
Delårsrapport 1 april – 30 september 2020  

 

Andra kvartalet (juli – september 2020)

• Nettoomsättningen uppgick till 918 MSEK (954).  

• Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 5% till 132 MSEK (126) vilket innebar en 

rörelsemarginal om 14,4% (13,2). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 80 MSEK (79).  

• Resultat efter finansiella poster ökade med 4% till 104 MSEK (100). 

• Resultatet efter skatt ökade med 4% till 81 MSEK (78).  

• Avkastning på eget kapital uppgick till 22% (24). Soliditeten uppgick vid periodens utgång 

till 40% (36). 

• Resultat per aktie efter utspädning (efter genomförd split) för den senaste tolvmånaders-

perioden uppgick till 1,75 SEK, att jämföra med 1,80 SEK för räkenskapsåret 2019/20. 

• Efter periodens slut genomfördes en aktieuppdelning till villkoren 3:1 (s.k. aktiesplit). 

 

 

Första halvåret (april – september 2020) 

• Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 1 895 MSEK (1 969).  

• Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 256 MSEK (256), vilket innebar en rörelsemarginal 

om 13,5% (13,0). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 326 MSEK (191). 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 197 MSEK (205) och resultat efter skatt 

uppgick till 151 MSEK (160). 

 



 

 

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR 

Räkenskapsårets första halvår har präglats av osäkerhet runt effekterna av covid-19 pandemin. Situationen har 

successivt förbättrats de senaste månaderna i takt med att marknader öppnat upp. Mellan verksamheter är emellertid 

slagigheten betydande där merparten av koncernens affärsenheter upplever små eller inga effekter alls medan några 

upplever större påverkan av pandemin. 

 

Det är i sammanhanget glädjande att koncernens största och mest betydande verksamheter fortsatt att utvecklas väl. 

Elpress, koncernens och division Mechatronics största bolag, skördar framgångar på exportsidan. R-Con, division 

Communications största enhet, levererar ytterligare ett starkt kvartal och har god orderbok inför de närmaste sex 

månaderna och Tormek inom division Niche Products ökar sina volymer i sin nya struktur med egen organisation i USA. 

Glädjande är också att vidtagna omstruktureringsåtgärder ger önskad effekt. Nikodan, en viktig enhet inom division Niche 

Products, är ett exempel härpå som gjort ett omtag och nu ökar sina resultat efter att ha jobbat bort förra årets mindre 

lönsamma projekt. 

 

I kraft av en allt starkare portfölj av verksamheter lyckas vi öka våra resultat trots en lägre affärsvolym. Resultatet efter 

finansnetto ökar till 104 MSEK för kvartalet och rörelsemarginalen når goda 14,4% vilket jag anser riktigt bra för ett 

sommarkvartal med rådande pandemi. Omstruktureringar och kostnadsanpassningar som vi vidtar innebär att 

låglönsamma områden antingen blir mera lönsamma eller fasas ut. I våra strävanden mot ökad förädling är andelen av 

affärsvolymen som är egna produkter viktig. Den utgör nu 63% av den totala försäljningen, vilket är ytterligare ett steg 

mot vårt mål om 75%. Inom egna produkter ser vi bättre marginaler, lönsamhet och förutsättningar för organisk tillväxt, 

inte minst på export. Det bådar gott. 

 

Positivt är också att förvärvsläget känns spännande. I kraft av våra positiva kassaflöden, stark balansräkning och väl 

inarbetade förvärvsprocesser är avsikten att förvärva mellan 4-6 företag per år och de förvärv vi genomfört de senaste 

åren ger mersmak. Efter en paus under pandemin i våras är många diskussioner återupptagna. Det bådar också gott. 

 

Inför kommande kvartal finns emellertid fortsatt osäkerhet runt pandemins effekter. I skrivande stund kommer rapporter 

om ökad smittspridning och effekterna härav går idag inte att förutsäga. Jag känner emellertid stor tillförsikt inför 

framtiden. Lagercrantz har gått stärkt ur kriser tidigare och jag är övertygad om att vi även denna gång kommer att vända 

utmaningen till något positivt. Vår decentraliserade struktur, mångfald av verksamheter, driftsställen, produkt- och 

kundkategorier samt geografiska spridning är verkligen styrkor i osäkra tider. Vi fortsätter att arbeta efter vår strategi för 

att säkra en positiv framtida utveckling. 

 

 

 

 

 

Jörgen Wigh 

VD och Koncernchef 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 
  



NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT 

Kvartal 2 (juli – september 2020) 

 Under räkenskapsårets andra kvartal har marknadsläget 

på koncernens huvudmarknader i Norden och 

Nordeuropa stabiliserats.  Förbättringarna har skett från 

maj månad i takt med att marknader öppnat upp efter 

nedstängningar relaterade till pandemin. Generellt har 

några verksamheter inom koncernen haft en betydande 

påverkan av pandemin medan de flesta haft ringa 

påverkan och ett par noterar positiv påverkan. Åtgärder 

och strategier har situationsanpassats till varje 

verksamhet med såväl offensiva åtgärder men framförallt 

defensiva med kostnadsanpassningar och fokus på 

kassaflöde.  

