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Delårsrapport januari–juni 2012 
 
Stark orderutveckling i kvartal 2 jämfört 

med årets första kvartal 

Kvartal 2 

• Orderingången var 581,0 Mkr (574,1), vilket justerat är en minskning 
med 4,1%* jämfört med samma period föregående år.  

• Omsättningen var 521,5 Mkr (473,4), vilket justerat är en ökning med 
3,5%* jämfört med samma period föregående år. 

• Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och omstrukturerings-
kostnader var 41,8 Mkr (37,9), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 
8,0% (8,0).  

• Rörelseresultatet var 41,8 Mkr (37,9), vilket gav en rörelsemarginal på 
8,0% (8,0).  

• Resultat efter skatt var 29,3 Mkr (23,7).  

• Resultat per aktie var 2,50 kr (2,02).  

Januari-juni 

• Orderingången var 1 074,7 Mkr (1 059,9), vilket justerat är en minskning 
med 4,2 %* jämfört med samma period föregående år.  

• Omsättningen var 1 027,4 Mkr (932,4), vilket justerat är en ökning med 
4,2%* jämfört med samma period föregående år. 

• Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och omstrukturerings-
kostnader var 78,3 Mkr (70,1)**, vilket gav en justerad rörelsemarginal 
på 7,6% (7,5)**.  

• Rörelseresultatet var 71,4 Mkr (43,6), vilket gav en rörelsemarginal på 
6,9% (4,7).  

• Resultat efter skatt var 47,8 Mkr (20,4).  

• Resultat per aktie var 4,08 kr (1,74).  

 
*) justerat för valutaeffekter, förvärv och avyttringar 

**) justerat för rearesultat vid avyttring av dotterbolag 

 

VD-ord 
Trots den osäkra ekonomiska utvecklingen i Europa uppvisas ökad 
orderingång och fakturering i segmentet Europa jämfört med årets första 
kvartal. 

Inom segmentet International ser vi en mycket stark utveckling av 
orderingången både sekventiellt och jämfört med kvartal 2 2011.  

Sven Kristensson, CEO 
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Koncernens nyckeltal 
  

Koncernens operativa nyckeltal 

 

  

    
Exkl. omstrukturerings-/integrationskostnader, förvärvskostnader och realisationsresultat vid avyttring  
av dotterbolag 2011.   
 
 
   1 apr-30 juni 1 jan-30 juni Helår Juli-juni 
Mkr 2012 2011 2012 2011 2011 12 mån 
       
Nettoomsättning 521,5 473,4 1 027,4 932,4 2 000,9 2 095,9 
EBITDA 52,8 48,7 99,9 91,6 209,1 217,4 
EBITDA-marginal, %   10,1 10,3 9,7 9,8 10,5 10,4 
Rörelseresultat 41,8 37,9 78,3 70,1 167,0 175,2 
Rörelsemarginal, %  8,0 8,0 7,6 7,5 8,3 8,4 
Operativt kassaflöde 20,8 24,8 52,6 27,3 112,8 138,1 
Avkastning på operativt kapital, % 17,0 16,8 16,1 15,5 18,2 18,3 
EBITDA/finansnetto, ggr      6,4 8,6 
Nettoskuld/EBITDA     1,8 2,0 
       
       
       

 

Koncernens finansiella nyckeltal 
  

Inkl. omstrukturerings-/integrationskostnader, förvärvskostnader och realisationsresultat vid avyttring  
av dotterbolag.   

       
     1 apr-30 juni    1 jan-30 juni       Helår Juli-juni 
Mkr 2012 2011 2012 2011 2011 12 mån 
       
Rörelseresultat 41,8 37,9 71,4 43,6 140,5 168,3 
Rörelsemarginal, %  8,0 8,0 6,9 4,7 7,0 8,0 
Resultat före skatt 37,7 30,7 61,7 26,4 107,8 143,1 
Resultat efter skatt 29,3 23,7 47,8 20,4 86,8 114,2 
Resultat per aktie, SEK 2,50 2,02 4,08 1,74 7,41 9,75 
Avkastning på eget kapital, %  20,6 19,6 17,0 8,2 16,5 21,5 
Nettoskuld   429,0 430,1 386,7 429,0 
Nettoskuldsättningsgrad, %   75,7 87,2 69,5 75,7 
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Utveckling per rörelsesegment 

EMEA 

I segmentet EMEA ser vi, i jämförelse med föregående års exceptionellt starka 
andra kvartal, en nedgång i den organiska orderingången. Detta är i linje med vad 
som tidigare kommunicerats, dock har vi sett en starkare utveckling jämfört med 
föregående kvartal. Skillnaderna mellan länderna inom segmentet är stora, vilket till 
stor del har sin förklaring i den ekonomiska osäkerheten i Euro-området. 

