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Delårsrapport Januari – september  2019

Kvartal 3, 2019
• Orderingången uppgick till 964,6 Mkr (817,9), vilket justerat 

för valutaeffekter motsvarar en ökning på 10,0 procent 
jämfört med samma period föregående år.

• Omsättningen uppgick till 1 088,6 Mkr (835,2), vilket justerat 
för valutaeffekter motsvarar en ökning på 22,4 procent 
jämfört med samma period föregående år.

• Rörelseresultatet uppgick till 77,9 Mkr (53,5)*, vilket gav en 
rörelsemarginal på 7,2 procent (6,4)*.

• Resultat efter skatt uppgick till 52,8 Mkr (33,1)*.

• Resultat per aktie uppgick till 1,50 kr (0,94)*.

Q3
Januari – september, 2019
• Orderingången uppgick till 3 027,7 Mkr (2 511,7), vilket justerat 

för valutaeffekter motsvarar en ökning på 14,2 procent 
jämfört med samma period föregående år.

• Omsättningen uppgick till 3 221,2 Mkr (2 484,9), vilket 
justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 23,0 
procent jämfört med samma period föregående år.

• Rörelseresultatet uppgick till 234,5 Mkr (185,7)*, vilket gav en 
rörelsemarginal på 7,3 procent (7,5)*.

• Justerat rörelseresultat uppgick till 235,9 Mkr (189,5)*, vilket 
gav en justerad rörelsemarginal på 7,3 procent (7,6)*.

• Resultat efter skatt uppgick till 153,4 Mkr (113,4)*.

• Resultat per aktie uppgick till 4,37 kr (3,23)*.

*  Koncernen har vid övergången till IFRS 16 tillämpat en retroaktiv metod vilket innebär att siffrorna för räkenskapsåret 2018 har omräknats i enlighet med den nya standar-
den. För upplysning om de finansiella effekterna se redovisningsprinciper sidorna 13-14.  
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Vd-ord
Ytterligare ett kvartal med god utveckling i Europa. 
Fortsatta utmaningar i Asien.
Nederman hade en bra utveckling under årets tredje kvartal. Totalt uppgick orderingång till 964,6 (817,9) mil-
joner kronor, motsvarande en valutaneutral tillväxt om 10,0 procent. Omsättningen uppgick till 1 088,6 (835,2) 
miljoner kronor, motsvarande en valutaneutral tillväxt om 22,4 procent. Utvecklingen i EMEA var fortsatt 
positiv med god ökning av såväl orderingång som försäljning. I Americas sågs en något försämrad orderingång 
jämfört med motsvarande period 2018. I APAC-regionen är efterfrågan fortsatt svag.

Utvecklingen i kvartalet är i linje med våra förväntningar. Europa 
hade ytterligare ett starkt kvartal. I Americas har vårt fokus på 
att förbättra lönsamheten nu gett resultat i form av stärkt rö-
relseresultat. Värt att notera är också att divisionen Nederman 
Extraction & Filtration Technology hade god utveckling i USA 
under kvartalet. Samtidigt ser vi fortsatt att större investering-
ar skjuts på framtiden i USA. I Asien var utvecklingen svag med 
fortsatt låga investeringar i Kina. 

Utsikter
Många av våra marknader, inte minst USA och Kina, präglas av 
fortsatt osäkerhet. Handelskonflikt och finansiell osäkerhet gör 
att beslut om stora investeringar drar ut på tiden och att stora 
projekt skjuts på framtiden. Vi ser även allt fler tecken på en ge-
nerell avmattning i världsekonomin. Trots dessa utmaningar är 
vår grundsyn försiktigt optimistisk. Miljöfrågorna kommer fort-
satt vara viktiga för våra kunder och vi fortsätter att stärka våra 
positioner på flera centrala områden där vi ser att framtidens 
tillväxt kommer att finnas. I Europa och Nordamerika kommer vi 
att bygga vidare på Nedermans styrkor som ett ledande miljö-
teknikföretag. Vad gäller utvecklingen i Asien, som inte är i linje 
med våra ambitioner, fortsätter vi vårt intensiva arbete för att 
vända trenden. 

Nederman Future Days
Ren luft är idag en sällsynt lyx. Enligt det amerikanska institutet 
HEI (Health Effects Institute) exponeras 95 procent av jordens 
befolkning dagligen för dålig luft. Detta är utgångspunkten för 
Nedermans ambition att bli ”The Clean Air Company” och visa att 
lösningarna till dagens problem med luftföroreningar till stor del 
finns inom industrin. 

Detta är också bakgrunden till Nederman Future Days som vi ar-
rangerade i kvartalet. Under en dag samlade vi ledande experter 
inom miljö, politik och ekonomi för att diskutera framtiden. Bland 
talarna fanns prominenta namn som Robert O´ Keefe, Vice Pre-
sident, Health Effects Institute (HEI), Connie Hedegaard, dansk 
politiker, tidigare klimatkommissionär i EU och dansk miljöminis-
ter samt Anders Borg, tidigare svensk finansminister.

Dagen innehöll många viktiga diskussioner kring hur vi ska möta 
världens problem med dålig luft och hur industrin kan vara en del 
av lösningen – inte problemet.

Sven Kristensson
Verkställande direktör

vd-ord
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Nederman Extraction & Filtration Technology
Nederman Extraction & Filtration Technology hade en fortsatt god utveckling under årets tredje kvartal med 
en stark organisk tillväxt av både orderingång och försäljning. Basaffären med försäljning av produkter och 
mindre system utvecklades väl under årets tredje kvartal. Tre större order bokades i kvartalet. Orderboken 
har stärkts under årets nio första månader och ligger på en väsentligt högre nivå än vid motsvarande tidpunkt 
2018. Lönsamheten i kvartalet stärktes jämfört med motsvarande period 2018.

Utveckling i kvartalet
Många länder i Europa hade en positiv utveckling i kvartalet. I 
Tyskland växte orderingången med flera medelstora order. I de 
nordiska länderna utvecklades basaffären med försäljning av 
produkter och mindre system starkt. I Sverige bokades en större 
order för oljedimma. I Storbritannien gick produktförsäljning och 
eftermarknadsförsäljning bra i kvartalet. I södra Europa var ut-
vecklingen mer blandad. Frankrike uppvisade god tillväxt medan 
Spanien och Portugal hade en något svagare utveckling än under 
motsvarande kvartal 2018.

USA och Kanada hade en positiv utveckling i kvartalet. En större 
order bokades i USA under kvartalet. Även Brasilien hade en posi-
tiv utveckling, bland annat efter en stark utveckling av efter-
marknadsförsäljningen.

Asien hade generellt sett ett svagt kvartal med undantag för 
Sydostasien som uppvisade god tillväxt efter en större order i 
Thailand.

Distributörsmarknaderna hade en god utveckling i kvartalet med 
tillväxt i flera av de mer mogna marknaderna. De digitala beställ-
ningarna fortsätter att öka i takt med att fler länder och fler part-
ners introduceras till divisionens webbshop.

Om Nederman Extraction & Filtration Technology
Försäljningen sker både via ett nätverk av partners och genom 
egna säljbolag. Divisionen har också en betydande eftermark-
nadsförsäljning i form av reservdelsförsäljning och service. Kun-
derna utgörs av en rad olika industrier där det förekommer olika 
typer av luftföroreningar som måste tas om hand på ett effektivt 
och säkert sätt. Verksamheten bedrivs under varumärket Neder-
man.

1 jul-30 sep 1 jan-30 sep
Mkr 2019 2019
Extern orderingång   493,8   1 449,8
Omsättning   484,8   1 419,9
Justerad EBITA   61,2   185,9
Justerad EBITA-marginal, %   12,6   13,1

Nederman Extraction & Filtration Technologys produktsortiment utgörs av ett brett utbud av olika typer av  
infångningsdon, fläktar, högvakuumsprodukter och rullar för distribution av olika vätskor eller tryckluft.
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Nederman Process Technologys produkter utgörs bland annat av avancerade filterlösningar som är integrera-
de i kundföretagens produktionsprocesser där de fångar upp skadliga partiklar, gaser och annan processkritisk 
utrustning.

Nederman Process Technology
Nederman Process Technology hade en stabil utveckling av omsättningen i kvartalet medan orderingången var 
svagare med fortsatt osäkerhet och förskjutningar av stora investeringar. Divisionen har i kvartalet fortsatt 
det långsiktiga arbetet att förbättra produktiviteten och stärka lönsamheten. 

Utveckling i kvartalet
Det tredje kvartalet präglades av stora skillnader mellan regioner 
och mellan olika industrisegment. Textilsegmentet, som är ett 
viktigt industrisegment i Asien, kännetecknas för närvarande av 
överkapacitet och stor försiktighet vad gäller större investering-
ar, bland annat som en följd av handelskonflikten mellan USA och 
Kina. Det har inneburit att orderingången från detta segment va-
rit svag i kvartalet medan försäljningen legat på en god nivå.

I EMEA var utvecklingen fortsatt positiv med god efterfrågan från 
regionens gjuterier och smältverk. Även den europeiska återvin-
ningsindustrin uppvisade en god efterfrågan. Orderingången i 
kvartalet var enligt plan och orderboken befinner sig på en god 
nivå. Det finns en osäkerhet kring utvecklingen för den europeis-
ka bilindustrin, men eventuella effekter av detta har hittills inte 
avspeglats i divisionens orderingång.

I Nordamerika har orderingången från kemisektorn varit god un-
der årets tre första kvartal och orderboken från detta segment 
befinner sig på en stabil nivå. Det kan dock konstateras att det 

företrädesvis är något mindre installationer som efterfrågas och 
att beställningar på större system fortfarande skjuts på framti-
den.

Arbetet med att förbättra divisionens produktivitet och lönsam-
het fortsatte med full kraft i kvartalet, bland annat med slutfö-
randet av en ny och starkare organisation i USA. 