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick  till 918 

MSEK (954), en minskning med knappt 4%. Förvärvade 

verksamheter bidrog med 19 MSEK och valutaeffekten i 

nettoomsättning var -9 MSEK. Nettoomsättningen för 

jämförbara enheter, mätt i lokal valuta, minskade med 

knappt 5%.  

Rörelseresultatet (EBITA) för kvartalet ökade med ca 

5% till 132 MSEK (126) där framförallt divisionerna 

Mechatronics och Niche Products visade god tillväxt. 

Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 14,4% (13,2). 

Stärkta bruttomarginaler, kostnadskontroll samt 

förvärv bidrog till resultatförbättringen.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Koncernens resultat efter finansnetto ökade till 

104 MSEK (100). Effekten från valutaomräknings-

differenser i resultatet uppgick till -1 MSEK. Resultat efter 

skatt för kvartalet ökade med 4% till 81 MSEK (78). 

Resultat per aktie (efter split) efter utspädning för den 

senaste tolvmånadersperioden uppgick till 1,75 SEK att 

jämföra med 1,80 SEK för räkenskapsåret 2019/20. 

 

Första halvåret (april – september 2020) 

För räkenskapsårets första halvår minskade netto-

omsättningen med knappt 4%  till 1 895 MSEK (1 969). 

Organisk tillväxt för jämförbara enheter, mätt i lokal 

valuta, uppgick till -6%.  

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 256 MSEK 

(256), vilket innebär en förbättrad rörelsemarginal till 

13,5% (13,0). Resultatet efter finansnetto för första 

halvåret minskade med knappt 4% till 197 MSEK (205). 

Valutaeffekten i resultatet uppgick till 0 MSEK.  

Resultat efter skatt för perioden uppgick till 151 MSEK 

(160). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT PER DIVISION 

 

DIVISIONER 

 Nettoomsättning Rörelseresultat (EBITA) 

MSEK 

3 mån  

jul-sep 
2020/21 

3 mån 

jul-sep 
2019/20 

6 mån  

apr-sep 
2020/21 

6 mån 

apr-sep 
2019/20 

12 mån  

apr-mar 
2019/20 

3 mån  

jul-sep 
2020/21 

3 mån 

jul-sep 
2019/20 

6 mån  

apr-sep 
2020/21 

6 mån 

apr-sep 
2019/20 

12 mån  

apr-mar 
2019/20 

Electronics 236 281 460 560 1 117 23 33 40 64 113 

Rörelsemarginal            9,7% 11,7% 8,7% 11,4% 10,1% 

Mechatronics 295 273 608 570 1 261 52 39 97 82 193 

Rörelsemarginal            17,6% 14,3% 16,0% 14,4% 15,3% 

Communications 172 198 371 407 897 21 28 49 52 140 

Rörelsemarginal            12,2% 14,1% 13,2% 12,8% 15,6% 

Niche Products 215 202 456 432 905 43 36 94 77 153 

Rörelsemarginal            20,0% 17,8% 20,6% 17,8% 16,9% 

Moderbolaget/ 
koncernposter - - - - - -7 -10 -24 -19 -34 

KONCERNEN 

TOTALT 

       918  

   

       954  

   

     1 895 

     

     1 969 

     

     4 180 

     

      132       

 

      126       

 

256 

                 

256 

                 

565 

                 

Rörelsemarginal      14,4% 13,2% 13,5% 13,0% 13,5% 

Avskrivning immat.tillg      -21 -20 -43 -39 -82 

Finansiella poster 
     -7 -6 -16 -12 -23 

RESULTAT FÖRE 
SKATT   

   
104 100 197 205 460 

*Justering av jämförelsesiffrorna har gjorts med hänsyn till den omflyttning av några bolag mellan divisionerna som skett per den 1 april 2020. Se 

kvartalsrapport 1 för räkenskapsåret 20/21 för beskrivning.  

 

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT PER 

DIVISION  

 

ANDRA KVARTALET 

Electronics 

Nettoomsättningen för Electronics under 

räkenskapsårets andra kvartal uppgick till 236 MSEK 

(281) och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 23 MSEK 

(33), motsvarande en rörelsemarginal om 9,7% (11,7).  

Flera av divisionens verksamheter har påverkats 

negativt av covid-19. På flera håll, bland annat i Danmark, 

och Tyskland, har dock en begynnande återhämtning 

noterats under senare delen av kvartalet. Inom flera 

verksamheter genomförs också omstrukturerings-

åtgärder och de kostnadsanpassningar som påbörjats i 

Tyskland, Polen och Norge tidigare under året har börjat 

få effekt.  

