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Delårsrapport januari–mars 2013 

 
 

Svagt kvartal framförallt i Europa 
 
• Orderingången var 683,2 Mkr (493,7), vilket justerat är en minskning 

med 1,7%*).  

 

• Omsättningen var 614,5 Mkr (505,9), vilket justerat är en minskning med 
10,3%*). 

 

• Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och 
omstruktureringskostnader var 16,7 Mkr (36,7), vilket gav en justerad 
rörelsemarginal på 2,7 % (7,3).  

 

• Rörelseresultatet var -3,8 Mkr (29,8), vilket gav en rörelsemarginal på 

 -0,6 % (5,9).  

 

• Rörelseresultatet har belastats med 20,0 Mkr i omstrukturerings-kostnader 
(5,0) och med 0,5 Mkr i förvärvskostnader (1,9). 

 

• Resultat efter skatt var -8,2 Mkr (18,7).  

 

• Resultat per aktie var -0,70 kr (1,60).  

 
*) justerat för valutaeffekter och förvärv 

 

 

VD-ord 
”Under första kvartalet har vi sett en fortsatt besvärlig marknad i Europa. 

Ekonomisk och politisk osäkerhet gör att investeringsbeslut hos våra kunder 

försenas och hålls tillbaka. Americas präglas av en underliggande positiv utveckling 

där dock beslutsprocesserna för större investeringar fortsatt tar lång tid. Asia 

Pacific har under kvartalet haft en gynnsam utveckling vad avser orderingången. 

Detta förväntas fortsätta kommande kvartal. 

 Beslutade aktiviteter – stängningen av fabriken i Assens, idrifttagande av den nya 

fabriken i Thailand och förvärvet av EFT, vilket minskar vårt beroende av Europa – 

avser att balansera ovan nämnda utveckling och kommer att stärka Nedermans 

position och konkurrensförmåga. Vi fokuserar även fortsättningsvis på att öka 

effektiviteten, speciellt i vår europeiska organisation.” 

Sven Kristensson, CEO 
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Koncernens nyckeltal 
 

Koncernens operativa nyckeltal 
   
Exkl. omstrukturerings-/integrationskostnader, förvärvskostnader och 
realisationsresultat vid avyttring av dotterbolag .  

     
     1 jan – 31 mars Helår april-mars 
Mkr 2013 2012 2012 12 mån 
     
Nettoomsättning 614,5 505,9 2 272,6 2 381,2 

EBITDA 28,8 47,3 236,7 218,2 

EBITDA-marginal, %   4,7 9,3 10,4 9,2 

Rörelseresultat 16,7 36,7 192,7 172,7 

Rörelsemarginal, %  2,7 7,3 8,5 7,3 

Operativt kassaflöde 11,8 32,1 181,9 161,6 

Avkastning på operativt kapital, % 5,5 15,3 17,9 14,3 

Nettoskuld/EBITDA*   2,3 2,6 
 
 

    
*) inkluderar EFT pro forma januari-september 2012  
     

Koncernens finansiella nyckeltal 
  

     1 jan – 31 mars Helår april-mars 
Mkr 2013 2012 2012 12 mån 
     
Rörelseresultat -3,8 29,8 176,5 142,9 

Rörelsemarginal, %  -0,6 5,9 7,8 6,0 

Resultat före skatt -10,9 24,2 153,7 118,6 

Resultat efter skatt -8,2 18,7 117,8 90,9 

Resultat per aktie, SEK -0,70 1,60 10,06 7,8 

Avkastning på eget kapital, %  -1,4 13,6 20,6 15,5 

Nettoskuld 635,6 417,3 601,3 635,6 

Nettoskuldsättningsgrad, %   100,0 110,8 

 

 

Utveckling per rörelsesegment 

EMEA 

Orderingången och försäljningen för rörelsesegmentet EMEA har generellt sett 
försämrats under kvartalet. Nederman är ett sencykliskt företag och den 
försvagning av efterfrågan många företag upplevde i Europa under hösten har 
påverkat oss under första kvartalet. Tappet har varit störst i Norden och Benelux. Vi 
kan samtidigt konstatera ljuspunkter på vissa EMEA-marknader; till exempel har 
våra säljbolag i Storbritannien och Polen visat god tillväxt jämfört med samma 
period föregående år. Efterfrågan i Tyskland har hållit sig på en relativt stabil nivå. 
I Sydeuropa har efterfrågan varit fortsatt låg, vilket vi hänför till de ihållande 
problemen med skuldkris och stigande arbetslöshet. 