Om Nederman Process Technology
Försäljningen bedrivs genom egna säljare som har direktkontakt 
med divisionens kunder. Antalet order är få, men det enskilda 
ordervärdet är högt. Nederman Process Technology samarbe-
tar med flera av världens ledande företag och relationerna med 
kunderna är djupa och långvariga. Kunderna utgörs av stora fö-
retag inom en lång rad industrier, bland annat fiber-, textil- och 
kemiindustrin, metallåtervinningsindustrin, gjuterier/smältverk 
och avfallsindustrin. Nederman Process Technology bedriver sin 
verksamhet under fyra varumärken: MikroPul, Luwa, Pneumafil 
och LCI.

1 jul-30 sep 1 jan-30 sep
Mkr 2019 2019
Extern orderingång   281,2   1 015,8
Omsättning   418,6   1 273,3
Justerad EBITA   21,5   76,3
Justerad EBITA-marginal, %   5,1   6,0
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Nederman Duct & Filter Technology
Nederman Duct & Filter Technology hade en god utveckling i kvartalet med en bra valutaneutral tillväxt av or-
deringång och försäljning. Efterfrågan är dock fortsatt svag i Asien och exporten till Australien från divisionens 
anläggning i Thailand har påverkats negativt av valutakursförändringar. Utvecklingen av priset på stål, framför 
allt i USA, är något som divisionen följer noga eftersom det har en potentiellt stor påverkan på prissättning och 
marginaler. I Storbritannien skapar oklarheterna kring Brexit osäkerhet och dämpar efterfrågan. Orderboken 
ligger på en högre nivå än vid motsvarande tidpunkt 2018.

Utveckling i kvartalet
Nordfab, som säljer olika typer av rörsystem, hade ytterligare 
ett bra kvartal. I USA har genomsnittsorderna blivit större, vilket 
inneburit en liten försämring av bruttomarginalen, men brut-
tovinsten ligger fortsatt på en god nivå. Nordfab har under den 
senaste tiden investerat i sin säljorganisation och breddat nät-
verket av återförsäljare, vilket resulterat i fortsatt förbättrad för-
säljning i Americas och EMEA.

Menardi, som säljer divisionens filterlösningar, hade en något sva-
gare utveckling, bland annat som en följd av att kunder i USA har 
skjutit beslut om större investeringar på framtiden. I EMEA hade 
Menardi en stark utveckling jämfört med motsvarande period 
2018.

I Asien sågs en svag förbättring av orderingången jämfört med 
motsvarande period 2018 medan försäljningen var något lägre.

Om Nederman Duct & Filter Technology
Försäljningen bedrivs främst via distributörer, men Nederman 
Duct & Filter Technology har även en stor andel internförsäljning 
till Nedermans övriga divisioner. Kunderna återfinns inom en lång 
rad industrier, till exempel träbearbetningsindustri, möbelindu-
stri, metallbearbetning, cement & betongindustri, återvinnings-
industri, fordonsindustri, plasttillverkningsindustri, kemikaliein-
dustri med flera. Nederman Duct & Filter Technology bedriver sin 
verksamhet under två varumärken: Nordfab och Menardi.

Nederman Duct & Filter Technology arbetar med olika typer av rörsystem, ventiler och filter element för att sä-
kerställa en god luftkvalitet inom en rad industrier. 

1 jul-30 sep 1 jan-30 sep
Mkr 2019 2019
Extern orderingång   135,4   384,6
Omsättning   154,7   440,0
Justerad EBITA   21,0   61,3
Justerad EBITA-marginal, %   13,6   13,9
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Nederman Monitoring & Control Technology
Nederman Monitoring & Control Technology hade en något svagare utveckling av orderingången i kvartalet 
medan försäljningen växte organiskt. Den digitala plattformen Nederman Insight med uppgraderad funktiona-
litet och optimerad för användning inom ytterligare industrier som lanserades under årets andra kvartal täcker 
nu en större del av Nedermankoncernens kundsegment. 

Utveckling i kvartalet
Nederman Monitoring & Control Technology arbetar kontinuerligt 
för att utveckla nya, innovativa lösningar som är anpassade till 
framtiden vad gäller IoT och andra teknologier. Under årets tredje 
kvartal har detta utvecklingsarbete tagit betydande steg framåt. 
Under kvartalet slutfördes utvecklingen av den universella kon-
trollpanelen Smartbox, som möter en stor bredd av systemkrav 
och kan användas vid allt från små och enkla installationer upp till 
större och mer komplexa system. Smartbox lanserades internt 
under augusti och september och släpps för försäljning under se-
nare delen av året.

Under kvartalet slutfördes också utvecklingen av ett nytt filter-
system av systerdivisionen Nederman Extraction & Filtration  
Technology som kan kombineras med nya, digitala lösningar och 
användas i en IoT-miljö. Den nya lösningen, som hjälper kunderna 
att rapportera regelefterlevnad och bidrar till en god arbets- och 
produktionsmiljö, kommer att lanseras på FabTech i Chicago sena-
re i höst.

Nederman Monitoring & Control Technology fortsätter nu arbetet 
med att utveckla och bygga nya sammanhållna digitala lösningar, 
bland annat genom att utnyttja kompetensen från NEO Monito-
rs och Auburn FilterSense. Divisionen planerar också att vidare 
utveckla NEO Monitors position på den amerikanska marknaden, 
vilket förväntas ha positiv påverkan på försäljning och resultat 
från 2020 och framåt.

Om Nederman Monitoring & Control Technology
Nederman Monitoring & Control Technology bedriver försäljning 
genom divisionens egna bolag och deras nätverk av distributörer. 
Försäljning sker även via övriga divisioner inom Nederman. Mo-
nitoring & Control Technology arbetar mot ett brett spektrum av 
industrier som har behov av att kontinuerligt kunna övervaka och 
styra sin produktion och sina processer. Nederman Monitoring & 
Control Technology bedriver sin verksamhet under tre varumär-
ken: Nederman Insight, NEO Monitors och Auburn FilterSense.

Monitoring & Control Technology

Nederman Monitoring & Control Technologys digitala erbjudande byggs på en plattform, som består av hård vara 
som installeras i Nedermans produkter och lösningar samt mjukvara som kommunicerar med molnet och förser 
kunderna med information och insikter om kritiska parametrar och processer.

1 jul-30 sep 1 jan-30 sep
Mkr 2019 2019
Extern orderingång   54,2   177,5
Omsättning   56,2   165,7
Justerad EBITA   1,5   12,0
Justerad EBITA-marginal, %   2,7   7,2
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Regioner

Americas
1 jul-30 sep Valutaneutral Organisk 1 jan-30 sep Valutaneutral Organisk Helår okt-sep

Mkr Not 2019 2018 tillväxt, % tillväxt, % 2019 2018 tillväxt, % tillväxt, % 2018 12 mån
Orderingång   351,7   309,7 -1,4 -1,5   1 009,0   932,6 -3,4 -5,2   1 259,6   1 336,0
Extern nettoomsättning 1   374,5   307,0   6,2   4,8   1 050,6   907,5   3,5 -0,2   1 246,8   1 389,9
Justerat rörelseresultat*   30,9   26,6   102,6   82,3   123,1   143,4
Justerad rörelsemarginal, %*   8,2   8,7   9,8   9,1   9,9   10,3

*  Koncernen har vid övergången till IFRS 16 tillämpat en retroaktiv metod vilket innebär att siffrorna för räkenskapsåret 2018 har omräknats i enlighet med den 
nya standarden. För upplysning om de finansiella effekterna se redovisningsprinciper sidorna 13-14.  

EMEA
1 jul-30 sep Valutaneutral Organisk 1 jan-30 sep Valutaneutral Organisk Helår okt-sep

Mkr Not 2019 2018 tillväxt, % tillväxt, % 2019 2018 tillväxt, % tillväxt, % 2018 12 mån
Orderingång   470,2   412,9   11,4   4,9   1 530,6   1 263,1   18,2   7,4   1 731,6   1 999,1
Extern nettoomsättning 1   559,7   410,5   33,7   6,9   1 601,5   1 244,1   25,7   4,7   1 768,3   2 125,7
Justerat rörelseresultat*   76,8   49,7   211,5   170,9   266,2   306,8
Justerad rörelsemarginal, %* 13,7   12,1   13,2   13,7   15,1   14,4

APAC
1 jul-30 sep Valutaneutral Organisk 1 jan-30 sep Valutaneutral Organisk Helår okt-sep

Mkr Not 2019 2018 tillväxt, % tillväxt, % 2019 2018 tillväxt, % tillväxt, % 2018 12 mån
Orderingång   142,7   95,3   41,4 -5,2   488,1   316,0   49,5 -16,9   488,3   660,4
Extern nettoomsättning 1   154,4   117,7   25,3 -24,5   569,1   333,3   65,8 -15,1   538,8   774,6
Justerat rörelseresultat* -1,9 -1,1   15,6   1,2   18,3   32,7
Justerad rörelsemarginal, %* -1,2 -0,8   2,7   0,4   3,4   4,2
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Kvartal 3, 2019

Orderingång och omsättning
Orderingången under kvartalet uppgick till 964,6 Mkr (817,9). Jus-
terat för valutaeffekter motsvarar det en ökning på 10,0 procent 
jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen för kvartalet uppgick till 1 088,6 Mkr (835,2). Jus-
terat för valutaeffekter motsvarar det en ökning på 22,4 procent 
jämfört med samma period föregående år.

Resultat
Koncernens rörelseresultat för kvartalet uppgick till 77,9 Mkr 
(53,5)*, vilket gav en rörelsemarginal på 7,2 procent (6,4)*.

