsättningarSumma avsättningar 2,22,22,22,2 2,22,22,22,2 2,22,22,22,2

Långfristiga skulderLångfristiga skulderLångfristiga skulderLångfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder 80,5 97,5 97,4
Summa avsättningarSumma avsättningarSumma avsättningarSumma avsättningar 80,580,580,580,5 97,597,597,597,5 97,497,497,497,4

Kortfristiga skulderKortfristiga skulderKortfristiga skulderKortfristiga skulder
Leverantörsskulder 21,5 25,8 27,3
Skulder till koncernföretag 3,5 2,8 4,6
Aktuella skatteskulder 0,0 0,0 2,3
Kortfristiga skulder, räntebärande skulder 91,5 53,4 56,5
Övriga skulder 31,0 32,5 6,5
Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter 36,4 33,3 40,0
Summa kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulder 183,9183,9183,9183,9 147,8147,8147,8147,8 137,2137,2137,2137,2
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 348,7348,7348,7348,7 349,4349,4349,4349,4 336,9336,9336,9336,9
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Not 1 Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten, för koncernen, har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt IAS 34 Delårsrapportering, och för 

moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, 

Redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciperna är de samma som tillämpades i Årsredovisningen 2017 med 

tillägg av principer för en ny kategori av finansiella instrument och nya IFRS som tillämpas för första gången. 

 
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Koncernen klassificerar derivat enligt affärsmodellen att de innehas för att inkassera avtalsenliga kassaflöden och för handel. 

Tillgångar i kategorin klassificeras som omsättningstillgångar och vinster eller förluster hänförliga till förändringar i verkligt 

värde av derivatinstrumenten redovisas som övriga rörelseintäkter eller övriga rörelsekostnader eller som finansiella intäkter 

eller finansiella kostnader i resultaträkningen i den period då de uppstår. 

 

Nya redovisningsstandarder 
 

IFRS 9 Finansiella instrument 
IFRS 9 ersätter IAS 39 och sammanför de olika aspekterna av redovisningen av finansiella instrument; klassificering, värdering, 

nedskrivning och säkringsredovisning. Kategorierna för klassificering av finansiella tillgångar i IAS 39 ersätts av tre kategorier, 

värdering till verkligt värde via resultaträkningen, värdering till verkligt värde via övrigt totalresultat och upplupet 

anskaffningsvärde. 

 

Nedskrivningsmodellen som i IAS 39 utgått från inträffade förluster bygger i IFRS 9 på förväntade förluster vilket kräver en 

mer tidsenlig redovisning av kreditförluster. Säkringsredovisningen har förbättrats i IFRS 9 så att effekterna av hur ett företag 

hanterar riskerna med sina finansiella instrument speglas tydligare i den finansiella rapporteringen. 

 

Koncernen tillämpar IFRS 9 retroaktivt från den 1 januari 2018 med hjälp av de praktiska lättnadsreglerna som anges i 

standarden. Jämförelsetalen för 2017 har inte räknats om. Svedbergs tillämpar inte säkringsredovisning och övergången till 

IFRS 9 har därför inte haft någon påverkan i detta avseende. 

 

Den nya nedskrivningsmodellen innebär att reservering för kreditförluster avseende, exempelvis, kundfordringar realiseras 

tidigare. Reservering för samtliga fordringar görs motsvarande de kreditförluster som förväntas uppkomma under den 

återstående löptiden.  Tillämpningen har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella ställning. 

 

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder 
IFRS 15 är en heltäckande principbaserad standard för all intäktsredovisning, oavsett typ av transaktion eller bransch, som 

ersätter samtliga tidigare utgivna standarder och tolkningar som behandlar intäktsredovisning. Intäkterna redovisas när 

kunden erhåller kontrollen av den sålda varan eller tjänsten istället för när väsentliga risker och förmåner övergått till 

kunden.  

 

Tillämpning av IFRS 15 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter. Jämförelsetal har ej 

räknats om. 