Efter en något svagare orderingång i första kvartalet har Sverige visat förnyad 
styrka under kvartal två. Faktureringen under kvartalet har varit god och vi tog även 
en viktig order inom maskinell metallbearbetning.        

Även i Danmark ser vi efter ett svagt första kvartal en starkare orderingång under 
det andra kvartalet. Faktureringen har varit stabil under kvartalet. Den för Danmark 
viktiga vindkraftsindustrin fortsätter dock att utvecklas svagt.    

Den norska marknaden har haft stabil fakturering och orderingång under kvartalet. 
Efterfrågan från fordonsverkstäder och svetsrelaterad industri har varit fortsatt god. 
 
Ekonomin i Storbritannien är fortsatt svag men vi börjar se tecken på 
återhämtning. Både fakturering och orderingång har tydligt förbättrats jämfört med 
motsvarande kvartal 2011. Vi ser framförallt en ökning inom större projekt. I 
Irland, som ingår i samma säljbolag, har trenden också varit positiv. 
 
I Belgien har faktureringen varit stabil. I spåren av den ekonomiska krisen har 
försiktigheten bland kunderna ökat och orderingången fortsätter att ligga under 
föregående års nivå. 
 
I Nederländerna har Nedermans verksamhet påverkats av det försämrade 
ekonomiska klimatet i landet. Efter ett relativt starkt första kvartal har 
orderingången fallit tillbaka under det andra kvartalet. Det förvärvade bolaget Lebon 
& Gimbrair har också påverkats av den svagare marknadsutvecklingen. I övrigt 
fortlöper integrationen enligt plan. 
 
I Tyskland, där Nederman har sitt största säljbolag, har trenden för fakturering och 
orderingång varit fortsatt positiv under kvartalet. Vi bedömer fortfarande marknaden 
som stark och det finns hög marknadspotential inom framför allt metall- och 
maskinbearbetande industri.    

I Polen har vi under kvartalet upplevt en viss återhämtning, och som helhet bedömer 
vi landets marknadspotential som mycket hög. Vi tog under kvartalet en order på 
över 10 MSEK gällande en lösning för utsug och filtrering vid hantering av stenkol 
hos Mostostal Warszawa SA. 

I Tjeckien har faktureringen varit stabil, men kvartalets orderingång har varit svag 
och investeringsbeslut drar ut på tiden.  Framåt ser vi tilltagande möjligheter inom 
metall- och maskinbearbetande industri. 
 
Frankrike har haft stabil fakturering och orderingång under kvartalet. 
 
Länderna i Sydeuropa tyngs fortfarande av skuldkriser och hög arbetslöshet. I 
Spanien och Portugal upplever vi ytterligare avmattning i orderingången. 
 
I Turkiet har vi haft stark organisk tillväxt i orderingång och vi ser landet som en 
allt mer intressant marknad. Efterfrågan är hög på lösningar till metallbearbetande 
industri samt fordonsverkstäder.     
 
I Ryssland och länderna i Östeuropa upplever vi att investeringsbeslut tar längre 
tid och att projekt blir uppskjutna. 
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I Mellanöstern har Nederman en mycket liten del av sin omsättning, men vi 
bedömer att efterfrågan kommer att öka.   
 