Resultat före skatt ökade till 72,6 Mkr (44,2)*. Resultat efter skatt 
uppgick till 52,8 Mkr (33,1)*, vilket gav ett resultat per aktie om 
1,50 kr (0,94).*

Investeringar
Bruttoinvesteringarna har under kvartalet uppgått till 34,7 Mkr 
(21,1)*. Bruttoinvesteringarna inkluderar årets investeringar i 
nyttjanderätter, se vidare redovisningsprinciper IFRS 16 sidorna 
13-14.
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*  Koncernen har vid övergången till IFRS 16 tillämpat en retroaktiv metod vilket innebär att siffrorna för räkenskapsåret 2018 har omräknats i enlighet med den 
nya standarden. För upplysning om de finansiella effekterna se redovisningsprinciper sidorna 13-14.  
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Januari – september 2019

Januari – september 2019 

Orderingång och omsättning
Orderingången under perioden uppgick till 3 027,7 Mkr (2 511,7). 
Justerat för valutaeffekter motsvarar det en ökning på 14,2 pro-
cent jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen för perioden uppgick till 3 221,2 Mkr (2 484,9). Jus-
terat för valutaeffekter motsvarar det en ökning på 23,0 procent 
jämfört med samma period föregående år.

Resultat
Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till 234,5 Mkr 
(185,7)*, vilket gav en rörelsemarginal på 7,3 procent (7,5)*.

Justerat rörelseresultat uppgick till 235,9 Mkr (189,5)*. Justerad 
rörelsemarginal uppgick till 7,3 procent (7,6)*.

Resultat före skatt ökade till 212,4 Mkr (153,1)*. Resultat efter 
skatt uppgick till 153,4 Mkr (113,4)*, vilket gav ett resultat per ak-
tie om 4,37 kr (3,23)*.

Kassaflöde
Periodens kassaflöde uppgick till -69,7 Mkr (-140,5)* och kassaflö-
det för den löpande verksamheten uppgick till 116,0 Mkr (91,0)*.

Investeringar
Bruttoinvesteringarna har under perioden uppgått till 93,9 Mkr 
(70,8)*, varav aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 10,2 
Mkr (3,4). Bruttoinvesteringarna inkluderar årets investeringar i 
nyttjanderätter, se vidare redovisningsprinciper IFRS 16 sidorna 
13-14.

Övrig finansiell information
Likviditet: Koncernen hade vid periodens slut 412,9 Mkr i likvida 
medel och ytterligare 91,1 Mkr i outnyttjade checkkrediter.

Koncernen har refinansierat sina externa låneavtal och ingått en 
revolverande kredit om 1 500,0 Mkr med SEB och SHB. Koncernen 
har även ingått ett bilateralt låneavtal om 500,0 Mkr med Svensk 
Export Kredit. Avtalen löper på tre år med optioner att förlänga 
ytterligare två år. Vid periodens slut finns ett låneutrymme på 
1 043,4 Mkr inom ramen för Nedermans låneavtal med SEB och 
SHB.

Eget kapital i koncernen uppgick den 30 sep 2019 till 1 338,3 Mkr 
(1 177,3)*. Utdelning till aktieägarna uppgick till 2,30 Kr per aktie 
eller totalt till 80,7 Mkr och betalades ut under andra kvartalet. 
Totalt antal utestående aktier vid periodens utgång uppgick till 
35 093 096.

Till följd av den aktiesplit som årsstämman 2018 beslutade om 
har antalet aktier ökat med 23 430 680. Per den 30 september 
2019 uppgår det totala antalet aktier till 35 146 020. Aktiekapi-
talet är oförändrat och aktiens kvotvärde har ändrats från 0,1 till 
0,03 kronor. Föregående års resultat per aktie har omräknats och 
baseras på antalet utestående aktier efter aktiesplit. 

Koncernens soliditet uppgick till 31,3 procent per den 30 sep 2019 
(34,6)*. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 71,5 procent 
(76,9)*.

Nettoskulden har påverkats negativt av en ökad pensionsskuld, 
vilken under 2019 har ökat med 90 Mkr. Den ökade pensionsskul-
den är framförallt hänförd till sänkta diskonteringsräntor på kon-
cernens förmånsbestämda pensionsplaner.

Antal anställda
Medelantalet anställda under perioden uppgick till 2 188 (1 760). 
Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 2 250 (1 811).

*  Koncernen har vid övergången till IFRS 16 tillämpat en retroaktiv metod vilket innebär att siffrorna för räkenskapsåret 2018 har omräknats i enlighet med den 
nya standarden. För upplysning om de finansiella effekterna se redovisningsprinciper sidorna 13-14.  
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Koncernens nyckeltal

1 jul-30 sep 1 jan-30 sep Helår okt-sep
Mkr 2019 2018* 2019 2018* 2018* 12 mån*
Nettoomsättning   1 088,6   835,2   3 221,2   2 484,9   3 553,9   4 290,2
Justerad EBITDA   114,9   85,4   344,3   282,5   440,1   501,9
Justerad EBITDA-marginal, %    10,6   10,2   10,7   11,4   12,4   11,7
Rörelseresultat   77,9   53,5   234,5   185,7   305,7   354,5
Rörelsemarginal, %   7,2   6,4   7,3   7,5   8,6   8,3
Justerat rörelseresultat   77,9   53,5   235,9   189,5   318,9   365,3
Justerad rörelsemarginal, %   7,2   6,4   7,3   7,6   9,0   8,5
Resultat före skatt   72,6   44,2   212,4   153,1   267,5   326,8
Resultat efter skatt   52,8   33,1   153,4   113,4   202,8   242,8
Resultat per aktie, Kr 1,50 0,94 4,37 3,23 5,78 6,92
Avkastning på eget kapital, %   15,9   11,3   15,9   13,5   17,7   19,3
Avkastning på operativt kapital, %   13,7   10,2   14,6   12,8   16,5   16,7
Nettoskuld   787,6   956,7
Nettoskuldsättningsgrad, %   63,8   71,5
Nettoskuld/Justerad EBITDA, ggr   1,8   1,9
Räntetäckningsgrad, ggr   7,5   9,2

Koncernens nyckeltal

*  Koncernen har vid övergången till IFRS 16 tillämpat en retroaktiv metod vilket innebär att siffrorna för räkenskapsåret 2018 har omräknats i enlighet med den 
nya standarden. För upplysning om de finansiella effekterna se redovisningsprinciper sidorna 13-14.  
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Övrig information
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 
2018 på sidorna 52-53 och i not 24. Någon omständighet som för-
anleder ändrad bedömning av nämnda risker har inte framkommit.

Valberedning
Enligt årsstämmans riktlinjer för valberedningens arbete har An-
ders Mörck, Investment AB Latour, ordf.; Claes Murander, Lannebo 
Fonder; Henrik Forsberg Schoultz, Ernström & Co; Fredrik Ahlin, IF 

Skadeförsäkring AB (publ) utsetts till valberedning inför årsstäm-
man 2020. Johan Hjertonsson, ordförande i Nedermans styrelse, 
är adjungerad i valberedningen. För frågor rörande valberedning-
ens arbete hänvisas till anders.morck@latour.se.

Organisation
Under perioden har Aage Snorgaard lämnat positionen som SVP, 
Head of Division Monitoring & Control Technology. Rekryterings-
processen att hitta en efterträdare har påbörjats. Sven Kristens-
son leder arbetet inom divisionen tills en efterträdare till Aage 
Snorgaard har utsetts.

Framtidsutsikter, Övrig information

Framtidsutsikter
Många av Nedermans marknader präglas av fortsatt osäkerhet. 
De pågående handelskonflikterna och finansiell osäkerhet gör att 
beslut om stora investeringar drar ut på tiden och att stora pro-
jekt skjuts på framtiden. Trots dessa geopolitiska utmaningar har 

Nederman en försiktigt optimistisk grundsyn. Miljöfrågorna kom-
mer fortsatt vara viktiga för koncernens kunder och Nederman 
har stärkt positionerna på flera centrala områden där framtidens 
tillväxt förväntas att finnas.

Nederman Future Days

Tisdagen 17 september arrangerades ”Nederman  
Future Days” för att sätta fokus på det globala problemet med 
dålig luft och hur Nedermans produkter och system kan vara en 
integrerad del av lösningen. 

Enligt det amerikanska institutet HEI (Health Effects Institute) 
exponeras 95 procent av jordens befolkning dagligen för dålig 
luft. En av talarna under dagen var också Robert O  ́Keefe från 
HEI som pratade om luftkvalitet och hälsa ur ett globalt perspek-
tiv. Connie Hildegard, dansk politiker, tidigare klimatkommissio-
när i EU och dansk miljöminister, talade under sitt anförande om 
de kommande stegen mot en mer hållbar värld – vem måste göra 
vad. Anders Borg, tidigare finansminister i Sverige, beskrev i sitt 
anförande hur digitalisering och globalisering kommer att om-
vandla vår ekonomi och vår framtid. 

Bland övriga talare återfanns Nedermans koncernchef Sven  
Kristensson som pratade om digitalisering, teknologi och hur 
företag som Nederman är en del av lösningen för att skapa god 
regelefterlevnad i industrin och därmed verka för en ren och häl-
sosam luft. 

Tomas Hagström och Hans Dahlén gav perspektiv på hur digita-
liseringen och den uppkopplade världen lägger grunden för den 
fjärde industriella revolutionen och Kerstin Lindell, CEO på Bona 
Group, pratade om hållbar innovation och hur hållbarhet kan vara 
kärnan i forskning, utveckling och tillväxt.

Dagen avslutades av en paneldebatt med samtliga deltagare och 
frågor från den månghövdade publiken på cirka 250 personer.

Robert O  ́Keefe
Vice President HEI

 Connie Hildegard
Tidigare klimatkommissionär i EU

Anders Borg
Tidigare svensk finansminister

Kerstin Lindell
CEO på Bona Group
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Försäkran
Styrelse och VD försäkrar att 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 granskats av bolagets revisorer.

Helsingborg den 17 oktober 2019

Försäkran

Johan Hjertonsson Gunilla Fransson Ylva op den Velde Hammargren
Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Sam Strömerstén Sven Kristensson Johan Menckel
Styrelseledamot Styrelseledamot och Styrelseledamot

Verkställande Direktör
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Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport för koncernen har upprättats enligt IAS 34 
delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovis-
ningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats 
enligt årsredovisningslagens 9 kap. och RFR 2. För koncernen och 
moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräknings-
grunder, förutom nedan ändring gällande IFRS 16 för koncernen, 
tillämpats som i den senaste årsredovisningen, se vidare års-
redovisningen för 2018, sidorna 67-72. Moderbolaget tillämpar 
undantaget i RFR 2 avseende IFRS 16 vilket innebär att samtliga 
leasingkontrakt även fortsättningsvis redovisas som rörelsekost-
nader i resultaträkningen.  