För att balansera den svagare utvecklingen på de etablerade europeiska marknaderna 
inriktar vi oss i högre grad på att växa på de marknader i EMEA-regionen som har 
bättre utsikter. Nederman har därför ökat fokus på länder där marknaden ännu inte 
mognat och vi ser positiv utveckling och tillväxt i t ex Turkiet, Ryssland och 
Ukraina. Vi utvärderar även alternativ för hur vi bäst ska exploatera de möjligheter 
som öppnas upp i och med den industriella utvecklingen i sub-sahariska Afrika och 
i Mellanöstern.  
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I syfte att optimera produktionsstrukturen i Europa togs under kvartalet beslut om att 
överföra befintlig tillverkning i Danmark till tillverkningsenheterna i Polen och 
Tyskland.  

Med förvärvet av Industriventilation A/S i början av april etablerar vi en plattform 
för att marknadsföra NORDFAB rörsystem även i Europa – vilket redan görs med 
hög lönsamhet i Americas och Asia Pacific. 

De tyska och franska enheterna av det förvärvade EFT har konsoliderats i EMEA 
och kommer att marknadsföras under namnen MikroPul-Nederman samt Menardi-
Filtex. 

   
 
Inklusive EFT pro forma jan – sept 2012 

 1 jan- 31 mars Helår april-mars 
Mkr 2013 2012 2012 12 mån 

     
Orderingång 394,1 392,1 1 509,0 1 511,0 
Extern nettoomsättning 339,9 395,7 1 548,0 1 492,2 
Avskrivningar -5,8 -6,1 -23,6 -23,3 
Rörelseresultat 9,4 31,8 143,2 120,8 

 
Orderingången under kvartalet var 394,1, vilket är en ökning med 4,1 procent 
justerat för valuta, jämfört med samma kvartal föregående år.  

Nettoomsättningen under kvartalet var 339,9 Mkr, vilket är en minskning med 11,3 
procent justerat för valuta, jämfört med samma kvartal föregående år.  

 

Asia Pacific 

Rörelsesegmentet Asia Pacific har som helhet utvecklats väl under kvartalet med 
stark orderingång. Faktureringen har varit svagare, främst som följd av den tidigare 
kommunicerade osäkerheten på den kinesiska marknaden under hösten 2012. 
Efterfrågan i Kina har stabiliserats något under första kvartalet, både avseende 
lösningar och den underliggande produktförsäljningen. Vi bedömer den nya 
kinesiska ledningens uttalade ambition att ta itu med landets miljöproblem som 
långsiktigt gynnsam för Nederman. 

I Sydostasien har Nederman upplevt stark tillväxt, orderingången har nästan 
fördubblats jämfört med motsvarande period 2012. Säljbolaget i Indonesien har fått 
en god start och organisationen förstärks kontinuerligt för att svara upp mot 
efterfrågan. Nederman är involverat i en rad indonesiska projekt främst inom 
gjuteribranschen. Även vårt bolag i Thailand hade stark orderingång under kvartalet 
och vi tog vår nya anläggning i drift i början av april. Den nya anläggningen 
erbjuder bättre möjligheter både att optimera och expandera produktionen.  
 
I Australien kommer integrationen mellan den förvärvade EFT/MikroPul-enheten 
och Nedermans befintliga säljbolag att fullföljas enligt plan under andra kvartalet. 
Båda delarna av verksamheten har, jämfört med samma period 2012, uppvisat stark 
orderingång och fakturering.   

   
Inklusive EFT pro forma jan – sept 2012 

 1 jan- 31 mars Helår april-mars 
Mkr 2013 2012 2012 12 mån 

     
Orderingång 74,7 63,2 372,4 383,9 
Extern nettoomsättning 57,1 68,0 355,2 344,3 
Avskrivningar -1,4 -1,6 -6,1 -5,9 
Rörelseresultat -8,3 3,2 27,9 16,4 
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Orderingången under kvartalet var 74,7 Mkr, vilket är en ökning med 20,2 procent 
justerat för valuta, jämfört med samma kvartal föregående år.   
 
