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Ferronordic Machines AB (publ) 
Bokslutskommuniké januari–december 2013 

 
REKORDHÖG OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRADE MARGINALER 

FJÄRDE KVARTALET 2013* 

 Nettoomsättningen uppgick till 79,0 MEUR (67,9 MEUR) 

 Nettoomsättningen ökade med 16,3% jämfört med föregående år (27,7% i rubel) 

 Rörelseresultatet uppgick till 2,4 MEUR (1,5 MEUR) 

 Rörelsemarginalen var 3,0% (2,2%) 

 EBITDA uppgick till 4,8 MEUR (4,6 MEUR) 

 Valutakursvinster uppgick till 0,5 MEUR (0,4 MEUR) 

 Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MEUR (-0,5 MEUR) 

 Resultatet per stamaktie uppgick till -0,17 EUR (-0.05 EUR) 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,9 MEUR (13,0 MEUR) 

JANUARI–DECEMBER 2013* 

 Nettoomsättningen uppgick till 286,6 MEUR (275,8 MEUR) 

 Nettoomsättningen ökade med 3,9% jämfört med föregående år (10,4% i rubel) 

 Rörelseresultatet uppgick till 5,9 MEUR (3,1 MEUR) 

 Rörelsemarginalen var 2,1% (1,1%) 

 EBITDA uppgick till 17,6 MEUR (13,4 MEUR) 

 Valutakursförluster uppgick till -3,3 MEUR (-0,4 MEUR) 

 Resultatet efter skatt uppgick till -5,2 MEUR (-5,8 MEUR) 

 Resultatet per stamaktie uppgick till -0.80 EUR (-0.58 EUR) 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,2 MEUR (16,6 MEUR) 
 

*Jämförelsesiffror för föregående år anges inom parentes. 

 
HÖJDPUNKTER UNDER FJÄRDE KVARTALET 

 Kraftig försäljningstillväxt trots oförändrad marknad för anläggningsmaskiner i Ryssland 

 Avsevärd ökning av marknadsandelar inom viktiga produktgrupper 

 Minskning av finansiella skulder efter framgångsrik nyemission av preferensaktier 

 

 
2013 2012 

  
 MEUR Kv4 Kv4 2013 2012 

Nettoomsättning 79,0 67,9 286,6 275,8 

EBITDA 4,8 4,6 17,6 13,4 

Rörelseresultat 2,4 1,5 5,9 3,1 
     

Nettoskuld 6,7 63,9 6,7 63,9 

Nettoskuld/EBITDA 0,4x 4,8x 0,4x 4,8x 
 

 

FERRONORDIC MACHINES VD LARS CORNELIUSSON KOMMENTERAR: 
"Ferronordic Machines intäkter under 2013 var högre än någonsin och uppgick till 286,6 MEUR. Jämfört med 
2012 motsvarar detta en intäktsökning om 4 % i rapporteringsvaluta och 10 % i rubel. Marknaden för 
anläggningsmaskiner i Ryssland har varit oförändrad under de tre senaste åren. Trots detta levererade vi fler 
maskiner än någonsin (inklusive maskiner för uthyrning) för tredje året i rad och översteg 1 500 enheter. 
Vi är särskilt nöjda med utvecklingen av vissa produktgrupper under året. Vår marknadandel inom 
bandgrävmaskiner ökade markant under året och i fjärde kvaratalet isolerat hade vi en marknadsandel om ca 
12%, vilket är två gånger högre än den marknadsandel vi hade 2012. Vi är även nöjda med våra 

marknadsandelar inom ramstyrda dumprar och asfaltsläggare.” 
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REKORDHÖG OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRADE MARGINALER 

Ferronordic Machines intäkter under 2013 var högre än någonsin och 

uppgick till 286,6 MEUR. Jämfört med 2012 motsvarar detta en 

intäktsökning om 4% i rapporteringsvaluta och 10% i rubel. Marknaden för 

anläggningsmaskiner i Ryssland har varit oförändrad under de tre senaste 

åren. Trots detta levererade vi fler maskiner än någonsin (inkl. maskiner 

för uthyrning) för tredje året i rad och översteg 1 500 enheter.  

 

Intäkter från försäljning av nya maskiner uppgick till 201,7 MEUR, vilket 

var oförändrat jämfört med föregående år (6% ökning i rubel). Intäkter från 

reservdelar och service ökade med 6%. Intäkter från enbart service ökade 

med 43%. Tack vare detta, i kombination med en mer effektiv prisstruktur 

för maskiner och reservdelar, lyckades vi öka vår bruttovinstmarginal med 

1,3 procentenheter, från 15,2% till 16,5%.  