 

Nya standarder som ännu inte tillämpats 
Nedan anges nya standarder som är obligatoriska att tillämpa på räkenskapsår som börjar senare än 1 januari 2018, är 

godkända av EU och bedöms som relevanta för koncernen. 
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IFRS 16 Leasingavtal 
IFRS 16 Leasingavtal publicerades av IASB i januari 2016 och godkändes av EU i oktober 2017. IFRS 16 ersätter IAS 17 

Leasingavtal samt tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver att tillgångar och skulder hänförliga till 

alla leasingavtal, med några undantag, redovisas i balansräkningen. 

 

Redovisningen för leasegivaren kommer i allt väsentligt att vara oförändrad. Som leasetagare kan företag välja att tillämpa 

standarden retroaktivt eller med förenklad metod. Standarden är obligatorisk att tillämpa för räkenskapsår som börjar den 1 

januari 2019 eller senare. Tidigare tillämpning är dock tillåten för företag som tillämpar IFRS 15. Svedbergs kommer att 

tillämpa standarden från och med 1 januari 2019. Effekterna av IFRS 16 beräknas inte få någon väsentlig påverkan på 

koncernens finansiella rapporter. Fullständig utvärdering av effekterna väntas under det fjärde kvartalet 2018.  

 
Not 2 Rörelsesegment 
I december 2016 förvärvade Svedbergs rörelsen i Macro International AB. Macro är en av Skandinaviens ledande tillverkare 
av duschkabiner och duschväggar. I sortimentet ingår även egendesignade badrumsmöbler, blandare och tillbehör. Den 
förvärvade rörelsen utgör Svedbergs dotterbolag Macro Design AB. Med anledning av förvärvet kommer den interna 
uppföljningen att inkludera separat finansiell information för respektive varumärke, varför rörelsesegmentsinformation 
lämnades från och med första kvartalet 2017.  

Varje rörelsesegment har en chef som är ansvarig för den dagliga verksamheten och som regelbundet rapporterar utfallet av 
rörelsesegmentets prestationer till koncernens högsta verkställande beslutsfattare. Det är utifrån den interna rapporteringen 
som följande segment har identifierats: Svedbergs (Svedbergs i Dalstorp AB) och Macro Design (Macro Design AB). 

Koncernen tillämpar konceptförsäljning och gör ingen fördelning avseende produktgrupper och länder då erforderlig 
information avseende försäljning per produkt, produktgrupp eller land inte finns att tillgå. 

Nettoomsättning och resultat 

Under kvartal tre har omsättningen i Svedbergs minskat med 7 procent och Macro Design minskat med 17 procent. På årets 

första nio månader har omsättningen i Svedbergs minskat med 1 procent och Macro Design minskat med 9 procent. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

juli-sept 2018juli-sept 2018juli-sept 2018juli-sept 2018 SummaSummaSummaSumma Övrigt ochÖvrigt ochÖvrigt ochÖvrigt och
MkrMkrMkrMkr SvedbergsSvedbergsSvedbergsSvedbergs Macro DesignMacro DesignMacro DesignMacro Design segmentsegmentsegmentsegment elimineringarelimineringarelimineringarelimineringar KoncernenKoncernenKoncernenKoncernen
Nettoomsättning 88,7 33,5 122,2 - 122,2
EBITA, Mkr 5,9 1,9 7,8 - 7,8
EBITA-marginal, % 6,7 5,7 6,4 - 6,4

juli-sept 2017juli-sept 2017juli-sept 2017juli-sept 2017 SummaSummaSummaSumma Övrigt ochÖvrigt ochÖvrigt ochÖvrigt och
MkrMkrMkrMkr SvedbergsSvedbergsSvedbergsSvedbergs Macro DesignMacro DesignMacro DesignMacro Design segmentsegmentsegmentsegment elimineringarelimineringarelimineringarelimineringar KoncernenKoncernenKoncernenKoncernen
Nettoomsättning 95,1 40,3 135,4 - 135,4
EBITA, Mkr 11,8 2,7 14,5 - 14,5
EBITA-marginal, % 12,4 6,7 10,7 - 10,7
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Not 2 Rörelsesegment, forts. 