 
1 apr - 30 juni 1 jan - 30 juni Helår juli -juni 

Mkr 2012 2011*) 2012 2011*) 2011*) 12 mån 

Orderingång 384,5 430,2 742,2 771,3 1 421,4 1 392,3 
Extern nettoomsättning 357,9 333,6 721,6 663,5 1 416,8 1 474,9 
Avskrivningar -5,7 -6,0 -11,3 -11,7 -22,8 -22,4 
Rörelseresultat *) 32,6 33,5 64,7 70,0 147,8 142,5 

  
 
*) jämförelsetalen för 2011 har justerats i enlighet med organisatoriska strukturförändringar. Förändringen 
avser omföring av enheter mellan EMEA och International 
 
 
Orderingången under kvartalet var 384,5 Mkr, vilket är en minskning med 14,2 
procent justerat för valuta, förvärv och avyttringar, jämfört med samma kvartal 
föregående år.  
Orderingången för halvåret minskade med 8,9 procent justerat för valuta, förvärv 
och avyttringar, jämfört med föregående år.  
 
Nettoomsättningen under kvartalet var 357,9 Mkr, vilket är en ökning med 2,1 
procent justerat för valuta, förvärv och avyttringar, jämfört med samma kvartal 
föregående år.  
Nettoomsättningen för halvåret ökade med 3,2 procent justerat för valuta, förvärv 
och avyttringar, jämfört föregående år.  

 
 

International 

Rörelsesegmentet International har som helhet utvecklats positivt under kvartalet 
med stabil fakturering och god orderingång, särskilt i Sydostasien men även i 
Americas. 
 
I Kina har orderingången varit god under kvartalet. Bland annat erhöll vi en order 
på över 17 MSEK från Aisin Takaoka. Marknaden är som helhet fortsatt god, men 
det kvarstår ekonomiska orosmoment och BNP-tillväxten har avtagit. Nedermans 
konkurrenskraft stärks kontinuerligt genom utbyggnad av säljorganisationen och 
återförsäljarnätverket. Under nästa kvartal kommer även ett utökat filtersortiment 
för svets- och slipdammsapplikationer att lanseras.  
  
Marknaderna i Sydostasien är i stark tillväxt, vilket för Nedermans del återspeglas i 
hög aktivitetsnivå. Orderingången har mer än fördubblats jämfört med motsvarande 
period 2011 och antalet förfrågningar ökar. Den thailändska marknaden har under 
andra kvartalet återhämtat sig, efter de kraftiga översvämningarna 2011. I 
Indonesien erhöll vi under kvartalet en order på över 25 MSEK från japanska 
Yanmar. Organisationen har förstärkts enligt plan både i Indonesien och i Malaysia.    
  
Faktureringen i Indien har varit stabil under kvartalet, men orderingången har 
försvagats. Offertstocken växer men avsluten tar längre tid. Det är fortsatt hög 
aktivitet i gjuteribranschen och ett antal projekt kommer att slutföras under andra 
halvan av året. Nederman har fortsatt att utöka sitt återförsäljarnätverk i syfte att 
driva produktförsäljning och generera information om större projekt. 
 
I Australien har vi haft stabil försäljning och orderingång under kvartalet. 
Tillväxten är stark inom branscher relaterade till gruvindustrin, men övrig 
tillverkningsindustri är fortsatt svag. Vi bedömer att marknadspotentialen är god för 
större filterlösningar och den utökning av filtersortimentet som vi genomfört under 
våren har lett till fler förfrågningar avseende större anläggningar.  
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Nederman i Brasilien har haft mycket god orderingång och fakturering under 
kvartalet. Det finns frågetecken om tillväxttakten i den brasilianska ekonomin, som 
kan minska Nedermans starka tillväxt framöver.  
 
I USA har försäljningen varit stabil och orderingången är i en positiv trend något 
över motsvarande kvartal 2011. 
  
I Kanada har vi haft ett svagt första halvår. Den underliggande aktiviteten på 
marknaden gör dock att vi har en fortsatt positiv grundsyn. 
 