 

 

 

Mechatronics 

Mechatronics nettoomsättning för kvartalet ökade med 

8% till 295 MSEK (273). Rörelseresultatet EBITA ökade 

med 33% till 52 MSEK (39), en rörelsemarginal om 17,6% 

(14,3). Tillkommande volym och resultat från förvärvet av 

Frictape samt stark utveckling inom koncernens största 

enhet, Elpress var viktiga orsaker till förbättringarna. God 

resultatutveckling hade även Elkapsling (IP-klassade 

kapslingar), samt elsäkerhetsprodukt- och 

kablagebolagen Norwesco och Elfac.  

Communications 

Nettoomsättningen för division Communications 

dämpades av pandemin och uppgick till 172 MSEK (198) 

och rörelseresultatet EBITA till 21 MSEK (28), vilket 

motsvarar en rörelsemarginal om 12,2% (14,1). 

Divisionens största enhet R-Con hade ett starkt resultat 

likt förra året och enheterna ISG Nordic, COBS, Excidor 



och Leteng stärkte sina resultat gentemot samma period 

föregående år. Däremot nådde Precimeter och Radonova 

och ett par andra enheter inom styr- och reglerteknik inte 

föregående års starka resultat.  

Niche Products 

Kvartalets nettoomsättning ökade med 6% till 215 MSEK 

(202). Rörelseresultatet för samma period ökade med 

19% och uppgick till 43 MSEK (36), motsvarande en 

rörelsemarginal om 20,0% (17,8).  

En ökad efterfrågan och ett gott resultat noterades inom 

divisionens enhet med slipmaskiner för eggverktyg, 

Tormek. Den danska enheten Nikodan med 

transportbandlösningar,  Dorotea Mekaniska med 

amfibiefordon för vattenvård och sjörensning och Wapro 

med backventiler och flödesreglerare för avloppsystem 

visar   omsättnings- och resultatförbättringar. Även 

Thermod med specialdörrar stärker sitt resultat. 

Asept, inom portionering av flytande livsmedel har 

drabbats negativt av covid-19, framförallt på grund av 

nedstängningen i USA där man har större internationella 

kunder verksamma inom restaurang- och 

snabbmatindustrin.  

LÖNSAMHET OCH FINANSIELL STÄLLNING  

Koncernens rörelseresultat (EBITA) för det andra 

kvartalet ökade med 5% till 132 MSEK (126), 

motsvarande en rörelsemarginal om 14,4% (13,2). För 

räkenskapsårets första halvår uppgick EBITA till 256 

MSEK (256), motsvarande en rörelsemarginal om 13,5% 

(13,0).  

Avkastning på eget kapital för den senaste 

tolvmånadersperioden uppgick till 22% (24) och 

avkastningen på sysselsatt kapital var 16% (17). 

Koncernens mått för avkastning på rörelsekapitalet 

(R/RK) uppgick till 63% (61).

Eget kapital per aktie (efter split) uppgick till 8,18 vid 

periodens utgång, mot 8,29 SEK vid räkenskapsårets 

ingång och påverkades förutom av resultatet även av 

betald utdelning. Soliditeten uppgick till 40% (36). 

Vid periodens slut uppgick den operativa 

nettolåneskulden till 1 020 MSEK, att jämföra med 1 056 

MSEK vid räkenskapsårets början. Nettolåneskulden 

inklusive pensionsskuld och IFRS16-effekt uppgick till  

1 249 MSEK. Pensionsskulden uppgick till 76 MSEK (76) 

och IFRS16-effekten (avseende framtida leasing- och 

hyresåtaganden) uppgick till 154 MSEK.  

KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR 

Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra 

kvartalet uppgick till 80 MSEK (79) och 326 MSEK (191) 

under det första halvåret. Investeringar i 

anläggningstillgångar uppgick till brutto 11 MSEK (21) 

under andra kvartalet.   

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION  

Moderbolaget och övriga koncernposter 

Moderbolagets nettoomsättning för räkenskapsårets 

första halvår uppgick till 18 MSEK (18) och resultatet efter 

finansnetto till -20 MSEK (345). I resultatet ingår 

kursjusteringar på koncernintern utlåning om -6 MSEK (4) 

och utdelningar från dotterbolag om 8 MSEK (363).  

Moderbolagets soliditet uppgick till 51% (52). 

Medarbetare 

De omstruktureringsåtgärder som genomförts har 

medfört att antal medarbetare har minskat med 45 st 

(netto) och uppgick till 1 487 vilket kan jämföras med  

1 532 vid ingången av räkenskapsåret.  
  



Aktiekapital  

Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 49 MSEK. 

Kvotvärdet per aktie uppgick till 0,70 SEK före split (efter 

split 0,23 SEK). Fördelningen på aktieslag var följande 

per 30 september 2020: 

 

Aktieslag Före split Efter split (3:1) 

A-aktier 3 263 802 9 791 406 

B-aktier 66 256 125 198 768 375 

Återköpta B-aktier   -1 771 637 -5 314 911 

Totalt 67 748 290 203 244 870 

 

Lagercrantz innehav av egna aktier (före split) per den 

30 september 2020 var 1 771 637 aktier av serie B, vilket 

motsvarar 2,6% av antalet aktier och 1,8% av röstetalet. 