Ändringar som tillämpas från och med 1 januari 2019 och 
framåt
IFRS 16 Leasingavtal
IFRS 16 med tillämpning för räkenskapsår som påbörjas den 1 
januari 2019 ersätter IAS 17, Leasingavtal, samt relaterade tolk-
ningar. IFRS 16 fastställer principer för redovisning, värdering, 
presentation och upplysningar om leasingavtal och fastslår att 
leasingtagare ska redovisa leasingavtal i rapport över finansiell 
ställning. Redovisningsmodellen baseras på synsättet att lea-
singtagaren har en rättighet att använda en tillgång under en 
specifik tidsperiod och samtidigt har en skyldighet att betala för 
denna rättighet. Det innebär att vid inledningsdatumet redovisas 
en nyttjanderätt som representerar rätten att använda den un-
derliggande tillgången under leasingperioden och en leasingskuld 
som representerar nuvärdet av framtida leasingavgifter. I resul-
taträkningen för koncernen och i rapport över totalresultat redo-
visas avskrivningskostnader för nyttjanderätten och räntekost-
nader för leasingskulden. Efter inledningsdatumet omvärderas 
leasingskulden så att den återspeglar förändringar i leasingav-
gifterna, exempelvis vid förändring av leasingperioden eller vid 
indexering av framtida leasingavgifter. Omvärderingsbeloppet 
redovisas som en justering av nyttjanderätten. 

Nedermans främsta tillgångsklass är fastigheter, såsom fabriker 
och kontor, men även maskiner, fordon och inventarier. Stan-
darden innehåller två undantag för redovisning i rapport över 
finansiell ställning vilka Nederman tillämpar; korttidsleasingav-
tal (leasingperiod om 12 månader eller mindre) och leasingavtal 
för vilka den underliggande tillgången har ett lågt värde (5 000 
USD). Dessa leasingbetalningar redovisas som rörelsekostnader 
i resultaträkningen och ingår därmed inte i nyttjanderätten eller 
leasingskulden. 

Vid bedömning av om ett avtal innehåller en leasad tillgång till-
lämpas definitionerna enligt IFRS 16. En nyttjanderätt definieras 
som en identifierad tillgång där Nederman i all väsentlighet har 
rätt till de ekonomiska fördelar som uppkommer genom nyttjande 
av tillgången samt där Nederman har rätt att styra användning-
en av tillgången. Leasingperioden fastställs utifrån den ej upp-
sägningsbara perioden enligt avtalet. Om avtalet innehåller en 
förlängningsoption och denna med rimligt säkerhet kommer att 
nyttjas utgörs leasingperioden av den ej uppsägningsbara perio-
den med tillägg för bedömd förlängningsperiod.  

Diskonteringsräntan utgörs i första hand av den implicita räntan 
om den finns tillgänglig enligt leasingavtalet. För övriga lea-
singavtal utgörs diskonteringsräntan av den marginella lånerän-
tan. Den marginella låneräntan består av en räntemarginal base-
rat på leasingtagarens (dotterbolag i koncernen) kreditbetyg och 
en referensränta (IBOR) för den specifika valutan och leasingtill-
gångens löptid.

Koncernen har vid övergången till IFRS 16 tillämpat en retroak-
tiv metod vilket innebär att siffror för räkenskapsåret 2018 har 
omräknats i enlighet med den nya standarden. Således har den 
ingående balansen för 2018 räknats om och den ackumulerade 
effekten av att tillämpa IFRS 16 retroaktivt redovisas per 1 januari 
2018 som en övergångseffekt i eget kapital. 

Övergången till IFRS 16 har haft följande effekter på koncernens 
resultat –och balansräkning, kassaflöde samt nyckeltal:

Effekt på resultaträkning  
för koncernen, Mkr

1 jul-30 sep, 2018 1 jan-30 sep, 2018 1 jan-31 dec, 2018

Tidigare 
redovisade

 poster
Omräkning 

till IFRS 16
Efter 

omräkning

Tidigare 
redovisade 

poster
Omräkning
 till IFRS 16

Efter 
omräkning

Tidigare 
redovisade 

poster
Omräkning 

till IFRS 16
Efter 

omräkning
Nettoomsättning 835,2 - 835,2 2 484,9 - 2 484,9 3 553,9 - 3 553,9
Kostnad för sålda varor -530,1 1,4 -528,7 -1 552,5 3,8 -1 548,7 -2 227,0 5,1 -2 221,9
Bruttoresultat 305,1 1,4 306,5 932,4 3,8 936,2 1 326,9 5,1 1 332,0
Försäljningskostnader -178,4 1,2 -177,2 -542,6 3,5 -539,1 -735,2 4,6 -730,6
Administrationskostnader -60,6 0,2 -60,4 -187,8 0,6 -187,2 -253,0 0,9 -252,1
Forsknings -och utvecklingskostnader -10,1 0,1 -10,0 -29,5 0,2 -29,3 -44,3 0,2 -44,1
Övriga redovisade rörelseintäkter/ -kostnader -5,4 - -5,4 5,1 - 5,1 0,5 - 0,5
Rörelseresultat 50,6 2,9 53,5 177,6 8,1 185,7 294,9 10,8 305,7
Finansnetto -6,7 -2,6 -9,3 -24,4 -8,2 -32,6 -26,9 -11,3 -38,2
Resultat före skatt 43,9 0,3 44,2 153,2 -0,1 153,1 268,0 -0,5 267,5
Skatt -11,0 -0,1 -11,1 -39,7 0,0 -39,7 -64,8 0,1 -64,7
Periodens resultat 32,9 0,2 33,1 113,5 -0,1 113,4 203,2 -0,4 202,8
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1 jul-30 sep, 2018 1 jan-30 sep, 2018 1 jan-31 dec, 2018

Effekt på koncernens nyckeltal, Mkr
Tidigare 

redovisade poster
Efter 

omräkning
Tidigare 

redovisade poster
Efter 

omräkning
Tidigare 

redovisade poster
Efter

 omräkning
EBITDA 68,4 85,4 228,8 278,7 358,8 426,9
Justerad EBITDA 68,4 85,4 232,6 282,5 372,0 440,1
Justerad EBITDA-marginal, % 8,2 10,2 9,4 11,4 10,5 12,4
Rörelseresultat 50,6 53,5 177,6 185,7 294,9 305,7
Rörelsemarginal, % 6,1 6,4 7,1 7,5 8,3 8,6
Justerat rörelseresultat 50,6 53,5 181,4 189,5 308,1 318,9
Justerad rörelsemarginal, % 6,1 6,4 7,3 7,6 8,7 9,0
Resultat före skatt 43,9 44,2 153,2 153,1 268,0 267,5
Resultat efter skatt 32,9 33,1 113,5 113,4 203,2 202,8
Resultat per aktie, Kr 0,94 0,94 3,23 3,23 5,79 5,78
Avkastning på eget kapital, % 11,1 11,3 13,3 13,5 17,5 17,7
Avkastning på operativt kapital, % 10,6 10,2 13,6 12,8 17,8 16,5
Nettoskuld 553,1 787,6
Nettoskuldsättningsgrad, % 44,2 63,8
Nettoskuld/Justerad EBITDA, ggr 1,5 1,8
Ränteteckningsgrad, ggr 9,8 7,5

1 jan-30 sep, 2018 1 jan-31 dec, 2018

Effekt på kassaflödesanalys 
för koncernen, Mkr

Tidigare 
redovisade poster

Omräkning till 
IFRS 16

Efter 
omräkning

Tidigare 
redovisade poster

Omräkning till 
IFRS 16

Efter 
omräkning

Rörelseresultat 177,6 8,1 185,7 294,9 10,8 305,7
Justering för:
    Avskrivning på anläggningstillgångar 51,2 41,8 93,0 63,9 57,3 121,2
Erhållen och betald ränta samt övriga finansiella poster -20,2 -8,2 -28,4 -25,3 -11,3 -36,6
Övriga poster redovisade i den löpande verksamheten -159,3 - -159,3 -118,9 - -118,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten 49,3 41,7 91,0 214,6 56,8 271,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten -65,8 - -65,8 -117,3 - -117,3
Kassaflöde före finansieringsverksamheten -16,5 41,7 25,2 97,3 56,8 154,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -124,0 -41,7 -165,7 -9,6 -56,8 -66,4
Periodens kassaflöde -140,5 - -140,5 87,7 - 87,7

1 januari, 2018 30 september, 2018 31 december, 2018

Effekt på finansiell ställning för 
koncernen, Mkr 

Tidigare 
redovisade 

poster
Omräkning 

till IFRS 16
Efter 

omräkning

Tidigare 
redovisade 

poster
Omräkning 

till IFRS 16
Efter 

omräkning

Tidigare 
redovisade 

poster
Omräkning 

till IFRS 16
Efter 

omräkning
Tillgångar
Nyttjanderätter - 183,2 183,2 - 179,1 179,1 - 211,0 211,0
Långfristiga fordringar 5,4 6,6 12,0 9,6 6,4 16,0 6,6 5,7 12,3
Uppskjutna skattefordringar 16,8 - 16,8 13,8 0,0 13,8 20,3 0,1 20,4
Övriga redovisade anläggningstillgångar 1 449,1 - 1 449,1 1 564,7 - 1 564,7 1 755,5 1,0 1 756,5
Summa anläggningstillgångar 1 471,3 189,8 1 661,1 1 588,1 185,5 1 773,6 1 782,4 217,8 2 000,2