 
1 apr - 30 juni 1 jan - 30 juni Helår juli -juni 

Mkr 2012 2011*) 2012 2011*) 2011*) 12 mån 

Orderingång 196,5 143,9 332,5 288,5 603,0 647,0 
Extern nettoomsättning 163,6 139,9 305,8 268,9 584,1 621,0 
Avskrivningar -2,9 -2,8 -5,7 -5,7 -10,9 -10,9 
Rörelseresultat *) 20,8 21,2 35,1 25,1 59,8 69,8 

 
 

 *) jämförelsetalen för 2011 har justerats i enlighet med organisatoriska strukturförändringar. Förändringen 
avser omföring av enheter mellan EMEA och International 

 
Orderingången under kvartalet var 196,5 Mkr, vilket är en ökning med 25,7 procent 
justerat för valuta, förvärv och avyttringar, jämfört med samma kvartal föregående 
år.   
Orderingången under halvåret ökade med 8,2 procent justerat för valuta, förvärv och 
avyttringar, jämfört med föregående år.   
 
Nettoomsättningen under kvartalet var 163,6 Mkr, vilket är en ökning med 6,6 
procent justerat för valuta, förvärv och avyttringar, jämfört med samma kvartal 
föregående år.  
Nettoomsättningen för halvåret ökade med 6,5 procent justerat för valuta, förvärv 
och avyttringar, jämfört föregående år.  
 
 
 

Integration av förvärv 
Integrationen av de förvärvade enheterna i Nederländerna och Turkiet fortlöper 
enligt plan. 
 

Framtidsutsikter 
Svårigheten att förutsäga marknadsutvecklingen är fortsatt mycket stor, men vi har 
en bibehållen positiv grundsyn då det finns ett fortsatt behov av miljöinvesteringar. I 
enlighet med vad som tidigare kommunicerats fortsätter Nederman att investera i 
marknader utanför Europa. Detta bedöms ge positiva effekter framöver. 
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Kvartal 2 

Omsättning och orderingång 

Orderingången under kvartalet var 581,0 Mkr (574,1). Justerat för valuta och 
förvärv var det en minskning med 4,1 procent jämfört med samma period 
föregående år.  
 
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 521,5 Mkr (473,4). Justerat för valuta 
och förvärv var det en ökning med 3,5 procent jämfört med samma period 
föregående år.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Resultat 

Koncernens rörelseresultat för kvartalet var 41,8 Mkr (37,9). Inga 
förvärvskostnader och omstruktureringskostnader belastade kvartalets 
rörelseresultat. Det förbättrade rörelseresultatet beror på den ökade 
nettoomsättningen. Rörelsemarginalen var oförändrad jämfört med samma period 
föregående år och uppgick till 8,0 % (8,0). 
 
Resultat före skatt ökade till 37,7 Mkr (30,7). 
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Resultat efter skatt var 29,3 Mkr (23,7), vilket gav ett resultat per aktie om 
2,50 kr (2,02). 
 

Operativt kassaflöde och investeringar 

Det operativa kassaflödet uppgick till 20,8 Mkr (24,8). 
Bruttoinvesteringarna har under kvartalet uppgått till 11,9 Mkr (6,5). 
 

 

Januari - juni 

Omsättning och orderingång 

Orderingången under perioden var 1 074,4 Mkr (1 059,9). Justerat för valuta, 
förvärv och avyttring var det en minskning med 4,2 procent.  
 
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 027,4 Mkr (932,4). Justerat för valuta, 
förvärv och avyttring var det en ökning med 4,2 procent.  

 

Resultat 

Koncernens rörelseresultat för perioden var 71,4 Mkr (43,6). Justerat för 
förvärvskostnader och omstruktureringskostnader uppgick rörelseresultatet till 78,3 
Mkr (70,1). Föregående år även justerat för avyttring av Dantherm Filtration 
Finland, 9,5 Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 7,6 % (7,5 %). 
Omstruktureringskostnaderna under perioden uppgick till 5,0 Mkr (35,6).  
 
Avkastningen på operativt kapital förbättrades till 16,1 % jämfört med 15,5 % 
föregående år, dels genom den något förbättrade rörelsemarginalen men även genom 
snabbare kapitalomsättning.  
 
Resultat före skatt ökade till 61,7 Mkr (26,4). 
Resultat efter skatt var 47,8 Mkr (20,4), vilket gav ett resultat per aktie om 
4,08 kr (1,74). 
 

Operativt kassaflöde och investeringar 

Det operativa kassaflödet uppgick till 52,6 Mkr (27,3). Förbättringar jämfört med 
föregående år är främst hänförligt till lägre kapitalökning i rörelsekapitalet. 
 