Nettoomsättningen under kvartalet var 57,1 Mkr, vilket är en minskning med 13,1 
procent justerat för valuta, jämfört med samma kvartal föregående år.  
 

Americas 

Totalt sett var orderingången markant ned i rörelsesegmentet Americas vilket är 
hänförligt till EFT:s verksamhet. Dock måste hänsyn tas till att EFT hade ett av sina 
starkaste kvartal någonsin vad gäller orderingång i kvartal 1 2012. EFT fokuserar på 
större lösningar vilket kan ge en kvartalsvis slagighet beroende på vilken sida om ett 
kvartalsskifte en större order bokas. Vi konstaterar dock att EFT:s offertstock ligger 
på en god nivå men att vi har upplevt en viss tröghet i beslutsfattandet avseende de 
större projekten. Nedermans övriga verksamhet har i jämförelse med EFT en större 
andel underliggande produktförsäljning vilket minskar svängningarna mellan 
kvartal.  
 
I USA utvecklades orderingången (exklusive EFT) starkt under kvartalet. Även 
Nordfabs rörsystem hade ett bra kvartal.  
 
I Kanada har marknaden stabiliserats och orderingång och fakturering (exklusive 
EFT) blev i paritet med samma period 2012. 
 
Nederman i Brasilien har uppvisat fortsatt god tillväxt med stark orderingång och 
fakturering. 
 
Integrationen av EFT, som har huvuddelen av sin verksamhet baserad i USA, 
fortlöper enligt plan. EFT:s lösningar och produkter kommer att marknadsföras 
under varumärkena MikroPul-Nederman och Pneumafil-Nederman (industriell 
luftfiltrering) samt LCI (extruderings- och kondenseringsteknik) och Menardi-Filtex 
(filterelement). 

 
 

Inklusive EFT pro forma jan – sept 2012 
 1 jan- 31 mars Helår April-mars 

Mkr 2013 2012 2012 12 mån 
     

Orderingång 214,4 307,7 1 009,3 916,0 
Extern nettoomsättning 217,5 219,2 962,7 961,0 
Avskrivningar -2,3 -2,0 -9,1 -9,4 
Rörelseresultat 26,2 9,4 78,9 95,7 

 
Orderingången under kvartalet var 214,4 Mkr, vilket är en minskning med 27,6 
procent justerat för valuta, jämfört med samma kvartal föregående år.   
 
Nettoomsättningen under kvartalet var 217,5 Mkr, vilket är en ökning med 3,1 
procent justerat för valuta, jämfört med samma kvartal föregående år.  
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Förvärv 

Industriventilation A/S 

Den 15 mars tecknades avtal om förvärv av Industriventilation A/S som är ett bolag 
verksamt i Danmark. Industriventilation A/S tillverkar rörsystem för industriell 
användning, t ex pneumatisk transport av rökgaser och partiklar. Förvärvet stärker 
Nedermans befintliga verksamhet inom rörsystem, som marknadsförs globalt under 
varumärket NORDFAB. Rörsystem är även viktiga komponenter i Nedermans 
lösningar inom industriell luftfiltrering. 
Industriventilation A/S grundades 1996, har 15 medarbetare och omsatte 12 MDKR 
under 2012. Företagets produktionslokaler på 2500 kvadratmeter i Havndal, Jylland, 
ingår inte i köpet.  
 
Tillverkningen, inklusive personal och maskiner, kommer att flyttas till Nedermans 
lokaler i Assens på Jylland och integreras med NORDFABs befintliga produktion av 
rörsystem. Därmed optimerar Nederman utnyttjandet av lokalerna i Assens, samt 
etablerar en stark bas för tillverkning och försäljning av NORDFAB i Europa. 
Den 5 april 2013 slutfördes förvärvet av Industriventilation A/S och kommer att 
konsolideras i koncernen från och med detta datum. Verksamheten kommer att ingå 
som en del av segmentet EMEA. Förvärvskostnaderna beräknas uppgå till 0,5 Mkr 
och inga materiella omstruktureringskostnader förväntas utöver vad som redan 
kommunicerats i samband med stängningen av tillverkningen vid fabriken i Assens, 
Danmark.  
 