Övriga kortfristiga fordringar 222,4 1,2 223,6 359,8 1,4 361,2 414,3 1,3 415,6
Övriga redovisade omsättningstillgångar 1 277,2 - 1 277,2 1 263,1 - 1 263,1 1 604,7 - 1 604,7
Summa omsättningstillgångar 1 499,6 1,2 1 500,8 1 622,9 1,4 1 624,3 2 019,0 1,3 2 020,3
Summa tillgångar 2 970,9 191,0 3 161,9 3 211,0 186,9 3 397,9 3 801,4 219,1 4 020,5

Eget kapital 1 075,8 -15,0 1 060,8 1 192,4 -15,1 1 177,3 1 250,3 -15,4 1 234,9

Skulder
Långfristiga leasingskulder 0,3 155,2 155,5 0,4 148,3 148,7 0,4 174,2 174,6
Övriga redovisade långfristiga skulder 1 125,8 - 1 125,8 1 136,5 - 1 136,5 1 286,5 - 1 286,5
Summa långfristiga skulder 1 126,1 155,2 1 281,3 1 136,9 148,3 1 285,2 1 286,9 174,2 1 461,1

Kortfristiga leasingskulder 0,1 50,8 50,9 0,1 53,7 53,8 0,2 60,3 60,5
Övriga redovisade kortfristiga skulder 768,9 - 768,9 881,6 - 881,6 1 264,0 - 1 264,0
Summa kortfristiga skulder 769,0 50,8 819,8 881,7 53,7 935,4 1 264,2 60,3 1 324,5
Summa skulder 1 895,1 206,0 2 101,1 2 018,6 202,0 2 220,6 2 551,1 234,5 2 785,6
Summa eget kapital och skulder 2 970,9 191,0 3 161,9 3 211,0 186,9 3 397,9 3 801,4 219,1 4 020,5
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Resultaträkning för koncernen i sammandrag

Koncernredovisning

1 jul-30 sep 1 jan-30 sep Helår okt-sep
Mkr Not 2019 2018* 2019 2018* 2018* 12 mån*
Nettoomsättning 1   1 088,6   835,2   3 221,2   2 484,9   3 553,9   4 290,2
Kostnad för sålda varor -699,6 -528,7 -2 054,2 -1 548,7 -2 221,9 -2 727,4
Bruttoresultat   389,0   306,5   1 167,0   936,2   1 332,0   1 562,8

Försäljningskostnader -212,2 -177,2 -633,1 -539,1 -730,6 -824,6
Administrationskostnader -89,1 -60,4 -260,8 -187,2 -252,1 -325,7
Forsknings- och utvecklingskostnader -17,2 -10,0 -46,6 -29,3 -44,1 -61,4
Förvärvskostnader -0,0  - 0,0 -1,4 -3,8 -13,2 -10,8
Övriga rörelseintäkter/-kostnader   7,4 -5,4   9,4   8,9   13,7   14,2
Rörelseresultat   77,9   53,5   234,5   185,7   305,7   354,5

Finansiella intäkter   5,9   1,1   11,0   2,6   5,0   13,4
Finansiella kostnader -11,2 -10,4 -33,1 -35,2 -43,2 -41,1
Finansnetto -5,3 -9,3 -22,1 -32,6 -38,2 -27,7

Resultat före skatt   72,6   44,2   212,4   153,1   267,5   326,8
Skatt -19,8 -11,1 -59,0 -39,7 -64,7 -84,0
Periodens resultat   52,8   33,1   153,4   113,4   202,8   242,8

Periodens resultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare   52,8   33,1   153,4   113,4   202,8   242,8

Resultat per aktie
före utspädning (kr)   1,50   0,94   4,37   3,23   5,78   6,92
efter utspädning (kr)   1,50   0,94   4,37   3,23   5,78   6,92

*  Koncernen har vid övergången till IFRS 16 tillämpat en retroaktiv metod vilket innebär att siffrorna för räkenskapsåret 2018 har omräknats i enlighet med den 
nya standarden. För upplysning om de finansiella effekterna se redovisningsprinciper sidorna 13-14.  



Sida 16

Delårsrapport januari- september  2019 VD-ord

Rapport över totalresultat för koncernen i sammandrag

Koncernredovisning

1 jul-30 sep 1 jan-30 sep Helår okt-sep
Mkr 2019 2018* 2019 2018* 2018* 12 mån*
Periodens resultat   52,8   33,1   153,4   113,4   202,8   242,8

Övrigt totalresultat
Poster som inte kan omföras till periodens resultat
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner -89,0 -1,4 -90,2 -2,3 -15,5 -103,4
Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras till periodens 
resultat   21,5   0,4   21,8   0,6   3,8   25,0

-67,5 -1,0 -68,4 -1,7 -11,7 -78,4

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens 
resultat
Omräkningsdifferenser hänförliga till utlandsverksamheter   29,6 -16,0   98,7   76,0   54,3   77,0
Kassaflödessäkringar  - -0,0   0,0 -0,0 -0,1 -0,1
Skatt hänförlig till poster som kan omföras till periodens 
resultat  -   0,0  -   0,0   0,0   0,0

  29,6 -16,0   98,7   76,0   54,2   76,9

Övrigt totalresultat för perioden efter skatt -37,9 -17,0   30,3   74,3   42,5 -1,5

Summa totalresultat för perioden   14,9   16,1   183,7   187,7   245,3   241,3

Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare   14,9   16,1   183,7   187,7   245,3   241,3

*  Koncernen har vid övergången till IFRS 16 tillämpat en retroaktiv metod vilket innebär att siffrorna för räkenskapsåret 2018 har omräknats i enlighet med den 
nya standarden. För upplysning om de finansiella effekterna se redovisningsprinciper sidorna 13-14.  
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Finansiell ställning för koncernen i sammandrag

Koncernredovisning

30 sep 30 sep 31 dec
Mkr Not 2019 2018* 2018*
Tillgångar
Goodwill   1 260,5   1 064,0   1 183,4
Övriga immateriella anläggningstillgångar   271,0   244,4   261,5
Materiella anläggningstillgångar   337,7   256,3   311,6
Nyttjanderätter   196,3   179,1   211,0
Långfristiga fordringar   12,4   16,0   12,3
Uppskjutna skattefordringar   31,5   13,8   20,4
Summa anläggningstillgångar   2 109,4   1 773,6   2 000,2

Varulager   647,1   486,1   562,0
Kundfordringar 3   639,8   545,9   578,8
Övriga kortfristiga fordringar 3   466,9   361,2   415,6
Likvida medel 3   412,9   231,1   463,9
Summa omsättningstillgångar   2 166,7   1 624,3   2 020,3
Summa tillgångar   4 276,1   3 397,9   4 020,5

Eget kapital   1 338,3   1 177,3   1 234,9

Skulder
Långfristiga räntebärande skulder 3   951,8   801,5   917,4
Långfristiga leasingskulder 3   158,5   148,7   174,6
Övriga långfristiga skulder 3   242,1   179,3   231,7
Avsättning till pensioner   181,3   124,8   90,9
Övriga avsättningar   19,5   8,9   17,1
Uppskjutna skatteskulder   21,4   22,0   29,4
Summa långfristiga skulder   1 574,6   1 285,2   1 461,1

Kortfristiga räntebärande skulder 3   16,2   8,1   8,1
Kortfristiga leasingskulder 3   61,8   53,8   60,5
Leverantörsskulder 3   424,1   325,9   444,6
Övriga kortfristiga skulder 3   827,6   526,2   783,2
Avsättningar   33,5   21,4   28,1
Summa kortfristiga skulder   1 363,2   935,4   1 324,5
Summa skulder   2 937,8   2 220,6   2 785,6
Summa eget kapital och skulder   4 276,1   3 397,9   4 020,5

*  Koncernen har vid övergången till IFRS 16 tillämpat en retroaktiv metod vilket innebär att siffrorna för räkenskapsåret 2018 har omräknats i enlighet med den 
nya standarden. För upplysning om de finansiella effekterna se redovisningsprinciper sidorna 13-14.  
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Förändring i koncernens eget kapital i sammandrag

Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag

Koncernredovisning

30 sep 30 sep 31 dec
Mkr 2019 2018* 2018*
Ingående eget kapital vid periodens början   1 234,9   1 075,8   1 075,8
Övergångseffekt IFRS 16  - -15,0 -15,0
Periodens resultat   153,4   113,4   202,8

Övrigt totalresultat
Periodens förändring av omräkningsreserv   98,7   76,0   54,3
Kassaflödessäkringar efter skatt   0,0 -0,0 -0,1
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner efter skatt -68,4 -1,7 -11,7
Summa övrigt totalresultat för perioden   30,3   74,3   42,5
Summa totalresultat för perioden   183,7   187,7   245,3
Transaktioner med koncernens ägare
Utdelning -80,7 -70,2 -70,2
Aktierelaterade ersättningar   0,4 -1,0 -1,0
Utgående eget kapital vid periodens slut   1 338,3   1 177,3   1 234,9

1 jan-30 sep Helår okt-sep
Mkr 2019 2018* 2018* 12 mån*
Rörelseresultat   234,5   185,7   305,7   354,5
Justering för:
    Avskrivningar på anläggningstillgångar   108,4   93,0   121,2   136,6
    Övriga justeringar   4,3 -12,7 -10,4   6,6
Erhållen och betald ränta samt övr finansiella poster -30,6 -28,4 -36,6 -38,8
Betald skatt -63,6 -31,4 -36,0 -68,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital   253,0   206,2   343,9   390,7

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -137,0 -115,2 -72,5 -94,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten   116,0   91,0   271,4   296,4

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -63,8 -27,5 -50,6 -86,9
Förvärv -4,1 -38,3 -66,7 -32,5
Kassaflöde före finansieringsverksamheten   48,1   25,2   154,1   177,0

Utdelning -80,7 -70,2 -70,2 -80,7
Kassaflöde från övriga finansieringsverksamheten -37,1 -95,5   3,8   62,2
Periodens kassaflöde -69,7 -140,5   87,7   158,5

Likvida medel vid periodens början   463,9   360,9   360,9   231,1
Omräkningsdifferenser   18,7   10,7   15,3   23,3
Likvida medel vid periodens slut   412,9   231,1   463,9   412,9