Bruttoinvesteringarna har under perioden uppgått till 16,7 Mkr (10,8), varav 
aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 2,1 Mkr (1,2).  
 

 

Övrig finansiell information 

Likviditet: Koncernen hade vid periodens slut 134,7 Mkr i likvida medel och 
ytterligare 62,2 Mkr i outnyttjade checkräkningskrediter. Utöver detta finns ett 
låneutrymme på ytterligare 314,0 Mkr inom ramen för Nedermans låneavtal med 
SEB. 
 
Eget kapital i koncernen uppgick den 30 juni 2012 till 566,9 Mkr (493,3).  
Utdelning till aktieägarna uppgick till 3,25 SEK per aktie eller totalt 38,1 Mkr och 
betalades ut under andra kvartalet. Totalt antal aktier vid periodens utgång var  
11 715 340. 
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Koncernens soliditet var 34,4 procent per den 30 juni 2012 (29,9). Den finansiella 
nettoskuldsättningsgraden, räknat som nettoskulden i förhållande till eget kapital, 
uppgick till 75,7 procent (87,2). 
 

Antal anställda 

Medelantalet anställda under perioden var 1 496 (1 414). Antalet anställda vid 
periodens slut var 1 515 (1 428). 

 
 

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 2011 på sidan 33 och i not 26. Någon omständighet som föranleder 
ändrad bedömning av nämnda risker har inte framkommit. 
 

Valberedning 
 
Enligt beslut i Instruktion för valberedningen skall styrelsens ordförande ta kontakt 
med de tre röstmässigt största ägarna i bolaget baserat på ägargrupperade uppgifter i 
Euroclear Swedens register per den sista bankdagen i augusti varje år. Envar av 
dessa ägare är berättigad att utse en representant att jämte styrelsens ordförande 
utgöra valberedning intill dess att ny valberedning utsetts. 
 

Redovisningsprinciper 
Koncernens rapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolagets 
rapport har upprättats enligt Årsredovisningslagen och RFR 2.3. Nedermans 
koncernredovisning har upprättats i enlighet med International Financial Reporting 
Standards (IFRS), så som de antagits av EU. Koncernredovisningen har upprättats 
enligt oförändrade principer jämfört med årsredovisningen, vilka beskrivs i 
årsredovisningen för 2011, sidorna 43-46. 
 

 

 

Helsingborg den 17 juli 2012 

 

Jan Svensson   
Ordförande    

 
 
 
Eric Hielte  Ylva Hammargren Gunnar Gremlin 
  
 
Per Borgvall  Lotta Stalin  Sven Kristensson 

    Verkställande Direktör 
   
  
Jonas Svensson    
Arbetstagarrepresentant   
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Resultaträkning för koncernen     

        
 1 apr-30 juni  1 jan–30 juni Helår    Juli-juni 
Mkr 2012 2011 2012 2011 2011  12 mån 
       
Nettoomsättning 521,5 473,4 1 027,4 932,4 2 000,9 2 095,9 
Kostnad för sålda varor -307,0 -272,9 -600,6 -537,6 -1 170,8 -1 233,8 
Bruttoresultat 214,5 200,5 426,8 394,8 830,1 862,1 
        
Försäljningskostnader -140,1 -122,3 -279,9 -241,9 -509,3 -547,3 
Administrationskostnader -27,6 -30,8 -58,2 -65,8 -123,2 -115,6 
Forsknings- och utvecklingskostnader -5,8 -6,2 -11,5 -12,0 -25,4 -24,9 
Förvärvskostnader   -1,9 -0,4 -0,4 -1,9 
Omstrukturerings- och integrationskostnader   -5,0 -35,6 -35,6 -5,0 
Övriga rörelseintäkter/-kostnader 0,8 -3,3 

 
1,1 4,5 4,3 0,9 

Rörelseresultat 41,8 37,9 71,4 43,6 140,5 168,3 
        
Finansiella intäkter 2,0 0,8 2,4 1,3 3,7 4,8 
Finansiella kostnader -6,1 -8,0 -12,1 -18,5 -36,4 -30,0 