EFT 

Integrationen av EFT fortlöper och stort fokus har lagts på att optimera och förbättra 
inköps- och tillverkningsstrukturerna samt att tillvarata cross-selling möjligheter 
som uppenbarat sig snabbare än vi förväntade oss. Samlokalisering mellan 
Nederman och EFT-bolag har påbörjats både i Nordamerika och i Asia Pacific och 
vidare har samordning av vissa backoffice-funktioner påbörjats. 
 

 

Framtidsutsikter 
 
Även om vi ser en positiv utveckling på vissa av de europeiska marknaderna 
dominerar effekterna av finanskrisen och den överlag svaga ekonomiska 
utvecklingen. Det finns en risk att den svaga utvecklingen i Europa kommer att 
fortgå längre än vad som tidigare antagits. Fokus kommer att ökas inom de 
geografier där en gynnsammare utveckling kan förväntas och på att fortsatt öka 
effektiviteten i vår europeiska organisation. 
 
Utvecklingen i Americas och i Asia Pacific ser vi fortsatt positivt på och mycket 
fokus läggs på att möjliggöra fortsatt tillväxt i dessa regioner. Även om vi sett en 
viss återhållsamhet i besluten om större projekt i Americas, bedömer vi att stigande 
tilltro till en bättre ekonomisk utveckling och behovet av investeringar kommer att 
driva på besluten. 
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Kvartal 1 

Omsättning och orderingång 

 
 
Orderingången under kvartalet var 683,2 Mkr (493,7). Justerat för valuta och 
förvärv var det en minskning med 1,7 procent jämfört med samma kvartal 
föregående år. 
 
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 614,5 Mkr (505,9). Justerat för valuta 
och förvärv var det en minskning med 10,3 procent jämfört med samma kvartal 
föregående år. 
 

 

 
 
 

Resultat 

Koncernens rörelseresultat för kvartalet var -3,8 Mkr (29,8). Justerat för 
förvärvskostnader och omstruktureringskostnader uppgick rörelseresultatet till 16,7 
Mkr (36,7), vilket gav en rörelsemarginal på 2,7 procent (7,3).  
Resultat före skatt var -10,9 Mkr (24,2). 
Resultat efter skatt var -8,2 Mkr (18,7), vilket gav ett resultat per aktie om 
-0,70 kr (1,60). 
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Operativt kassaflöde och investeringar 

Det operativa kassaflödet uppgick till 11,8 Mkr (32,1). 
Bruttoinvesteringarna har under kvartalet uppgått till 12,5 Mkr (4,8). 
 

Övrig finansiell information 

Likviditet: Koncernen hade vid periodens slut 183,2 Mkr i likvida medel och 
ytterligare 74,5 Mkr i outnyttjade checkräkningskrediter. Utöver detta finns ett 
låneutrymme på ytterligare 276,9 Mkr inom ramen för Nedermans låneavtal med 
SEB. 
Eget kapital i koncernen uppgick den 31 mars 2013 till 573,7 Mkr (557,5). Totalt 
antal aktier vid periodens utgång var 11 715 340. 
 
Koncernens soliditet var 28,1 procent per den 31 mars 2013 (33,8). Den finansiella 
nettoskuldsättningsgraden, räknat som nettoskulden i förhållande till eget kapital 
110,8 procent (74,8). 
 

Antal anställda 

Medelantalet anställda under perioden var 1 898 (1 519). Antalet anställda vid 
periodens slut var 1 970 (1 514). 
 
 

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 2012 på sidan 34 och i not 26. Någon omständighet som föranleder 
ändrad bedömning av nämnda risker har inte framkommit. 
 