 

Not 3 Jämförelsestörande poster 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

jan-sept 2018jan-sept 2018jan-sept 2018jan-sept 2018 SummaSummaSummaSumma Övrigt ochÖvrigt ochÖvrigt ochÖvrigt och
MkrMkrMkrMkr SvedbergsSvedbergsSvedbergsSvedbergs MacroMacroMacroMacro segmentsegmentsegmentsegment elimineringarelimineringarelimineringarelimineringar KoncernenKoncernenKoncernenKoncernen
Nettoomsättning 332,2 125,7 457,9 - 457,9
EBITA, Mkr 37,6 8,5 46,1 - 46,1
EBITA-marginal, % 11,3 6,8 10,1 - 10,1

jan-sept 2017jan-sept 2017jan-sept 2017jan-sept 2017 SummaSummaSummaSumma Övrigt ochÖvrigt ochÖvrigt ochÖvrigt och
MkrMkrMkrMkr SvedbergsSvedbergsSvedbergsSvedbergs MacroMacroMacroMacro segmentsegmentsegmentsegment elimineringarelimineringarelimineringarelimineringar KoncernenKoncernenKoncernenKoncernen
Nettoomsättning 336,4 137,8 474,2 - 474,2
EBITA, Mkr 42,9 9,8 52,7 - 52,7
EBITA-marginal, % 12,8 7,1 11,1 - 11,1

Per den 30 september 2018 utgjorde tillgångar och skulder, avskrivningar och nedskrivningar följande:Per den 30 september 2018 utgjorde tillgångar och skulder, avskrivningar och nedskrivningar följande:Per den 30 september 2018 utgjorde tillgångar och skulder, avskrivningar och nedskrivningar följande:Per den 30 september 2018 utgjorde tillgångar och skulder, avskrivningar och nedskrivningar följande:
SummaSummaSummaSumma Övrigt ochÖvrigt ochÖvrigt ochÖvrigt och

MkrMkrMkrMkr SvedbergsSvedbergsSvedbergsSvedbergs Macro DesignMacro DesignMacro DesignMacro Design segmentsegmentsegmentsegment elimineringarelimineringarelimineringarelimineringar KoncernenKoncernenKoncernenKoncernen
Totala tillgångar 280,8 238,2 519,0 - 519,0
Varav goodwill 26,7 87,5 114,2 - 114,2
Totala skulder 270,7 92,6 363,3 - 363,3
Av- och nedskrivningar -13,2 -2,5 -15,7 - -15,7

Per den 30 september 2017 utgjorde tillgångar och skulder, avskrivningar och nedskrivningar följande:Per den 30 september 2017 utgjorde tillgångar och skulder, avskrivningar och nedskrivningar följande:Per den 30 september 2017 utgjorde tillgångar och skulder, avskrivningar och nedskrivningar följande:Per den 30 september 2017 utgjorde tillgångar och skulder, avskrivningar och nedskrivningar följande:
SummaSummaSummaSumma Övrigt ochÖvrigt ochÖvrigt ochÖvrigt och

MkrMkrMkrMkr SvedbergsSvedbergsSvedbergsSvedbergs Macro DesignMacro DesignMacro DesignMacro Design segmentsegmentsegmentsegment elimineringarelimineringarelimineringarelimineringar KoncernenKoncernenKoncernenKoncernen
Totala tillgångar 281,5 231,9 513,4 - 513,4
Varav goodwill 26,7 87,5 114,2 - 114,2
Totala skulder 262,8 91,4 354,2 - 354,2
Av- och nedskrivningar -12,7 -2,6 -15,3 - -15,3

2018201820182018 2017201720172017 2018201820182018 2017201720172017 2017201720172017

MkrMkrMkrMkr juli-septjuli-septjuli-septjuli-sept juli-septjuli-septjuli-septjuli-sept jan-septjan-septjan-septjan-sept jan-septjan-septjan-septjan-sept jan-decjan-decjan-decjan-dec