*  Koncernen har vid övergången till IFRS 16 tillämpat en retroaktiv metod vilket innebär att siffrorna för räkenskapsåret 2018 har omräknats i enlighet med den 
nya standarden. För upplysning om de finansiella effekterna se redovisningsprinciper sidorna 13-14.  
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Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag

Rapport över totalresultat för moderbolaget  
i sammandrag

1 jul-30 sep 1 jan-30 sep Helår okt-sep
Mkr 2019 2018 2019 2018 2018 12 mån
Rörelseresultat -16,2 -16,4 -64,8 -57,2 -82,3 -89,9
Resultat aktier i dotterbolag   20,4   26,1   70,5   63,5   63,5   70,5
Övriga finansiella intäkter och kostnader -0,1 -1,8 -13,8 -19,2 -7,5 -2,1
Resultat efter finansnetto   4,1   7,9 -8,1 -12,9 -26,3 -21,5

Bokslutsdispositioner  -  -  -  -   143,6   143,6
Resultat före skatt   4,1   7,9 -8,1 -12,9   117,3   122,1

Skatt -6,3 -1,6 -9,6 -4,4 -13,0 -18,2
Periodens resultat -2,2   6,3 -17,7 -17,3   104,3   103,9

1 jul-30 sep 1 jan-30 sep Helår okt-sep
Mkr 2019 2018 2019 2018 2018 12 mån
Periodens resultat -2,2   6,3 -17,7 -17,3   104,3   103,9

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 -2,2   6,3 -17,7 -17,3   104,3   103,9
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Balansräkning för moderbolaget i sammandrag

Moderbolagsredovisning

Förändring i moderbolagets eget kapital  
i sammandrag

30 sep 30 sep 31 dec
Mkr 2019 2018 2018
Tillgångar
Summa anläggningstillgångar   1 617,0   1 389,1   1 603,5
Summa omsättningstillgångar   136,8   477,5   332,5
Summa tillgångar   1 753,8   1 866,6   1 936,0

Eget kapital   803,9   780,3   901,9

Obeskattade reserver   1,4  -   1,4

Skulder
Summa långfristiga skulder   695,3   461,3   682,4
Summa kortfristiga skulder   253,2   625,0   350,3
Summa skulder   948,5   1 086,3   1 032,7
Summa eget kapital och skulder   1 753,8   1 866,6   1 936,0

30 sep 30 sep 31 dec
Mkr 2019 2018 2018
Ingående eget kapital vid periodens början   901,9   868,8   868,8
Periodens resultat -17,7 -17,3   104,3

Övrigt totalresultat
Summa övrigt totalresultat för perioden  -  -  - 
Summa totalresultat för perioden -17,7 -17,3   104,3

Transaktioner med ägare
Utdelning -80,7 -70,2 -70,2
Aktierelaterade ersättningar   0,4 -1,0 -1,0
Utgående eget kapital vid periodens slut   803,9   780,3   901,9

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser  
för moderbolaget

30 sep 30 sep 31 dec
Mkr 2019 2018 2018
Ställda säkerheter inga inga inga
Eventualförpliktelser   403,9   389,2   436,2
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Not 1: Intäkternas fördelning

Mkr 1 jul-30 sep 2019
Extern nettoomsättning fördelat på regioner och 
försäljningssegment Produkter Lösningar

Service -och  
eftermarknad Summa

EMEA 205,5 246,7 107,5 559,7
APAC 24,4 112,2 17,8 154,4
Americas 173,3 135,4 65,8 374,5
Summa 403,2 494,3 191,1 1 088,6

Mkr 1 jul-30 sep 2018
Extern nettoomsättning fördelat på regioner och 
försäljningssegment Produkter Lösningar

Service -och  
eftermarknad Summa

EMEA 163,1 151,5 95,9 410,5
APAC 26,2 80,7 10,8 117,7
Americas 149,9 96,7 60,4 307,0
Summa 339,2 328,9 167,1 835,2

Mkr 1 jan-30 sep 2019
Extern nettoomsättning fördelat på regioner och 
försäljningssegment Produkter Lösningar

Service -och  
eftermarknad Summa

EMEA 601,2 696,5 303,8 1 601,5
APAC 72,9 438,9 57,3 569,1
Americas 486,1 379,2 185,3 1 050,6
Summa 1 160,2 1 514,6 546,4 3 221,2

Mkr 1 jan-30 sep 2018
Extern nettoomsättning fördelat på regioner och 
försäljningssegment Produkter Lösningar

Service -och  
eftermarknad Summa

EMEA 520,3 454,5 269,3 1 244,1
APAC 81,9 217,2 34,2 333,3
Americas 415,7 314,0 177,8 907,5
Summa 1 017,9 985,7 481,3 2 484,9

Mkr Helåret 2018
Extern nettoomsättning fördelat på regioner och 
försäljningssegment Produkter Lösningar

Service -och  
eftermarknad Summa

EMEA 715,1 691,9 361,3 1 768,3
APAC 112,4 376,3 50,1 538,8
Americas 569,4 447,5 229,9 1 246,8
Summa 1 396,9 1 515,7 641,3 3 553,9

Uppfyllande av prestationsåttagande vid försäljning av Produkter och Service -och eftermarknad sker vid en given tidpunkt, vilket är den tidpunkt 
då kontroll överförs till kunden. Avseende intäkter från Lösningar, i form av projektförsäljning, uppfylls prestationsåttagande över tid. Intäkterna 
redovisas i takt med projektens genomförande.
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Not 2: Segmentsredovisning

Segmentsredovisningen presenteras utifrån rapporteringen som tillhandahålls högsta verkställande beslutsfattare. Från och med 
2019 innefattar Nedermankoncernen fyra rörelsesegment; Nederman Extraction & Filtration Technology, Nederman Process Techno-
logy, Nederman Duct & Filter Technology och Nederman Monitoring & Control Technology, vilka beskrivs vidare på sidorna 3-6. Indel-
ningen är baserad på teknologi, kunder och affärslogik med målsättning att öka såväl tillväxt som lönsamhet genom enkla strukturer 
och tydligt fokus. Posten som ligger som ofördelad avser huvudsakligen kostnader relaterat till moderbolaget Nederman Holding AB, 
vilket innehåller de centrala huvudkontorsfunktionerna.

För upplysningsändamål och jämförbarhet presenteras även de tre tidigare rörelsesegmenten, enligt principer gällande fram till och 
med 2018; EMEA, APAC och Americas.

1 jul-30 sep 1 jan-30 sep
Extern orderingång, Mkr 2019 2019
Nederman Extraction & Filtration Technology   493,8   1 449,8
Nederman Process Technology   281,2   1 015,8
Nederman Duct & Filter Technology   135,4   384,6
Nederman Monitoring & Control Technology   54,2   177,5
Totalt Nedermankoncernen   964,6   3 027,7

1 jul-30 sep 1 jan-30 sep
Omsättning, Mkr 2019 2019
Nederman Extraction & Filtration Technology   484,8   1 419,9
Nederman Process Technology   418,6   1 273,3
Nederman Duct & Filter Technology   154,7   440,0
Nederman Monitoring & Control Technology   56,2   165,7
Eliminering -25,7 -77,7
Totalt Nedermankoncernen   1 088,6   3 221,2

1 jul-30 sep 1 jan-30 sep
Justerad EBITA, Mkr 2019 2019
Nederman Extraction & Filtration Technology   61,2   185,9
Nederman Process Technology   21,5   76,3
Nederman Duct & Filter Technology   21,0   61,3
Nederman Monitoring & Control Technology   1,5   12,0
Övrigt - ofördelat -16,1 -66,8
Totalt Nedermankoncernen   89,1   268,7

1 jul-30 sep 1 jan-30 sep
Justerad EBITA-marginal, % 2019 2019
Nederman Extraction & Filtration Technology   12,6   13,1
Nederman Process Technology   5,1   6,0
Nederman Duct & Filter Technology   13,6   13,9
Nederman Monitoring & Control Technology   2,7   7,2
Totalt Nedermankoncernen   8,2   8,3
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1 jul-30 sep 1 jan-30 sep Helår Rullande
Mkr 2019 2018* 2019 2018* 2018* 12 mån*
EMEA
Orderingång   470,2   412,9   1 530,6   1 263,1   1 731,6   1 999,1
Extern nettoomsättning   559,7   410,5   1 601,5   1 244,1   1 768,3   2 125,7
Avskrivningar -18,8 -17,7 -55,9 -53,5 -66,0 -68,4
Justerat rörelseresultat   76,8   49,7   211,5   170,9   266,2   306,8
Justerad rörelsemarginal, %   13,7   12,1   13,2   13,7   15,1   14,4

APAC
Orderingång   142,7   95,3   488,1   316,0   488,3   660,4
Extern nettoomsättning   154,4   117,7   569,1   333,3   538,8   774,6
Avskrivningar -5,7 -3,2 -17,0 -9,9 -14,6 -21,7
Justerat rörelseresultat -1,9 -1,1   15,6   1,2   18,3   32,7
Justerad rörelsemarginal, % -1,2 -0,8   2,7   0,4   3,4   4,2

Americas
Orderingång   351,7   309,7   1 009,0   932,6   1 259,6   1 336,0
Extern nettoomsättning   374,5   307,0   1 050,6   907,5   1 246,8   1 389,9
Avskrivningar -7,3 -6,6 -20,5 -17,7 -24,0 -26,8
Justerat rörelseresultat   30,9   26,6   102,6   82,3   123,1   143,4
Justerad rörelsemarginal, %   8,2   8,7   9,8   9,1   9,9   10,3

Övrigt-ofördelat
Avskrivningar -5,2 -4,4 -15,0 -11,9 -16,6 -19,7
Justerat rörelseresultat -27,9 -21,7 -93,8 -64,9 -88,7 -117,6