 

EBITDA för 2013 uppgick till 17,6 MEUR, vilket motsvarar en ökning med 

31% jämfört med EBITDA för 2012 om MEUR 13,4. Under 2013 hade vi 

engångskostnader om totalt ca 2,4 MEUR hänförliga till nyemissionen av 

preferensaktier, inlösning av obligationer, avgångsvederlag, m.m. 1,2 

MEUR av engångskostnaderna hänför sig till inlösning av obligationer och 

har därför upptagits som en finansiell kostnad. Exklusive dessa kostnader 

uppgick EBITDA till 18,8 MEUR, vilket är 40% högre än EBITDA för för 

2012. Resultatet före skatt, exklusive engångskostnader, avskrivningar av 

transaktionsrelaterade immateriella tillgångar, samt valutakursförluster, 

uppgick till 3,3 MEUR. Kassaflödet från den löpande verksamheten 

uppgick till 5,2 MEUR och kassaflödet från investeringsverksamheten 

uppgick till -2,5 MEUR. Detta tillsammans med nyemissionen av 

preferensaktier resulterade i en nettoskuld vid slutet av året om 6,7 MEUR. 

                Lars Corneliusson, vd Ferronordic Machines 

Försäljningen under fjärde kvartalet 2013 uppgick till 79,0 MEUR, vilket         

motsvarar en ökning med 16% jämfört med samma period 2012 (28% ökning i rubel). December var den starkaste månaden i Ferronordics 

historia. Vi är särskilt nöda med den starka utvecklingen inom service där intäkterna ökade med 36% jämfört med motsvarande period 2012. 

Försäljningen av reservdelar däremot ökade endast med 1% jämfört med fjärde kvartalet 2012 (9% i rubel), delvis på grund av hög försäljning 

av reservdelar i samband med garantikampanjer under 2012. 

 

Bruttovinsten ökade under fjärde kvartalet 2013 från 12,1 MEUR till 12,4 MEUR. EBITDA för fjärde kvartalet 2013 uppgick till 4,9 MEUR 

(exklusive engångskostnader om 0,1 MEUR), vilket var 0,3 MEUR högre än samma period 2012. Resultat före skatt, exklusive 

engångskostnader, avskrivningar av transaktionsrelaterade immateriella tillgångar, samt valutakursförluste var 0,7 MEUR, att jämföra med 

nästan ett noll resultat året innan.  

 

Vi är särskilt nöjda med utvecklingen av vissa produktgrupper under året. Vår marknadandel inom bandgrävmaskiner ökade markant,  under 

året och i fjärde kvaratalet isolerat hade vi en marknadsandel om ca 12%, vilket är två gånger mer än den marknadsandel vi hade 2012. Vi är 

även nöjda med våra marknadsandelar inom ramstyrda dumprar och asfaltsläggare.   

 

Utöver den fortsatta utbyggnaden av vårt nätverk för anläggningsmaskiner öppnade vi under året även tre kombinerade servicestationer för 

både Volvo Anläggningsmaskiner och Volvo Lastvagnar.  

 

Under fjärde kvartalet anskaffades 500 MSEK i nytt kapital genom en framgångsrik nyemission av preferensaktier. Preferensaktierna upptogs 

för handel på Nasdaq OMX First North Premier den 3 december. Vi är mycket nöjda men den starka efterfrågan på våra preferensaktier, både 

från nya investerare och från dåvarande obligationsinnehavare. Detta tyder på ett starkt intresse och förtroende för vår verksamhet och det sätt 

Ferronordic Machines har agerat i Ryssland sedan verksamheten inleddes 2010. Med kapitalet från preferensaktieremissionen och våra nya 

investerare kan vi fortsätta att genomföra vår tillväxtstrategi.  

 

Under fjärde kvartalet löste vi även in den kvarvarande delen av vårt obligationslån, vilket har stärkt vår balansräkning avsevärt. Obligationerna 

inlöstes till 102% och vi har haft en finansiell engångskostnad relaterad till obligationsinlösningen om mer än 1,2 MEUR. 

 

Vi har även sett en signifikant försvagning av den ryska rubeln under året. Detta har haft en negativ påverkan på vår tillväxt i 

redovisningsvalutan. Under året ökade euron med 12% och den svenska kronan med 8% mot rubeln. Rubelns försvagning har fortsatt under 

2014 - euron har stärkts med 5% och svenska kronan med 7% under januari 2014. Trots oroligheterna kring rubeln och andra tillväxtvalutor 

under årets början så förutspår de flesta prognoser en betydligt högre ekonomisk tillväxt under 2014 än vad 2013 års resultat visade, samt en 

ökning av utgifter för infrastrukturproject.  