Återköpta aktier täcker bland annat bolagets åtagande i 

utestående köpoptionsprogram. Inga aktier återköptes 

under räkenskapsårets andra kvartal. 

Under andra kvartalet har inga lösen eller återköp av 

optioner genomförts.  

Lagercrantz har, vid periodens utgång, tre utestående 

köpoptionsprogram enligt nedan:  

Optionsprogram 

 

 

Antal 
utestående 

optioner* 
(före split) 

 

 

Antal 
utestående 

optioner* 
(efter split) 

 

 

 Lösenkurs 

(före split) 

 

 

 Lösenkurs 

(efter split) 

2019/22 

 

417 900 

 

1 253 700 

 

156,20 

 

52,10 

2018/21 500 000 1 500 000 105,80 35,30 

2017/20 33 500 100 500 97,00 32,30 

Totalt 951 400 2 854 200   

*En option motsvarar en aktie (före och efter split) 

Efter periodens utgång ställdes 400 000 optioner före 

split (1 200 000 optioner efter split) för B-aktier ut med 

lösenkurs 234,50 SEK före split (78,20 SEK efter split) i 

enlighet med årsstämmans beslut 2020. Dessa 

förvärvades av 60-talet chefer och ledande 

befattningshavare i koncernen för totalt 6,8 MSEK.  

FÖRVÄRV 

Under kvartalet har Lagercrantz förvärvat minoritetens 

andel (9%) av R-Con och är efter förvärv 100 %-ig ägare 

i bolaget.  

Efter periodens utgång förvärvade Direktronik AB sin 

norska distributör Nexlan AS med en omsättning om ca 

10 MSEK.  

Under andra kvartalet uppgick skillnaden mellan 

avsatta, utbetalda samt omvärderade tilläggs-

köpeskillingar  till 0 MSEK (6).  

Under kvartalet har 32 MSEK (40) utbetalats i 

tilläggsköpeskilling för tidigare förvärv. 

 

 

 
  

   

Förvärvskalkyl senaste 12 månaderna (okt 2019-sept 2020)

Förvärvade bolags nettotillgångar vid förvärvstidpunkten Redovisat värde i bolagen Verkligt värde justering Verkligt värde i koncernen

Immateriella anläggningstillgångar - 54 54

Övriga anläggningstillgångar 1 - 1

Varulager 7 - 7

Övriga omsättningstillgångar *) 40 - 40

Räntebärande skulder - - -

Övriga skulder -26 -11 -37

Netto identifierbara tillgångar/skulder 22 43 65

Koncerngoodwill - - 92

Beräknad köpeskilling ** - - 157

* varav likvida medel 22,5 MSEK

** I förvärven finns villkorad köpeskilling om 3 MSEK, vilket utgör 60% av maximalt utfall. 

Ovanstående förvärvskalkyl är preliminär.



 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet 

med IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering, 

årsredovisningslagen samt lagen om värdepappers-

marknaden.  

Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i 

de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även 

i övriga delar av rapporten. Delårsrapporten för 

moderbolaget har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och lagen om värdepappers-

marknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i 

RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 

Samma redovisningsprinciper och bedömnings-

grunder som i Lagercrantz Groups årsredovisning 

2019/20 har tillämpats, med tillägg att nya IFRS- 

standarder och IFRIC-tolkningar. 

Se bolagets årsredovisning 2019/20 för ytterligare 

redovisningsprinciper.  

ALTERNATIVA NYCKELTAL 

Bolaget presenterar vissa finansiella mått i 

delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget 

anser att dessa mått ger värdefull kompletterande 

information till investerare och aktieägare då de möjliggör 

utvärdering av trender och bolagets prestation. Dessa 

finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för 

mått som definieras enligt IFRS. I denna rapport har 

utökad information angivits avseende definitioner av 

vissa finansiella mått, se sid 14. 

ÖVRIG INFORMATION 

Transaktioner med närstående 

Transaktioner mellan Lagercrantz och närstående som 

väsentligen påverkat ställning och resultat har inte ägt 

rum. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

De riskfaktorer som har störst betydelse för koncernen är 

konjunkturläget, strukturförändringar på marknaden, 

kund- och leverantörsberoende, konkurrenssituationen,  

 

IT-risker/cyberattacker, pandemier samt valutakurs-

utvecklingen. Moderbolaget påverkas av ovanstående 

risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som 

ägare till dotterbolagen. I övrigt hänvisas till års-

redovisning 2019/20. 

 
Covid-19 effekter  

Koncernens olika verksamheter har under kvartalet 

påverkats i olika utsträckning av covid-19 pandemin men 

sammantaget har koncernens verksamheter kunnat 

bedrivas utan större störningar.  