 Finansnetto -4,1 -7,2 -9,7 -17,2 -32,7 -25,2 
        
Resultat före skatt 37,7 30,7 61,7 26,4 107,8 143,1 
Skatt -8,4 -7,0 -13,9 -6,0 -21,0 -28,9 
Periodens resultat 29,3 23,7 47,8 20,4 86,8 114,2 
       
       
Periodens resultat hänförligt till:       
Moderföretagets aktieägare 29,3 23,7 47,8 20,4 86,8 114,2 
       
Resultat per aktie       
före utspädning (kr) 2,50 2,02 4,08 1,74 7,41 9,75 
efter utspädning (kr) 2,50 2,02 4,08 1,74 7,41 9,75 
       
       

       

Rapport över totalresultat för koncernen      
       
 1 apr-30 juni  1 jan-30 juni Helår   Juli-juni 
Mkr 2012 2011 2012 2011 2011 12 mån 
       
Periodens resultat 29,3 23,7 47,8 20,4 86,8 114,2 
       
Övrigt totalresultat       
Omräkningsdifferenser 3,7 10,6 0,4 -7,7 -10,6 -2,5 
Övrigt totalresultat för perioden 3,7 10,6 0,4 -7,7 -10,6 -2,5 
       
Summa totalresultat för perioden 33,0 34,3 48,2 12,7 76,2 111,7 
       
Periodens totalresultat hänförligt till:       
Moderföretagets aktieägare 33,0 34,3 48,2 12,7 76,2 111,7 
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Finansiell ställning för koncernen    

    
 30 juni 30 juni  31 dec 
Mkr 2012 2011 2011 
Tillgångar    
Goodwill 466,0 465,6 464,4 
Övriga immateriella anläggningstillgångar 47,1 50,1 48,4 
Materiella anläggningstillgångar 172,3 181,0 170,5 
Långfristiga fordringar 0,8 0,9 0,8 
Uppskjutna skattefordringar 61,2 58,8 56,0 
Summa anläggningstillgångar 747,4 756,4 740,1 
    
Varulager 253,6 235,3 232,9 
Kundfordringar 355,4 364,3 398,6 
Övriga kortfristiga fordringar 155,7 121,5 132,8 
Likvida medel 134,7 170,2 149,1 
Summa omsättningstillgångar 899,4 891,3 913,4 
Summa tillgångar 1 646,8 1 647,7 1 653,5 
    
    
Eget kapital 566,9 493,3 556,8 
    
Skulder    
Långfristiga räntebärande skulder 490,1 450,4 490,6 
Övriga långfristiga skulder 15,0 19,6 15,1 
Avsättning till pensioner 42,2 41,7 41,8 
Uppskjutna skatteskulder 15,3 27,6 17,4 
Summa långfristiga skulder 562,6 539,3 564,9 
    
Kortfristiga räntebärande skulder 31,4 108,2 3,4 
Leverantörsskulder 125,7 124,9 129,9 
Övriga kortfristiga skulder 360,2 382,0 398,5 
Summa kortfristiga skulder 517,3 615,1 531,8 
Summa skulder 1 079,9 1 154,4 1 096,7 
Summa eget kapital och skulder 1 646,8 1 647,7 1 653,5 
    
    

    

Förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag 

    
 30 juni 

mars  
30 juni 

mars  
31 dec 

Mkr 2012 2011 2011 
    
Ingående eget kapital den 1 januari 556,8 498,1 498,1 
Utdelning -38,1 -17,5 -17,5 
Summa totalresultat för perioden 48,2 12,7 76,2 
Utgående eget kapital 566,9 493,3 556,8 
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Kassaflödesanalys för koncernen 