 

Valberedning 
Enligt årsstämmans riktlinjer för valberedningens arbete har Göran Espelund, ordf. 
(Lannebo Fonder), Jan Svensson (Investment AB Latour) och Fabian Hielte 
(Ernström & C:o  AB) utsetts till valberedning inför årsstämman 2013.  
För frågor rörande valberedningens arbete hänvisas till: 
goran.espelund@lannebofonder.se 
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Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport för koncernen har upprättats enligt IAS 34 delårsrapportering 
samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för 
moderbolaget har upprättats enligt årsredovisningslagens 9 kap. och RFR 2. För 
koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och 
beräkningsgrunder, förutom ändringar nedan, tillämpats som i den senaste 
årsredovisningen, se vidare årsredovisningen för 2012, sidorna 43-46. 
 

Ändringar som tillämpas från och med 1 januari 2013  
Ett antal nya standarder och ändringar av tolkningar och befintliga standarder träder 
ikraft 1 januari 2013 och har tillämpats vid upprättandet av koncernens finansiella 
rapporter. Ingen av dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernens 
finansiella rapporter med undantag av de som följer nedan: 
 

IAS 1 ”Utformningen av finansiella rapporter”: 

Ändringen innebär att övrigt totalresultat presenteras fördelat på två grupper. 
Fördelningen baseras på om posterna kan komma att omklassificeras till 
resultaträkningen (omklassificeringsjusteringar) eller inte. 
 
IAS 19 ”Ersättningar till anställda”: 

Ändringen innebär att koncernen har slutat tillämpa den så kallade korridorregeln 
och redovisar i stället alla aktuariella vinster och förluster i övrigt totalresultat när de 
uppstår. Kostnader för tjänstgöring under tidigare år redovisas omgående. 
Räntekostnader och förväntad avkastning på förvaltningstillgångar har ersatts av en 
nettoränta som beräknas med hjälp av diskonteringsräntan, baserat på 
nettoöverskottet eller nettounderskottet i den förmånsbestämda planen.  
 
Jämförelsesiffror hänförliga till ändringar har justerats. Effekter på balans- och 
resultaträkning framgår av not 2. 
 
Omklassificering 

Koncernens kostnader för distribution har omklassificerats från att tidigare 
inkluderats i försäljningskostnader till att nu klassificeras som kostnad för sålda 
varor. Omklassificeringen har gjorts för att det ger en mer rättvisande bild av 
koncernens resultaträkning. 
 
Jämförelsesiffror hänförliga till omklassificeringen har justerats. Beloppen framgår 
nedan: 
 
År 2011: 20,2 Mkr 
År 2012: 23,0 Mkr 
År 2012 Q1: 5,9 Mkr 
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Resultaträkning för koncernen  

      
  1 jan -31 mars Helår   april-mars 
Mkr NOT 2013 2012 2012 12 mån 
      
Nettoomsättning  614,5 505,9 2 272,6 2 381,2 
Kostnad för sålda varor  -396,5 -299,5 -1 366,3 -1 463,3 
Bruttoresultat  218,0 206,4 906,3 917,9 
      
Försäljningskostnader  -156,1 -133,9 -558,1 -580,3 
Administrationskostnader 2 -42,6 -30,4 -129,9 -142,1 
Forsknings- och utvecklingskostnader  -5,3 -5,7 -19,6 -19,2 
Förvärvskostnader  -0,5 -1,9 -11,1 -9,7 
Omstrukturerings- och integrationskostnader  -20,0 -5,0 -5,1 -20,1 
Övriga rörelseintäkter/-kostnader  2,7 0,3 -6,0 -3,6 
Rörelseresultat  -3,8 29,8 176,5 142,9 
      
Finansiella intäkter  0,5 0,4 2,4 2,5 
Finansiella kostnader  -7,6 -6,0 -25,2 -26,8 
Finansnetto  -7,1 -5,6 -22,8 -24,3 
      
Resultat före skatt  -10,9 24,2 153,7 118,6 
Skatt 2 2,7 -5,5 -35,9 -27,7 
Periodens resultat  -8,2 18,7 117,8 90,9 
      
      
Periodens resultat hänförligt till:      
Moderföretagets aktieägare  -8,2 

 
18,7 117,8 90,9 

      
Resultat per aktie      
före utspädning (kr)  -0,70 1,60 

 
10,06 7,76 

efter utspädning (kr)  -0,70 
 

1,60 10,06 7,76 
       

      
      