Koncernen har analyserat förutsättningar för statliga 

stöd och sökt stöd där kriterierna bedöms uppfyllda. Inga 

väsentliga nedskrivningar eller kundförluster har skett 

under kvartalet. Situationsanpassade åtgärder har 

genomförts i de dotterbolag där så krävts för att möta 

utmaningar till följd av pandemin men också för att 

tillvarata framtida tillväxtmöjligheter. 

 

Händelser efter balansdagen 

Efter utgången av perioden har Lagercrantz dotterbolag 

Direktronik förvärvat Nexlan AS, se information under 

Förvärv.  

Efter periodens slut genomfördes en aktieuppdelning 

till villkoren 3:1 (s.k. split) med avstämningsdag den 8 

oktober 2020. 

Incitamentsprogrammet som beslutades av års-

stämman 2020, avseende köpoptioner på återköpta 

aktier av serie B har fulltecknats efter utgången av 

perioden, se information under Aktiekapital.  

Inga övriga, för bolaget väsentliga händelser, har 

inträffat efter balansdagen den 30 september 2020. 

Årsstämma 2020 

Årsstämma 2020 hölls den 25 augusti 2020, i Stockholm, 

varvid stämman beviljade styrelsen och verkställande 

direktören ansvarsfrihet för 2019/20 års förvaltning.  

Protokoll från årsstämman finns utlagt på bolagets 

webbplats.  



 

Intygande 

Styrelsen och verkställande direktören anser att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets och 

koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och 

koncernen står inför. 

 

Stockholm den 23 oktober 2020 

 

 

Anders Börjesson   Anna Almlöf  Fredrik Börjesson 

Styrelsens ordförande                 Styrelseledamot  Styrelseledamot 

 

 

Anders Claeson       Anna Marsell        Ulf Södergren  

Styrelseledamot       Styrelseledamot  Styrelseledamot 

 

 

  Jörgen Wigh 

  VD och styrelseledamot

 

 

 

 

 

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
  



Segmentsinformation per kvartal 

Nettoomsättning  2020/21   2019/20  

MSEK Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 

Electronics  236     224 278  279     281    279 

Mechatronics  295     313  356      335      273     297 

Communications  172     199  239      251      198     209 

Niche Products  215     241  239      234      202     230 

Moderbolaget/koncernposter -  -  -  -  -  -  

KONCERNEN TOTALT  918     977  1 112     1 099 954 1 015 

Rörelseresultat (EBITA)  2020/21   2019/20  

MSEK Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 

Electronics 23 16 20 29 33 31 

Mechatronics  52     46 58            52                39     43 

Communications  21     28 40            48                28     24 

Niche Products  43     51 41            35                36     41 

Moderbolaget/koncernposter -7 -17 -7 -8 -10 -9 

KONCERNEN TOTALT  132     124 152 156 126 130 

 
EBITA-marginal  2020/21   2019/20  

% Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 

Electronics  9,7     7,1 7,2 10,4 11,7 11,1 

Mechatronics  17,6     14,7 16,3 15,5 14,3 14,5 

Communications  12,2     14,1 16,7 19,1 14,1 11,5 

Niche Products  20,0 21,2 17,2 15,0 17,8 17,8 

Moderbolaget/koncernposter - - - -  -  -  

KONCERNEN TOTALT  14,4     12,7 13,7 14,2 13,2 12,8 

 
* Justering av jämförelsesiffrorna har gjorts med hänsyn till den omflyttning av några bolag mellan divisionerna som skett per den 1 april 2020. Se 

kvartalsrapport 1 för räkenskapsåret 20/21 för beskrivning.   



Resultaträkning för koncernen – i sammandrag 

MSEK 

3 mån         
jul-sep 

2020/21 

3 mån         
jul-sep 

2019/20 

6 mån         
apr-sep 
2020/21 

6 mån     
apr-sep 
2019/20 

Rullande 12 
mån,okt-sep  

2019/20 

Räken-
skapsår  
2019/20 

Nettoomsättning 918 954 1 895 1 969 4 106 4 180 

Kostnad för sålda varor -574 -605 -1 173 -1 246 -2 545 -2 618 

BRUTTORESULTAT 344 349 722 723 1 561 1 562 

Försäljningskostnader -166 -176 -347 -363 -753 -769 

Administrationskostnader -79 -74 -173 -155 -360 -341 

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 12 7 11 12 30 31 

RÖRELSERESULTAT *) 111 106 213 217 478 483 

Finansnetto* -7 -6 -16 -12 -27 -23 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 104 100 197 205 451 460 

Skatter -23 -22 -46 -45 -95 -94 

PERIODENS RESULTAT 81 78 151 160 356 366 

*) Varav: 

- avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 
som uppkommit i samband med företagsförvärv: 

- avskrivningar av övriga anläggningstillgångar *: 

(-21) 

(-38) 

(-20) 

(-37) 

 

 

(-43) 

(-74) 

 

 

(-39) 

(-73) 

 

 

(-86) 

(-153) 