Koncernen
Orderingång   964,6   817,9   3 027,7   2 511,7   3 479,5   3 995,5
Nettoomsättning   1 088,6   835,2   3 221,2   2 484,9   3 553,9   4 290,2
Avskrivningar -37,0 -31,9 -108,4 -93,0 -121,2 -136,6
Justerat rörelseresultat   77,9   53,5   235,9   189,5   318,9   365,3
Förvärvskostnader -0,0   -0,0 -1,4 -3,8 -13,2 -10,8
Rörelseresultat   77,9   53,5   234,5   185,7   305,7   354,5
Resultat före skatt   72,6   44,2   212,4   153,1   267,5   326,8
Resultat efter skatt   52,8   33,1   153,4   113,4   202,8   242,8

Not 2: Segmentsredovisning – Regioner

*  Koncernen har vid övergången till IFRS 16 tillämpat en retroaktiv metod vilket innebär att siffrorna för räkenskapsåret 2018 har omräknats i enlighet med den 
nya standarden. För upplysning om de finansiella effekterna se redovisningsprinciper sidorna 13-14.  
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Not 3: Verkligt värde och redovisat i balansräkningen

30 sep 2019
Värderade till Derivat som Finansiella instrument Summa

verkligt värde via används för säkrings-  ej redovisade  redovisat
Mkr resultaträkningen redovisningen  till verkligt värde  värde
Kundfordringar  -  -   639,8   639,8
Valutaterminer*)   12,4  -  -   12,4
Övriga kortfristiga fordringar  -  -   320,1   320,1
Likvida medel  -  -   412,9   412,9
Summa   12,4  -   1 372,8   1 385,2

Leasingskuld  -  -   220,3   220,3
Banklån  -  -   968,0   968,0
Leverantörsskulder  -  -   424,1   424,1
Övriga långfristiga skulder   -  -   242,1   242,1
Övriga kortfristiga skulder   -  -   734,2   734,2
Summa  -  -   2 588,7   2 588,7

*)  Koncernen innehar finansiella instrument i form av valutaterminskontrakt som redovisas till verkligt värde i balansräkningen. Det verkliga värdet 
på valutaterminer beräknas genom en diskontering av skillnaden mellan den avtalade terminskursen och den terminskurs som kan tecknas 
på balansdagen för den återstående kontraktsperioden. Diskontering görs med användande av marknadsräntan. Det verkliga värdet har för 
samtliga kontrakt värderats utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata, dvs. nivå 2 enligt IFRS 13. För övriga finansiella instrument 
överensstämmer i allt väsentligt verkligt värde med bokfört värde. För ytterligare information hänvisas till not 24 i årsredovisningen för 2018. 

Not 4: Förvärv
Luwa Air Engineering AG
Förvärvsanalysen för 2018 års förvärv av Luwa Air Engineering AG har justerats. Enligt ursprunglig förvärvsanalys uppgick förvärvade netto-
tillgångar till 172,7 Mkr vilket i det tredje kvartalet 2019 har justerats med 11,2 Mkr, efter beaktande av skatteeffekter. Justeringen är ett resultat av 
slutlig beräkning av redovisade värden vid förvärvstidpunkten. Justeringen har ökat goodwill med motsvarande belopp. Förvärvsanalysen för Luwa 
Air Engineering AG är preliminär.

Not 5: Transaktioner med närstående
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner med 
koncernbolag, som är eller var ovanliga till sin karaktär med avseende på villkoren, under nuvarande eller tidigare verksamhetsår. Inte heller har 
något koncernbolag lämnat lån, ställt garantier eller ingått borgensförbindelse för någon av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare.
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Not 6: Alternativa nyckeltal

*  Koncernen har vid övergången till IFRS 16 tillämpat en retroaktiv metod vilket innebär att siffrorna för räkenskapsåret 2018 har omräknats i enlighet med den 
nya standarden. För upplysning om de finansiella effekterna se redovisningsprinciper sidorna 13-14.  

1 jul-30 sep 1 jan-30 sep Helår okt-sep
Mkr 2019 2018* 2019 2018* 2018* 12 mån*
Rörelseresultat   77,9   53,5   234,5   185,7   305,7   354,5
Förvärvskostnader   0,0 0,0   1,4   3,8   13,2   10,8
Justerat rörelseresultat   77,9   53,5   235,9   189,5   318,9   365,3

Justerat rörelseresultat   77,9   53,5   235,9   189,5   318,9   365,3
Nettoomsättning   1 088,6   835,2   3 221,2   2 484,9   3 553,9   4 290,2
Justerad rörelsemarginal, %   7,2   6,4   7,3   7,6   9,0   8,5

Rörelseresultat   77,9   53,5   234,5   185,7   305,7   354,5
Avskrivningar på immateriella tillgångar   11,2   10,9   32,8   30,1   35,1   37,8
EBITA   89,1   64,4   267,3   215,8   340,8   392,3

EBITA   89,1   64,4   267,3   215,8   340,8   392,3
Förvärvskostnader   0,0 0,0   1,4   3,8   13,2   10,8
Justerad EBITA   89,1   64,4   268,7   219,6   354,0   403,1

Justerad EBITA   89,1   64,4   268,7   219,6   354,0   403,1
Nettoomsättning   1 088,6   835,2   3 221,2   2 484,9   3 553,9   4 290,2
Justerad EBITA-marginal, %   8,2   7,7   8,3   8,8   10,0   9,4

Rörelseresultat   77,9   53,5   234,5   185,7   305,7   354,5
Avskrivningar   37,0   31,9   108,4   93,0   121,2   136,6
EBITDA   114,9   85,4   342,9   278,7   426,9   491,1

EBITDA   114,9   85,4   342,9   278,7   426,9   491,1
Förvärvskostnader   0,0 0,0   1,4   3,8   13,2   10,8
Justerad EBITDA   114,9   85,4   344,3   282,5   440,1   501,9

Justerad EBITDA   114,9   85,4   344,3   282,5   440,1   501,9
Nettoomsättning   1 088,6   835,2   3 221,2   2 484,9   3 553,9   4 290,2
Justerad EBITDA-marginal, %   10,6   10,2   10,7   11,4   12,4   11,7

Utöver information om våra rapporterade IFRS-resultat tillhandahåller vi viss information på grundval av underliggande verksamhetsresultat. 
Vi bedömer att våra mått på underliggande verksamhetsresultat ger viktig kompletterande information till ledning, investerare och andra 
intressenter. Dessa underliggande verksamhetsmått ska inte ses isolerat eller som ersättning för motsvarande IFRS-mått, utan bör användas 
tillsammans med de mest direkt jämförbara IFRS-måtten i de rapporterade resultaten. Detta är en konsekvent tillämpning jämfört med tidigare 
perioder. Se sidan 29 för definitioner.

Följande underliggande verksamhetsmått används:
Justerat rörelseresultat      
Justerad rörelsemarginal   
EBITA 
Justerad EBITA  
Justerad EBITA-marginal 
EBITDA    
  

Justerad EBITDA 
Justerad EBITDA marginal  
Soliditet 
Nettoskuld                         
Nettoskuldsättningsgrad 
Avkastning på eget kapital

Avkastning på operativt kapital 
Nettoskuld/Justerad EBITDA 
Räntetäckningsgrad 
Ordertillväxt 
Försäljningstillväxt
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Not 6: Alternativa nyckeltal, fortsättning

Genomsnittligt eget kapital   1 330,9   1 169,3   1 286,6   1 119,1   1 147,9   1 257,8
Ingående nettoskuld periodens början   942,1   938,9   787,6   791,3   791,3   905,8
Utgående nettoskuld periodens slut   956,7   905,8   956,7   905,8   787,6   956,7
Genomsnittlig nettoskuld   949,4   922,4   872,2   848,6   789,5   931,3
Genomsnittligt operativt kapital   2 280,3   2 091,7   2 158,8   1 967,6   1 937,4   2 189,1
Justerat rörelseresultat   77,9   53,5   235,9   189,5   318,9   365,3
Avkastning på operativt kapital, %   13,7   10,2   14,6   12,8   16,5   16,7

Nettoskuld   787,6   956,7
Justerad EBITDA   440,1   501,9
Nettoskuld/Justerad EBITDA, ggr   1,8   1,9

Resultat före skatt   267,5   326,8
Finansiella kostnader   43,2   41,1
Förvärvskostnader   13,2   10,8
EBT exkl finansiella kostnader & förvärvskostnader   323,9   378,7
Finansiella kostnader   43,2   41,1
Räntetäckningsgrad, ggr   7,5   9,2

*  Koncernen har vid övergången till IFRS 16 tillämpat en retroaktiv metod vilket innebär att siffrorna för räkenskapsåret 2018 har omräknats i enlighet med den 
nya standarden. För upplysning om de finansiella effekterna se redovisningsprinciper sidorna 13-14.  