 

Oljepriset låg kvar på en hög nivå under större delen av året, med undantag för några dagar då priset sjönk under USD 100 per fat. Det 

genomsnittliga och slutliga priset vid årets slut uppgick till knappt  USD 110 per fat. Oljepriset förväntas förbli över USD 100 per fat under 2014. 

Vanligtvis finns ett starkt samband mellan oljeprisnivån och utgifter för anläggningsmaskiner och således vår intäktsgenerering. Vi fortsätter att 

noggrant bevaka oljeprisets utveckling.  

 

Vi har byggt en stark organisation över hela Ryssland med över 70 försäljnings- och/eller serviceanläggningar och över 730 anställda.  Vi har en 

organisation som är väl förbered att tillvarata den långsiktiga tillväxtpotential som finns på den ryska marknaden. Vi ser fram emot några viktiga 

produktlanseringar under 2014, samt en ökad produktion i Volvos nya grävmaskinsfabrik i Kaluga.  

 

Sammanfattningsvis så är vi även fortsättningsvis försiktigt optimistiska när vi ser in i 2014. Det är emellertid svårt att bedöma 

marknadsutvecklingen på kort och medellång sikt, men de underliggande marknadsfundamenta är starka på lång sikt. 
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Verksamheten 

Ferronordic Machines AB (“bolaget”) har tillsammans 

med sina dotterbolag (“koncernen”) varit auktoriserad 

återförsäljare för Volvo Construction Equipment (“Volvo 

CE”) i Ryssland sedan 1 juni 2010. Koncernens 

verksamhet består av distribution och försäljning av 

nya anläggningsmaskiner av märket Volvo, försäljning 

av begagnade maskiner, försäljning av utrustning av 

andra varumärken, försäljning av reservdelar och 

leverans av service och teknisk support till kunder. 

 

Nettoomsättning  

Koncernens nettoomsättning under fjärde kvartalet 

2013 ökade med 16% från 67,9 MEUR till 79,0 MEUR 

jämfört med fjärde kvartalet 2012 (28% i rubel). 

Intäkterna från försäljning av nya maskiner ökade med 

10%. Intäkterna från reservdelar och service ökade 

med 5%. 

Försäljning av nya maskiner 

 

Koncernens nettoomsättning under 2013 ökade med 

4% till EUR 286,6m (jämfört med 275,8 MEUR under 

2012). Intäkterna från försäljning av nya maskiner var 

oförändrad men ökade 6% i rubel. Intäkterna från 

reservdelar och service ökade med 6%. 

Nettoomsättning, MEUR 

 

Bruttovinst och rörelseresultat 

Bruttovinsten för fjärde kvartalet 2013 uppgick till 12,4 

MEUR, en ökning med 3,1% jämfört med fjärde 

kvartalet 2012 då bruttovinsten uppgick till 12,1 MEUR.  

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2013 uppgick till 

2,4 MEUR jämfört med 1,5 MEUR under fjärde kvartalet 

2012, främst tack vare en ökning av bruttovinsten med 

0,4 MEUR och en minskning av försäljnings- och 

administrationskostnaderna med 0,4 MEUR. 

Bruttovinsten ökade under 2013 från 42,0 MEUR till 

47,3 MEUR. Ökningen om 12,7% berodde främst på en 

förbättring av bruttomarginalen från 15,2% till 16,5%. 

Rörelseresultatet för 2013 uppgick till 5,9 MEUR jämfört 

med 3,1 MEUR under 2012. Det berodde främst på en 

bruttovinstökning om 5,3 MEUR, som dock till viss del 

motverkades av att försäljnings- och 

administrationskostnaderna ökade med 2,6 MEUR. 

Rörelseresultat, MEUR 

 

Resultat före skatt 

Resultatet före skatt för fjärde kvartalet 2013 var 0,9 

MEUR högre än fjärde kvartalet 2012, främst tack vare 

ökningen av bruttovinst och lägre försäljnings- och 

administrationskostnader. 

Resultatet före skatt för 2013 ökade med 0,2 MEUR 

jämfört med 2012. Ökningen berodde främst på 

förbättrade reslutat från den löpande verksamheten, 

men motverkades av valutakursförluster om 3,3 MEUR 

till följd av en försvagning av den ryska rubeln.  
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Periodens resultat 

Resultatet för fjärde kvartalet 2013 ökade från -0,5 

MEUR för fjärde kvatalet 2012 till 1,1 MEUR tack vare 

en ökning av resultatet före skatt om 0,9 MEUR och en 

positiv skatteeffekt om 0,6 MEUR. 