Rapport över totalresultat för koncernen   
     
  1 jan – 31 mars Helår april-mars  
Mkr NOT 2013 2012 2012 12 mån 
      
Periodens resultat  -8,2 18,7 117,8 90,9 

       
Övrigt totalresultat      
Poster som inte kan omföras till periodens 
resultat 

 
  

 
 

Omvärdering av förmånsbestämda 
pensionsplaner 2 0,0 -1,2 -4,8 -3,6 

Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras 
till periodens resultat 2  0,2 0,6 0,4 
  0,0 -1,0 -4,2 -3,2 
Poster som har omförts eller kan omföras 
till periodens resultat 

 
  

 
 

Omräkningsdifferenser hänförliga till 
utlandsverksamheter 

 
-19,3 -3,3 -17,4 -33,4 

  -19,3 -3,3 -17,4 -33,4 
Övrigt totalresultat för perioden efter skatt  -19,3 -4,3 

 
-21,6 -36,6 

      Summa totalresultat för perioden  -27,5 14,4 96,2 54,3 
      
Periodens totalresultat hänförligt till:      
Moderföretagets aktieägare  -27,5 14,4 96,2 54,3 
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Finansiell ställning för koncernen 

     
  31 mars  31 mars  31 dec 
Mkr NOT 2013 2012 2012 
Tillgångar     
Goodwill  587,4 465,2 599,8 
Övriga immateriella anläggningstillgångar  92,3 48,5 96,2 
Materiella anläggningstillgångar  226,2 172,7 227,1 
Långfristiga fordringar  5,3 0,8 5,4 
Uppskjutna skattefordringar 2 79,0 65,5 69,5 
Summa anläggningstillgångar  990,2 752,7 998,0 
     
Varulager  292,2 252,0 285,5 
Kundfordringar  425,2 359,1 486,5 
Övriga kortfristiga fordringar 1 154,3 146,4 151,4 
Likvida medel  183,2 137,6 224,6 
Summa omsättningstillgångar  1 054,9 895,1 1 148,0 
Summa tillgångar  2 045,1 1 647,8 2 146,0 
     
     
Eget kapital 2 573,7 557,5 601,2 
     
Skulder     
Långfristiga räntebärande skulder  674,1 491,1 687,6 
Övriga långfristiga skulder  14,5 14,5 14,3 
Avsättning till pensioner 2 103,7 58,6 104,0 
Uppskjutna skatteskulder  33,1 16,6 37,8 
Summa långfristiga skulder  825,4 580,8 843,7 
     
Kortfristiga räntebärande skulder  41,0 5,2 34,3 
Leverantörsskulder  216,2 118,0 250,3 
Övriga kortfristiga skulder  1, 2 388,8 386,3 416,5 
Summa kortfristiga skulder  646,0 509,5 701,1 
Summa skulder  1 471,4 1 090,3 1 544,8 
Summa eget kapital och skulder  2 045,1 1 647,8 2 146,0 
     

  

 

 

Förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag 

  31 mars 31 mars 31 dec 
Mkr  2013 2012 2012 

     
Ingående eget kapital den 1 januari  601,2 543,1 543,1 
Utdelning    -38,1 
Summa totalresultat för perioden  -27,5 14,4 96,2 
Utgående eget kapital  573,7 557,5 601,2 
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Kassaflödesanalys för koncernen 

  

  

 1 jan-31 mars Helår april-mars  
Mkr 2013 2012 2012 12 mån 
     
Rörelseresultat -3,8 29,8 176,5 142,9 
Justering för:     
    Avskrivningar på anläggningstillgångar 12,1 10,6 44,0 45,5 
    Övriga justeringar 14,1 0,2 -7,2 6,7 
Erhållen och betald ränta samt övr finansiella poster -4,4 -5,0 -25,0 -24,4 
Betald skatt -26,0 -12,9 -39,4 -52,5 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före     
förändringar i rörelsekapital -8,0 22,7 148,9 118,2 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -15,8 -9,0 -24,7 -31,5 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -23,8 13,7 124,2 86,7 
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -12,4 -4,5 -34,1 -42,0 
Förvärv/Avyttring av enheter 2,0* -17,6 -128,4 -108,8 
Kassaflöde före finansieringsverksamheten -34,2 -8,4 -38,3 -64,1 
Utdelning   -38,1 -38,1 
Kassaflöde från övriga finansieringsverksamheten -0,9 -2,3 159,4 160,8 
Periodens kassaflöde -35,1 -10,7 83,0 58,6 
Likvida medel vid periodens början 224,6 149,1 149,1 224,6 
Omräkningsdifferenser -6,3 -0,8 -7,5 -13,0 
Likvida medel vid periodens slut 183,2 137,6 224,6 270,2 
     