Utgående eget kapital periodens slut   1 234,9   1 338,3
Balansomslutning   4 020,5   4 276,1
Soliditet, %   30,7   31,3

Likvida medel   463,9   412,9
Långfristiga räntebärande skulder   917,4   951,8
Långfristig leasingskuld   174,6   158,5
Avsättning till pensioner   90,9   181,3
Kortfristiga räntebärande skulder   8,1   16,2
Kortfristig leasingskuld   60,5   61,8
Nettoskuld   787,6   956,7

Nettoskuld   787,6   956,7
Utgående eget kapital periodens slut   1 234,9   1 338,3
Nettoskuldsättningsgrad, %   63,8   71,5

Ingående eget kapital periodens början   1 323,4   1 161,2   1 234,9   1 060,8   1 060,8   1 177,3
Utgående eget kapital periodens slut   1 338,3   1 177,3   1 338,3   1 177,3   1 234,9   1 338,3
Genomsnittligt eget kapital   1 330,9   1 169,3   1 286,6   1 119,1   1 147,9   1 257,8
Periodens resultat   52,8   33,1   153,4   113,4   202,8   242,8
Avkastning på eget kapital, %   15,9   11,3   15,9   13,5   17,7   19,3

1 jul-30 sep 1 jan-30 sep Helår okt-sep
Mkr 2019 2018* 2019 2018* 2018* 12 mån*
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Not 6: Alternativa nyckeltal, fortsättning

Orderingång, motsvarande period fg år   817,9   761,0   2 511,7   2 341,5   3 157,3
Förändring orderingång, organisk   10,8 -42,9 -8,2 -26,3 -9,4
Förändring orderingång, valutaeffekter   64,5   48,2   161,0   44,6   87,7
Förändring orderingång, förväv   71,4   51,6   363,2   151,9   243,9
Orderingång   964,6   817,9   3 027,7   2 511,7   3 479,5

Ordertillväxt, %, organisk   1,3 -5,6 -0,3 -1,1 -0,3
Ordertillväxt, %, valutaeffekter   7,9   6,3   6,3   1,9   2,8
Ordertillväxt, %, förvärv   8,7   6,8   14,5   6,5   7,7
Ordertillväxt, %   17,9   7,5   20,5   7,3   10,2

Nettoomsättning, motsvarande period fg år   835,2   768,7   2 484,9   2 288,5   3 148,5
Förändring nettoomsättning, organisk   14,0 -26,9   6,5   22,3 -4,1
Förändring nettoomsättning, valutaeffekter   66,3   47,1   165,1   46,8   88,4
Förändring nettoomsättning, förvärv   173,1   46,3   564,7   127,3   321,1
Nettoomsättning   1 088,6   835,2   3 221,2   2 484,9   3 553,9

Försäljningstillväxt, %, organisk   1,7 -3,5   0,3   1,0 -0,1
Försäljningstillväxt, %, valutaeffekter   8,0   6,1   6,6   2,0   2,8
Försäljningstillväxt, %, förvärv   20,7   6,0   22,7   5,6   10,2
Försäljningstillväxt, %   30,4   8,6   29,6   8,6   12,9

1 jul-30 sep 1 jan-30 sep Helår
Mkr 2019 2018 2019 2018 2018
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Revisors granskningsrapport
Nederman Holding AB (publ), org.nr 556576-4205

Till styrelsen
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella del-
årsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för Neder-
man Holding AB (publ) per 30 september 2019 och den niomå-
nadersperiod 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 årsre-
dovisningslagen. 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 Interna-
tional Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig 
granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets 
valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfråg-
ningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella 
frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning 
och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En över-
siktlig 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 revi-
sionssed 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 slutsat-
sen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den sä-
kerhet 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 delårs-
rapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i 
enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbo-
lagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Helsingborg den 17 oktober 2019
Ernst & Young AB

Staffan Landén 
Auktoriserad revisor

Revisors granskningsrapport
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Definitioner
Avkastning på eget kapital
Årets resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget ka-
pital.

Avkastning på operativt kapital
Justerat rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt ka-
pital.

EBITA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella till-
gångar.

EBITA-marginal
EBITA i procent av omsättningen.

EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

EBITDA-marginal
EBITDA i procent av nettoomsättningen.

Justerad EBITA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella till-
gångar, exklusive förvärvs- och omstruktureringskostnader.

Justerad EBITA-marginal
Justerad EBITA i procent av omsättningen.

Justerad EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, exklusive förvärvs- 
och omstruktureringskostnader.

Justerad EBITDA-marginal
Justerad EBITDA i procent av omsättningen.

Justerat rörelseresultat
Rörelseresultat exklusive förvärvs- och omstruktureringskost-
nader.

Justerad rörelsemarginal
Justerat rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. 

Nettoskuld
Räntebärande skulder (inklusive pensioner) minus likvida medel.

Nettoskuldsättningsgrad
Nettoskuld dividerat med eget kapital

Operativt kapital
Eget kapital plus nettoskuld.

Organisk tillväxt
Den organiska tillväxten är den tillväxttakt som inte kommer från 
förvärv eller valutaeffekter jämfört med motsvarande period fö-
regående år. 

Resultat per aktie (före utspädning)
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållan-
de till genomsnittligt antal utestående aktier.

Resultat per aktie (efter utspädning)
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhål-
lande till genomsnittligt antal utestående aktier med tillägg för 
genomsnittligt antal konvertibler och optioner, beräknat i enlig-
het med IAS 33.

Räntetäckningsgrad
Resultat före skatt med återläggning av finansiella kostnader i 
förhållande till finansiella kostnader. 

Rörelseresultat
Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Soliditet
Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansomslutning).

Valutaneutral tillväxt
Valutaneutral tillväxt är den tillväxttakt som inte kommer från va-
lutaeffekter jämfört med motsvarande period föregående år.  

Årsgenomsnitt
Genomsnitt av ingående balans och utgående balans vid året.

Definitioner
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Finansiell kalender 
Inbjudan till telefonkonferens 
En telefonkonferens avseende rapporten hålls, på engelska, idag 
torsdag den 17 oktober 2019 klockan 10.00. Nedermans VD och 
koncernchef Sven Kristensson samt CFO Matthew Cusick presen-
terar rapporten och svarar på frågor. 

För att delta i konferensen ring SE: +46 8 5055 8365 eller UK:  
+44 33 3300 9267. Konferensen kommer också att sändas via 
Internet. 

Besök vår webbplats för att delta i webkonferensen:  
http://www.nedermangroup.com/sv-SE/Investors/Reports/
Webcast. 

Finansiell kalender 
• Bokslutskommuniké 14 februari 2020 
• Kvartalsrapport 1 21 april 2020
• Årsstämma 27 april 2020
• Kvartalsrapport 2 14 juli 2020

Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som base-
ras på Nedermanledningens 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 be-
roende på bl a förändrade förutsättningar avseende ekonomi, 
marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politis-
ka åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer.

Denna information, av typen delårsrapport, är sådan som Neder-
man ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informatio-
nen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2019 kl 08.00.

Närmare upplysningar lämnas av
Sven Kristensson, CEO 
Telefon 042-18 87 00 
e-mail: sven.kristensson@nederman.com 

Matthew Cusick, CFO
Telefon 042-18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com

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

Adress
Nederman Holding AB (publ),
Box 602, 251 06 Helsingborg
Telefon 042-18 87 00
Organisationsnummer: 556576-4205

Finansiell kalender
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Detta är Nederman
Ett svenskt miljöteknikföretag 
Nedermans kompetens och helhetslösningar inom industriell 
luftrening skyddar människor, maskiner och miljö från skadliga 
effekter av industriella processer. På så sätt bidrar Nederman till 
att skapa säkra arbetsplatser, effektiv produktion och betydan-
de miljövinster. Detta samspel mellan hälsa, miljö och effektivitet 
sammanfattar vi i begreppet eko-effektivitet.

Eko-effektivitet innebär att vi bidrar till såväl ekonomisk effekti-
vitet som långsiktigt hållbar produktion. Ekonomiskt handlar det 
om hög produktionseffektivitet och produktkvalitet, maskiner 
som håller länge samt minimerade miljöavgifter. Ur miljöperspek-
tiv handlar det om vinster genom minskade utsläpp, effektivare 
materialanvändning och återvinning samt lägre energiförbruk-
ning. 

Nedermans kunder finns inom industrier som metall-, trä- och 
kompositbearbetning, livsmedelsproduktion, läkemedelsproduk-
tion, avfallshantering, jordbruk, textilindustri, kemisk industri, 
processindustri, energiproduktion samt fordonsindustrins efter-
marknad. 

Stark global position
Nederman har en stark global närvaro vad gäller såväl försälj-
ning som tillverkning. Försäljning bedrivs genom egna säljbolag 
och distributörer i över 50 länder. Tyngdpunkten av försäljningen 
ligger i Europa och Nordamerika, men Nederman är också aktivt 
på ett antal marknader i Asien och Sydamerika. Tillverkningen be-
drivs i fem världsdelar. Omsättningen under 2018 uppgick till 3,6 
miljarder kronor. 

Nya digitala lösningar
Koncernen har som mål att inom Nederman Monitoring & Control 
Technology fortsätta utvecklingen av nya digitala lösningar till 
ett komplett ekosystem av tjänster som kan marknadsföras till 
såväl nya kunder som till kunder med existerande installationer 
av Nedermans system. För att lyckas med detta bygger företaget 
successivt upp ny och nödvändig kompetens och skapar därmed 
ett attraktivt erbjudande med en robust infrastruktur för IoT.

Strategi och finansiella mål
Nederman har som mål att försäljningstillväxten ska uppgå till 
8-10 procent över en konjunkturcykel och att den justerade rö-
relsemarginalen minst ska uppgå till 10 procent. För att uppfylla 
målen arbetar Nederman med fyra prioriterade områden:

• Expansion till nya kund- och marknadssegment
• Utvecklade positioner i värdekedjan
• Geografisk expansion
• Utveckling av nya produkter och lösningar

Under de senaste fem åren har försäljningstillväxten genomsnitt-
ligt uppgått till 6,2 procent. Under perioden har den justerade 

rörelsemarginalen varierat mellan 7,1 och 9,1 procent och uppgick 
för 2018 till 8,7 procent. Den genomsnittliga aktie utdelningen har 
under perioden uppgått till 40,5 procent av nettovinsten. 

Tre försäljningssegment
Nedermans försäljningsmodell är uppdelad i tre segment för att 
leverera lösningar på kundernas utmaningar så effektivt som 
möjligt.

Produktförsäljning. Nederman har ett brett sortiment av stan-
dardprodukter som löser vanligt förekommande problem rela-
terade till rök, gas, damm, materialåtervinning, arbetsmiljö och 
effektiv produktion. 

Lösningar. Nedermans lösningar är utformade för att lösa mer 
komplexa uppgifter och specifika kundproblem. Verksamheten 
omfattar noggranna förstudier av kundens verksamhet och be-
hov, planering och systemdesign samt installation, driftsättning 
och utbildning. 

Service och eftermarknad. Service är en integrerad del av Ne-
dermans kunderbjudande och ett fokusområde för tillväxt. Ge-
nom att erbjuda kvalificerad service med god tillgänglighet bidrar 
Nederman till att säkerställa en kontinuerlig drift utan dyrbara 
avbrott av kundernas produktion.