 

 

(-82) 

(-152) 

       

Rörelseresultat (EBITA) 132 126 256 256 564 565 

       

Nedan uppgifter avser förhållanden efter split 3:1       

Resultat per aktie, SEK 0,40 0,38 0,74 0,79 1,76 1,80 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,40 0,38 0,74 0,79 1,75 1,80 

 
Vägt antal aktier efter återköp (’000) 

 

203 244 

 

203 151 

 

203 220 

 

203 130 

 

203 196 

 

203 151 

Vägt antal aktier efter återköp justerat efter 
utspädning (‘000)  

203 901 203 904 203 739 203 814 203 640 203 616 

Antal aktier efter periodens återköp (‘000) 203 244 203 151 203 244 203 151 203 244 203 178 

 
Med hänsyn till lösenkursen (efter split) på utestående köpoptioner under perioden (32,30 SEK, 35,30 SEK samt 52,10 SEK) och genomsnittlig 
aktiekurs (efter split) om 48,59SEK under senaste tolvmånadersperioden, då programmen var utestående, förelåg en utspädningseffekt om 0,22% 
för den senaste tolvmånadersperioden. För senaste kvartalet förelåg en utspädningseffekt om 0,32% (genomsnittlig aktiekurs efter split om  
59,48SEK). 
 
 

 
 
 

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen  

MSEK 

3 mån         
jul-sep 

2020/21 

3 mån         
jul-sep 

2019/20 

6 mån         
apr-sep 
2020/21 

6 mån     
apr-sep 
2019/20 

Rullande 12 
mån,okt-sep  

2019/20 

Räken-
skapsår  
2019/20 

Periodens resultat 81 78 151 160 357 366 

Övrigt totalresultat       

Poster som har omförts/kan omföras till periodens 
resultat: 

     
 

Förändring omräkningsreserv -3 3 -27 13 -44 -4 

Omräkningsdifferenser överförda till periodens resultat - - - - - - 

Skuldinstrument värderade till verkligt värde -7 - -7 - -7 - 

Poster som inte kan omföras till periodens resultat:       

Aktuariella effekter på pensioner - - - - -2 -2 

Skatt hänförligt till aktuariella effekter - - - - - - 

PERIODENS TOTALRESULTAT 71 81 117 173 304 360 

  



Balansräkning för koncernen – i sammandrag 

MSEK 2020-09-30   2019-09-30 2020-03-31 

TILLGÅNGAR     

Goodwill 1 491        1 406              1 518     

Övriga immateriella anläggningstillgångar 729       764                 758     

Materiella anläggningstillgångar 447      431     480         

Finansiella anläggningstillgångar 18        14                   18     

Varulager 570       579                 562     

Kundfordringar och avtalstillgångar 625      684     716 

Övriga kortfristiga fordringar 129       156                 180     

Kassa och bank 148       126                  117     

SUMMA TILLGÅNGAR 4 157       4 160              4 349     

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 
 

  

Eget kapital 1 662       1 516      1 684     

Långfristiga skulder 1 076       362      1 102     

Leverantörsskulder och avtalsskulder 312       351     367 

Övriga kortfristiga skulder 1 107       1 931              1 196     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 157       4 160     4 349     

 
Räntebärande tillgångar 

 

148  

 

126 

 

117 

Räntebärande skulder, exkl pensionsskulder* 1 321        1 461     1 353 

 

* Inklusive IFRS 16-effekt i form av framtida leasing- och hyresåtaganden.

 

Rapport över förändring i koncernens eget kapital 

     

MSEK 

6 mån         
apr-sep 
2020/21 

6 mån     
apr-sep 
2019/20 

Rullande 12 
mån,okt-sep  

2020/21 

Räken-
skapsår  
2019/20 

Belopp vid periodens ingång 1 684 1 508 1 516 1 508 

Periodens totalresultat 117 173 304 360 

Aktieägartillskott från minoritetsdelägare i dotterbolag 3 12 3 12 

Utdelning till minoritetsdelägare i dotterbolag -3 - -13 -10 

Transaktioner med ägare     

Utdelning -135 -169 -135 -169 

Utnyttjade och förvärv av optioner på återköpta aktier, netto -4 -8 -13 -17 

Återköp av egna aktier - - - - 

BELOPP VID PERIODENS UTGÅNG 1 662 1 516 1 662 1 684 

 

  



Rapport över kassaflöden för koncernen  

      

MSEK 

3 mån         
jul-sep 

2020/21 

3 mån         
jul-sep 

2019/20 

6 mån         
apr-sep 
2020/21 

6 mån     
apr-sep 
2019/20 

Rullande 12 
mån,okt-sep  

2019/20 

Räken-
skapsår  
2019/20 

Den löpande verksamheten       

Resultat efter finansiella poster 104 100 197 205 452 460 

Justeringar för betald skatt, poster som inte ingår i 
kassaflödet, m.m. 