Omstruktureringskostnader - - - - -3,0

Förvärvsrelaterade kostnader - -0,3 - -0,9 -0,9

TotaltTotaltTotaltTotalt 0,00,00,00,0 -0,3-0,3-0,3-0,3 0,00,00,00,0 -0,9-0,9-0,9-0,9 -3,9-3,9-3,9-3,9

2018201820182018 2017201720172017 2018201820182018 2017201720172017 2017201720172017

MkrMkrMkrMkr juli-septjuli-septjuli-septjuli-sept juli-septjuli-septjuli-septjuli-sept jan-septjan-septjan-septjan-sept jan-septjan-septjan-septjan-sept jan-decjan-decjan-decjan-dec

Omstruktureringskostnader - - - - -3,0

Förvärvsrelaterade kostnader - -0,3 - -0,3 -0,2

TotaltTotaltTotaltTotalt 0,00,00,00,0 -0,3-0,3-0,3-0,3 0,00,00,00,0 -0,3-0,3-0,3-0,3 -3,2-3,2-3,2-3,2

KoncernenKoncernenKoncernenKoncernen

ModerbolagetModerbolagetModerbolagetModerbolaget
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Alternativa nyckeltal 
Den 3 juli 2016 infördes nya riktlinjer i EU om alternativa nyckeltal (nyckeltal som ej specifikt definieras av IFRS). 

Finansinspektionen har beslutat att tillämpa riktlinjerna från och med att de träder i kraft. Riktlinjerna syftar till att göra 

alternativa nyckeltal mer begripliga, tillförlitliga och jämförbara och därmed främja deras användbarhet och innebär att 

samtliga nyckeltal i denna rapport ska gå att härleda.  

Nyckeltal, tillsammans med nyckeltalsdefinitionerna i denna rapport, bedöms vara tillräckliga för att efterleva de nya 

riktlinjerna. Nyckeltalen i rapporten bedöms även vara relevanta gällande verksamhetens art samt i förhållande till styrelsens 

uppsatta finansiella mål avseende tillväxt, lönsamhet och utdelningspolicy. 

 

Definitioner 

 
 
Avkastning på eget kapital 

Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital 

 
Avkastning på sysselsatt kapital 
Resultat före skatt plus finansiella kostnader i procent av 

genomsnittligt sysselsatt kapital    

    

EBIT 

Rörelseresultat före räntor och skatter (Earnings Before 

Interest and Tax) 

 
EBIT-marginal 
Rörelseresultat i procent av nettoomsättning 

 
EBITA 

Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar men före 

avdrag för nedskrivning av goodwill samt av- och 

nedskrivningar av andra immateriella tillgångar som 

uppkommit i samband med företagsförvärv (Earnings 

Before Interest, Tax and Amortisation), justerat för 

jämförelsestörande poster 

 
EBITA-marginal 
EBITA i procent av nettoomsättning 

 
EBITDA 

Rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och 

avskrivningar (inklusive goodwillavskrivningar 

(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization), justerat för jämförelsestörande poster 

 

 

 

 
EBITDA-marginal 
EBITDA i procent av nettoomsättningen 

 
Eget kapital per aktie 

Eget kapital dividerat med antal utestående aktier 

 
Investeringar 

Årets investeringar i anläggningstillgångar    

 
Medelantal anställda 

Genomsnittligt antal årsanställda 

 
Nettoskuld 
Räntebärande skulder minskat med likvida medel 

 
Soliditet 
Eget kapital i procent av balansomslutning 

 

Sysselsatt kapital 
Summa tillgångar minus ej räntebärande skulder och 

avsättningar    

 
Resultat per aktie 
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal 

utestående aktier 
 
Vinstmarginal 
Resultat före skatt i procent av nettoomsättning 
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Information beträffande denna rapport lämnas av VD Sofia Axelsson på 0321-53 30 00.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