     
 1 jan-30 juni Helår Juli-juni 
Mkr 2012 2011 2011 12 mån 
     
Rörelseresultat 71,4 43,6 140,5 168,3 
Justering för:     
    Avskrivningar på anläggningstillgångar 21,6 21,5 42,1 42,2 
    Övriga justeringar -0,1 15,8 -14,8 -30,7 
Erhållen och betald ränta samt övr finansiella poster -8,0 -18,1 -33,5 -23,4 
Betald skatt -17,4 -20,5 -25,7 -22,6 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före     
förändringar i rörelsekapital 67,5 42,3 108,6 133,8 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -36,0 -69,7 -78,9 -45,2 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 31,5 -27,4 29,7 88,6 
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -13,6 -9,9 -20,9 -24,6 
Förvärv/Avyttring av enheter -17,7 17,0 16,9 -17,8 
Kassaflöde före finansieringsverksamheten 0,2 -20,3 25,7 46,2 
Utdelning -38,1 -17,5 -17,5 -38,1 
Kassaflöde från övriga finansieringsverksamheten 25,2 -13,0 -85,6 -47,4 
Periodens kassaflöde -12,7 -50,8 -77,4 -39,3 
Likvida medel vid periodens början 149,1 228,0 228,0 170,2 
Kursdifferenser -1,7 -7,0 -1,5 3,8 
Likvida medel vid periodens slut 134,7 170,2 149,1 134,7 
     
     
Koncernens operativa kassaflöde     
Rörelseresultat 71,4 43,6 140,5 168,3 
Justering för:     
    Avskrivningar på anläggningstillgångar 21,6 21,5 42,1 42,2 
    Omstrukturerings- och integrationsposter 7,4 25,6 44,4 26,2 
    Förvärvskostnader 1,9 0,4 0,4 1,9 
    Övriga justeringar -0,1 15,8 -14,8 -30,7 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -36,0 -69,7 -78,9 -45,2 
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -13,6 -9,9 -20,9 -24,6 
Operativt kassaflöde 52,6 27,3 112,8 138,1 

 

 
Specifikation av förvärv  
Förvärvspris 17,7 
Verkligt värde förvärvade nettotillgångar -14,8 

 Goodwill 2,9 
  
Förvärvade tillgångar och skulder  
Immateriella anläggningstillgångar 1,7 
Materiella anläggningstillgångar 5,9 
Varulager 7,5 

 Kundfordringar och övriga fordringar 20,0 
Uppskjuten skattefordran 0,4 
Likvida medel 3,7 
Räntebärande skulder -4,3 
Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder -16,0 
Tillgångar netto 18,5 
Varav likvida medel i förvärvade enheter -3,7 
Verkligt värde förvärvade nettotillgångar 14,8 
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Resultaträkningar för moderbolaget i sammandrag   

       

 1 apr-30 juni 1 jan-30 juni Helår Juli-juni 

Mkr 2012 2011 2012 2011 2011 12 mån 
       
Rörelseresultat -9,5 -13,4 -18,0 -26,0 -43,8 -35,8 
Nedskrivning bokfört värde -2,3  -2,3   -2,3 
Övriga finansiella intäkter och kostnader 19,5 -1,2 14,8 -8,6 95,3 118,7 
Resultat efter finansnetto 7,7 -14,6 -5,5 -34,6 51,5 80,6 
       
Bokslutsdispositioner       
Resultat före skatt 7,7 -14,6 -5,5 -34,6 51,5 80,6 
       
Skatt 3,7 4,8 7,2 10,0 12,5 9,7 
Periodens resultat 11,4 -9,8 1,7 -24,6 64,0 90,3 
       
       

 

Rapport över totalresultat för moderbolaget    
       
 1 apr-30 juni 1 jan-30 juni Helår Juli-juni 

Mkr 2012 2011 2012 2011 2011 12 mån 
       
Periodens resultat 11,4 -9,8 1,7 -24,6 64,0 90,3 
       
Övrigt totalresultat för perioden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
       
Summa totalresultat för perioden 11,4 -9,8 1,7 -24,6 64,0 90,3 
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Balansräkningar för moderbolaget i sammandrag   
    
 30 juni 30 juni 

 
31 dec 

Mkr 2012 2011 2011 
Tillgångar    
Summa anläggningstillgångar 989,2 880,9 977,3 
Summa omsättningstillgångar 51,1 82,0 86,6 
Summa tillgångar 1 040,3 962,9 1 063,9 
    
    
Eget kapital  359,9 317,7 406,3 
    
    
Skulder    
Summa långfristiga skulder 486,0 448,0 488,9 
Summa kortfristiga skulder 194,4 197,2 168,7 
Summa skulder 680,4 645,2 657,6 
    