     
Koncernens operativa kassaflöde     
Rörelseresultat -3,8 29,8 176,5 142,9 
Justering för:     
    Avskrivningar på anläggningstillgångar 12,1 10,6 44,0 45,5 
    Omstrukturerings- och integrationsposter 16,1 3,1 20,7 33,7 
    Förvärvskostnader 1,5 1,9 6,7 6,3 
    Övriga justeringar 14,1 0,2 -7,2 6,7 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -15,8 -9,0 -24,7 -31,5 
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -12,4 -4,5 -34,1 -42,0 
Operativt kassaflöde 11,8 32,1 181,9 161,6 
 

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

     
 1 jan – 31 mars Helår april-mars 
Mkr 2013 2012 2012 12 mån 
     
Rörelseresultat -13,8 -8,5 -30,6 -35,9 
Resultat aktier i dotterbolag 5,3  130,1 135,4 
Övriga finansiella intäkter och kostnader -5,5 -4,7 -10,5 -11,3 
Resultat efter finansnetto -14,0 -13,2 89,0 88,2 
     
Bokslutsdispositioner   40,0 40,0 
Resultat före skatt -14,0 -13,2 129,0 128,2 
     
Skatt 0,0 3,5 -2,8 -6,3 
Periodens resultat -14,0 -9,7 126,2 121,9 

     

     

     

Rapport över totalresultat för moderbolaget  
    
 1 jan – 31 mars Helår april-mars  
Mkr 2013 2012 2012 12 mån 
     
Periodens resultat -14,0 -9,7 126,2 121,9 
     
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 0,0 0,0 0,0 0,0 
     
Summa totalresultat för perioden -14,0 -9,7 126,2 121,9 
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Balansräkning för moderbolaget i sammandrag   
    
 31 mars 31 mars 

 
31 dec 

Mkr 2013 2012 2012 
Tillgångar    
Summa anläggningstillgångar 1 355,5 983,0 1 343,5 
Summa omsättningstillgångar 110,8 73,0 137,2 
Summa tillgångar 1 466,3 1 056,0 1 480,7 
    
    
Eget kapital  470,5 386,6 484,5 
    
Skulder    
Summa långfristiga skulder 670,6 487,4 683,6 
Summa kortfristiga skulder 325,2 182,0 312,6 
Summa skulder 995,8 669,4 996,2 
    
Summa eget kapital och skulder 1 466,3 1 056,0 1 480,7 
    
    
    

Förändringar i moderbolagets eget kapital i sammandrag 
    
 31 mars 31 mars 

 
31 dec 

Mkr 2013 2012 2012 
    
Ingående eget kapital den 1 januari 484,5 406,3 406,3 
Utdelning   -38,1 
Fusionsresultat  -10,0 -9,9 
Summa totalresultat för perioden -14,0 -9,7 126,2 
Utgående eget kapital 470,5 386,6 

 
484,5 

    
    

    

Närståenderelationer hos moderbolaget    

    
Mkr 2013    
Dotterföretag    
Övriga rörelseintäkter 11,7   
Erhållen utdelning 5,3   
Finansiella intäkter och kostnader 0,1   
Fordringar per 31 mars 566,4   
Skulder per 31 mars 266,5   
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NOT 1 Verkligt värde och redovisat i balansräkningen 2013-03-31 

Mkr 

 

Verkligt 
värde 

Finansiella 
instrument ej 

redovisade till 
verkligt värde 

Summa 
redovisat värde 

Övriga fordringar     
Valutaterminer *)  2,4  2,4 
Övriga andra fordringar   151,9 151,9 
Summa  2,4 151,9 

 
154,3 

     
Övriga skulder     
Valutaterminer *)   0,4  0,4 
Avsättningar och övriga andra skulder     388,4 388,4 
Summa  0,4 388,4 388,8 
   

 
  

*) Koncernen innehar finansiella instrument i form av valutaterminskontrakt som redovisas till verkligt värde i 
balansräkningen. Det verkliga värdet har för samtliga kontrakt värderats utifrån direkt eller indirekt 
observerbar marknadsdata, dvs. nivå 2 enligt IFRS 7. För övriga finansiella instrument överensstämmer i allt 
väsentligt verkligt värde med bokfört värde. För ytterligare information hänvisas till not 26 i årsredovisningen 
för 2012. 