10 18 74 53 164 143 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital 

114 118 271 258 616 603 

 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

      

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager 7 -13 -8 -16 11 3 

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -8 -38 97 20 88 11 

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder  -33 12 -34 -71 -73 -110 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 80 79 326 191 642 507 

 
Investeringsverksamheten 

      

Investeringar i verksamheter -57 -117 -70 -186 -144 -260 

Investeringar/avyttringar i övriga 
anläggningstillgångar netto 

-13 -21 -27 -44 -74 -91 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -70 -138 -97 -230 -218 -351 

 
Finansieringsverksamheten 

      

Utdelning, optionslösen & återköp av egna aktier 
/optioner 

-138 -170 -142 -178 -160 -196 

Finansieringsverksamheten  131 247 -56 204 -242 18 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7 77 -198 26 -402 -178 

PERIODENS KASSAFLÖDE 3 18 31 -13 22 -22 

       

Likvida medel vid periodens början 145 108 117 139 126 139 

Likvida medel vid periodens slut 148 126 148 126 148 117 

       

 
 
Finansiella instrument 

Redovisat värde, MSEK 2020-09-30 2020-03-31 

Tillgångar värderade till verkligt värde -                                                    -       

Tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 745                          803     

SUMMA TILLGÅNGAR, FINANSIELLA INSTRUMENT 745                        803     

Skulder värderade till verkligt värde 158                        199     

Skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 1 446                        1 503     

SUMMA SKULDER, FINANSIELLA INSTRUMENT 1 604     1 702                          

 
  

Förändring av villkorade köpeskillingar 

6 mån 
 apr –sep 
2020/21 

Räkenskapsår 
 2019/20 

Vid årets början 199 185 
Reglerade skulder under året -49 -47 
Omvärdering skulder under året 8 -14 
Årets skulder från årets förvärv -  76 
Kursdifferens - -1 

Redovisat värde vid periodens slut 158 199 



Moderbolagets balansräkning – i sammandrag 

 
MSEK 2020-09-30 2019-09-30 2020-03-31 

TILLGÅNGAR    

Materiella anläggningstillgångar 1         1        1    

Finansiella anläggningstillgångar 2 749      2 651      2 734     

Kortfristiga fordringar 473     714      684     

Kassa och bank -         1        -       

SUMMA TILLGÅNGAR 3 223      3 367      3 419     

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital 1 630      1 738      1 784    

Obeskattade reserver  14       -        14     

Långfristiga skulder 720      720      720     

Kortfristiga skulder 859      909      901     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 223      3 367      3 419     

    

   

Moderbolagets resultaträkning– i sammandrag 

      

MSEK 

3 mån         
jul-sep 

2020/21 

3 mån         
jul-sep 

2019/20 

6 mån         
apr-sep 
2020/21 

6 mån     
apr-sep 
2019/20 

Rullande 12 
mån,okt-sep  

2020/21 

Räken-
skapsår  
2019/20 

Nettoomsättning 9 9 18 18 37 37 

Administrationskostnader -17 -15 -35 -32 -73 -70 

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 1 - 1 - 1 - 

RÖRELSERESULTAT -7 -6 -16 -14 -35 -33 

Finansiella intäkter 4 2 12 368 123 479 

Finansiella kostnader -4 -4 -16 -9 -24 -17 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -7 -8 -20 345 64 429 

Bokslutsdispositioner - - - - -14 -14 

Skatter 2 2 6 4 -6 -8 

PERIODENS RESULTAT -5 -6 -14 349 44 407 

 

  



Nyckeltal 
I nedanstående tabell presenteras delvis nyckeltal som inte 
definieras enligt IFRS. För definition av dessa se nedan. Rullande 12  Räkenskapsår 

 

mån, okt-sep  
2019/20   2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 

Omsättning 4 106  4 180 3 932 3 410 3 096 

Omsättningsförändring,% 1,2  6,3 15,3 10,1 1,3 

Rörelseresultat (EBITA) 565  565 519 436 409 

Rörelsemarginal (EBITA),% 13,8  13,5 13,2 12,8 13,2 

EBIT 479  483 451 378 361 

EBIT-marginal,% 11,7  11,6 11,5 11,1 11,7 

Resultat efter finansiella poster 452  460 431 358 351 

Vinstmarginal,% 11,0  11,0 10,7 10,5 11,3 

Resultat efter skatt 357  366 342 286 274 

Soliditet,% * 40  39 39 36 41 

Avkastning på rörelsekapital (R/RK),% 63  64 63 60 66 

Avkastning på sysselsatt kapital,% 16  17 18 17 20 

Avkastning på eget kapital,% 22  23 24 23 25 

Nettoskuld (+)/fordran (-), MSEK ** 1 249  1 312 1 004 1 102 628 

Nettoskuldsättningsgrad, ggr** 0,8  0,8 0,7 0,9 0,6 

Operativ nettoskuld (+)/fordran (-), MSEK 1 020  1 056 928 1 035 565 

Operativ nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,6  0,6 0,6 0,8 0,5 

Räntetäckningsgrad, ggr 12  13 15 14 22 

Antal anställda periodens slut 1 487  1 532 1 450 1 387 1 247 

Omsättning utanför Sverige, MSEK 

 

2 643  2 706 2 491 2 151 1 940 

 

*Soliditeten inkluderar IFRS 16 effekten från 1 april 2019. 