Summa eget kapital och skulder 1 040,3 962,9 1 063,9 
    
    
    

Förändringar i moderbolagets eget kapital i sammandrag 
    
 30 juni 30 juni 

 
31 dec 

Mkr 2012 2011 2011 
    
Ingående eget kapital den 1 januari 406,3 359,8 359,8 
Utdelning -38,1 

 
-17,5 -17,5 

Fusionsresultat -10,0   
Summa totalresultat för perioden 1,7 -24,6 64,0 

 Utgående eget kapital 359,9 317,7 406,3 
    
    

Närståenderelationer hos moderbolaget    

    
Mkr 2012    
Dotterföretag    
Övriga rörelseintäkter 4,1   
Erhållen utdelning 21,4   
Fordringar per 30 juni 157,7   
Skulder per 30 juni 150,7   

  

 

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för moderbolaget 

    
 30 juni 30 sep 

 
31 dec 

Mkr 2012 2011 2011 

Ställda säkerheter inga inga inga 

Eventualförpliktelser 96,9 144,1 129,9 
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Segmentredovisning 
 

Posten som ligger som ofördelad avser huvudsakligen kostnader relaterat till 
moderbolaget Nederman Holding AB, vilket innehåller de centrala huvud-
kontorsfunktionerna. 

Rörelsesegment 
    

              1 jan-30 juni Helår Juli-juni 

Mkr 2012 2011*) 2011*) 12 mån 
EMEA     
Extern nettoomsättning 721,6 663,5 1 416,8 1 474,9 
Avskrivningar -11,3 -11,7 -22,8 -22,4 
Rörelseresultat **) 64,7 70,0 147,8 142,5 
     
International     
Extern nettoomsättning 305,8 268,9 584,1 621,0 
Avskrivningar -5,7 -5,7 -10,9 -10,9 
Rörelseresultat **) 35,1 25,1 59,8 69,8 
     

Övrigt-ofördelat     
Avskrivningar -4,6 -4,1 -8,4 -8,9 
Rörelseresultat *) -21,5 -24,9 -40,6 -37,2 
     

Koncernen     
Nettoomsättning 1 027,4 932,4 2 000,9 2 095,9 
Avskrivningar -21,6 -21,5 -42,1 -42,2 
Rörelseresultat **) 78,3 70,2 167,0 175,1 
Förvärvskostnader -1,9 -0,4 -0,4 -1,9 
Omstrukturerings-/integrationskostnader -5,0 -35,6 -35,6 -5,0 
Rearesultat avyttring dotterbolag  9,5 9,5  
Rörelseresultat  71,4 43,6 140,5 168,3 
Resultat före skatt 61,7 26,4 107,8 143,1 
Resultat efter skatt 47,8 20,4 86,8 114,2 
     
     
*) jämförelsetalen för 2011 har justerats i enlighet med organisatoriska strukturförändringar. 
Förändringen avser omföring av enheter mellan EMEA och International. 
 
**) exklusive omstrukturerings-/integrationskostnader, förvärvskostnader och realisationsresultat 
vid avyttring av dotterbolag.  
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Datum för finansiell rapportering 

 
Kvartalsrapport 3  19 oktober 2012 
Bokslutskommuniké  Februari 2013 
 
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. 

 

Rapporten har inte granskats av företagets revisor. 
 

Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Nederman-
ledningens nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att 
förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga kan 
ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. 
Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsenligt jämfört med vad som 
framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bl a förändrade 
förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav 
och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer. 

Denna information är sådan som Nederman ska offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2012 kl 08.00.  

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

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

Nederman Holding AB (publ), 
Box 602, 251 06 Helsingborg 
Telefon 042-18 87 00, Telefax 042-18 77 11 
Organisationsnummer: 556576-4205 

 

 

 

 

Faktaruta Nederman 
Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik 
med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan 
från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet.  

Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning och service. 
Försäljning sker via dotterbolag i 29 länder samt agenter och distributörer i ett 30-tal länder. 
Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i 
Europa, Nordamerika och Asien.  

Koncernen är noterad på Nasdaq OMX Small Caplista, har cirka 1 500 anställda och omsätter 
drygt två miljarder kr. 