 

NOT 2 Effekt av nya IAS 19 

Mkr 
 
Effekt av ändrad 
redovisningsprincip 

Justerad 
ingående 

balans 
2011-01-01 

Justerat 
resultat 

2011 

Justerad 
utgående 

balans 
2011-12-31 

Justerat 
resultat 

2012 

Justerad 
utgående 

balans 
2012-12-31 

Påverkan på balansräkningen      
Avsättning till pensioner  11,5 3,9 15,4 3,9 19,3 
Övriga kortfristiga skulder 2,4 0,7 3,1 0,0 3,1 
Uppskjutna skattefordringar 3,6 1,2 4,9 0,4 5,3 
Eget kapital -10,3 -3,4 -13,6 -3,5 -17,1 
      
Påverkan på resultaträkningen      
Administrativa kostnader  0,5  0,9  
Uppskjuten skatt  -0,1  -0,2  
Årets resultat  0,4  0,7  
Övrigt totalresultat  -5,1  -4,8  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat  1,3  0,6  

Årets totalresultat  -3,4  -3,5  
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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 inklusive EFT pro forma jan – sept 2012 
 1 jan - 31 mars Helår april-mars 

Mkr 2013 2012** 2012** 12 mån 
EMEA     
Orderingång 394,1 392,1 1 509,0 1 511,0 
Extern nettoomsättning 339,9 395,7 1 548,0 1 492,2 
Avskrivningar -5,8 -6,1 -23,6 -23,3 
Rörelseresultat *) 9,4 31,8 143,2 120,8 
     
Asia Pacific     
Orderingång 74,7 63,2 372,4 383,9 
Extern nettoomsättning 57,1 68,0 355,2 344,3 
Avskrivningar -1,4 -1,6 -6,1 -5,9 
Rörelseresultat *) -8,3 3,2 27,9 16,4 
     
Americas     
Orderingång 214,4 307,7 1 009,3 916,0 
Extern nettoomsättning 217,5 219,2 962,7 961,0 
Avskrivningar -2,3 -2,0 -9,1 -9,4 
Rörelseresultat *) 26,2 9,4 78,9 95,7 
     

Övrigt-ofördelat     
Avskrivningar -2,6 -2,2 -9,6 -10,0 
Rörelseresultat *) -10,6 -9,6 -42,8 -43,8 
     

Koncernen     
Orderingång 683,2 763,0 2 890,7 2 810,9 
Nettoomsättning 614,5 682,9 2 865,9 2 797,5 
Avskrivningar -12,1 -11,9 -48,4 -48,6 
Rörelseresultat *) 16,7 34,8 207,2 189,1 
Förvärvskostnader -0,5 -1,9 -11,1 -9,7 
Omstrukturerings-/integrationskostnader -20,0 -5,0 -6,4 -21,4 
Rörelseresultat  -3,8 27,9 189,7 158,0 
Resultat före skatt -10,9 22,2 166,1 133,0 
Resultat efter skatt -8,2 17,6 129,6 103,8 
     
     
*) exklusive omstrukturerings-/integrationskostnader och förvärvskostnader 
 
**) jämförelsetalen för 2012 har justerats i enlighet med organisatoriska strukturförändringar 
samt effekt av förändrad IAS 19. 
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Datum för finansiell rapportering 

 
Kvartalsrapport 2 17 juli 2013 
Kvartalsrapport 3 17 oktober 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. 
 

Helsingborg den 29 april 2013 

Sven Kristensson 
VD och koncernchef 
 

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 29 april 2013 kl 16.00.  

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

 

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

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

 

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 30 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 1 950 anställda och omsätter 
cirka tre miljarder kr. 