** Nettoskuld och nettoskuldsättningsgrad inkluderar pensioner. IFRS 16 effekten ingår från 1 april 2019. 

  

Data per aktie (efter split 3:1)* 

I nedanstående tabell presenteras delvis nyckeltal som inte 
definieras enligt IFRS. För definition av dessa se nedan. Rullande 12  Räkenskapsår 

 

mån, okt-sep  
2019/20   2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 

Antal aktier vid periodens slut efter återköp (’000) 203 244  203 178 203 061 202 968 203 956 

Vägt antal aktier efter återköp (’000) 203 196  203 151 203 046 203 604 203 823 

Vägt antal aktier efter återköp & utspädning (’000) 203 640  203 616 203 046 203 772 204 291 

Resultat per aktie, SEK 1,76  1,80 1,68 1,40 1,34 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,75  1,80 1,68 1,40 1,34 

Kassaflöde från den löpande verksamheten, per aktie efter 
utspädning, SEK  

3,15 
 

2,49 2,28 1,38 1,84 

Eget kapital per aktie, SEK 8,18  8,29 7,43 6,42 5,87 

Senaste betalkurs per aktie, SEK 60,33  38,60 33,33 27,83 29,00 

  

*Inkluderar IFRS 16-effekter från 1 april 2019. 

 
  



Definitioner 
Avkastning på eget kapital 

Årets resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital 

(ingående balans plus utgående balans för perioden, dividerat med 

två). 

 

Avkastning på rörelsekapital (R/RK) 

Rörelseresultat (EBITA) i procent av genomsnittligt rörelsekapital 

(ingående balans plus utgående balans för perioden, dividerat med 

två), där rörelsekapitalet består av lager, kundfordringar och fordran 

på beställare minus leverantörsskulder och förskott från kunder. 

 

Avkastning på sysselsatt kapital 

Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av 

genomsnittligt sysselsatt kapital (ingående balans plus utgående 

balans för perioden, dividerat med två). 

 

EBIT-marginal 

Resultat före finansnetto i procent av nettoomsättningen.  

 

Eget kapital per aktie 

Eget kapital dividerat med antal utestående aktier på balansdagen. 

 

Kassaflöde per aktie efter utspädning 

Kassaflöde dividerat med ett vägt genomsnitt av antal utestående  akti

er efter återköp justerat för utspädning. 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med ett vägt           

genomsnitt av antal utestående aktier efter återköp justerat för 

utspädning. 

  

Nettoskuld/fordran 

Räntebärande avsättningar och skulder inklusive pensionsskulder och 

inklusive IFRS 16, minus likvida medel och kortfristiga placeringar. 

  

Nettoskuldsättningsgrad 

Räntebärande avsättningar och skulder inklusive pensionsskulder och 

inklusive IFRS 16, minus likvida medel och kortfristiga placeringar, 

dividerat med eget kapital plus innehav utan bestämmande inflytande 

 

Operativ nettoskuld/fordran 

Räntebärande avsättningar och skulder, exklusive pensioner och 

exklusive IFRS 16, minus likvida medel och kortfristiga placeringar. 

 
Operativ nettoskuldsättningsgrad 

Räntebärande avsättningar och skulder, exklusive pensioner och exklusive 

IFRS16, minus likvida medel och kortfristiga placeringar, dividerat med eget 

kapital plus innehav utan bestämmande inflytande. 

 

Omsättningsförändring 

Förändring av nettoomsättningen i procent av föregående års 

nettoomsättning.  

 

Resultat per aktie 
Årets resultat hänförligt till till moderbolagets aktieägare i relation till 
vägt antal aktier efter återköp.  
 

Resultat per aktie efter utspädning 

Årets resultat hänförligt till till moderbolagets aktieägare i relation till 
vägt antal aktier efter återköp och utspädning.  

 

Räntetäckningsgrad 

Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat 

med finansiella kostnader.  

 

Rörelseresultat (EBITA) 

Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggnings-

tillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv.  

 

Rörelsemarginal  

Rörelseresultat (EBITA) i procent av nettoomsättningen.  

 

Skuldsättningsgrad 

Räntebärande skulder dividerat med eget kapital plus innehav utan 

bestämmande inflytande.  

 

Soliditet 

Eget kapital plus innehav utan bestämmande inflytande i procent av 

balansomslutningen.  

 

Sysselsatt kapital 

Balansomslutning reducerat med icke räntebärande avsättningar och 

skulder.  

 
Vinstmarginal 
Resultat efter finansiella poster minus andel i intressebolag i procent 
av nettoomsättning.
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