Resultatet för 2013 ökade från -5,8 MEUR för 2012 till -

5,2 MEUR tack vare det förbättrade rörelseresultat, 

vilket dock motverkades av valutakursförluster om 3,3 

MEUR. 

 

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten under 

fjärde kvartalet uppgick till -3,9 MEUR (13,0 MEUR 

under fjärde kvartalet 2012). Detta var främst ett 

resultat av en minskning av leverantörsskulderna om   

-5,0 MEUR. 

Under fjärde kvartalet 2013 uppgick kassaflödet för 

investeringar till -1,1 MEUR (-1,6 MEUR). 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 

under 2013 till 5,2 MEUR jämfört med 16,6 MEUR 

samma period 2012. Ökningen berodde främst på 

större varulager och kundfordringar, vilket dock 

motverkades av högre leverantörsskulder. 

Under 2013 uppgick kassaflödet för investeringar till     

-2,5 MEUR, vilket var en minskning jämfört med 

samma period 2012 (-8,9 MEUR). 

 

Finansiell ställning 

Koncernens likvida medel uppgick den 31 december 

2013 respektive 31 december 2012 till 18,4 MEUR 

respektive 19,2 MEUR. Den 31 december 2013 och den 

31 december 2012 hade koncernen räntebärande 

skulder på 25,1 MEUR respektive 83,1 MEUR 

(räntebärande skulder inkluderar skulder och 

åtaganden avseende finansiell leasing, både kortfristiga 

och långfristiga). 

Eget kapital uppgick den 31 december 2013 till 60,2 

MEUR och den 31 december 2012 till 15,1 MEUR.  

 

Förändingen av eget kapital beror främst på 

anskaffningen av 500 MSEK genom nyemission av 

preferensaktier under fjärde kvartalet 2013. 

 

Väsentliga tvister  

Rättstvister beskrivs i not 25 till årsrapporten för 2012. 

Det har inte förekommit några övriga väsentliga tvister 

under rapporteringsperioden. 

 

Framtidsutsikter 

Ledningsgruppen fortsätter att övervaka och bedöma 

det ekonomiska läget i världen och i Ryssland. Det är 

också svårt att bedöma marknadsutvecklingen på kort 

och medellång sikt, men de underliggande 

marknadsfundamenta är starka på lång sikt. 

 

 

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Såsom anges i not 2 (a) använder koncernen en 

varulagerpantsättning för att säkerställa sina 

kortfristiga lån. Dessa används i sin tur för att 

finansiera rörelsekapitalet. 

 

Moderbolaget 

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2013 jämfört 

med fjärde kvartalet 2012 ökade från 170 TEUR till 2 

810 TEUR. Ökningen beror på en koncernintern 

varumärkeslicenssavgift om 2,7 MEUR som betalades 

av Ferronordic Machines LLC.  

De administrativa kostnaderna för fjärde kvartalet 2013 

ökade med 15% jämfört med fjärde kvartalet 2012 och 

uppgick till 436 TEUR. 

Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet 2013 ökade 

från 740 TEUR för samma period 2012 till 1 312 TEUR. 

Ökningen motverkades av valutaförluster om 1,1 MEUR 

och ökade finansiella kostnader om 2,0 MEUR relaterad 

till inlösen av obligationer under fjärde kvartalet.  
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Nettoomsättningen under 2013 ökade från 545 TEUR 

till 3 185 TEUR jämfört med 2012, en ökningen 

relaterad till den koncerninterna varumärkes-

licensavgiften om 2,7 MEUR.  

De administrativa kostnaderna för 2013 ökade med 

14% jämfört med 2012 och uppgick till 1 745 TEUR. 

Resultatet efter skatt för 2013 minskade jämfört med 

2012 från en förlust om 1 757 TEUR till en förlust om 2 

970 TEUR. Detta berodde främst på en 

valutakursförlust om 3 767 TEUR (jämfört med en 

valutakursförlust om 498 TEUR under 2012). 

 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

I koncernens verksamhet förekommer flera olika typer 

av risk. Att identifiera, hantera och värdera dessa risker 

är av avgörande betydelse för koncernens lönsamhet. 

Riskerna är oftast av teknisk, juridisk och finansiella 

karraktär, men även politiska, etiska, sociala och 

miljömässiga aspekter är en del av bedömningen av 

potentiella risker. Riskerna i moderbolaget är indirekt 

desamma som för koncernen i övrigt. 

Det har inte förekommit några förändringar i det som 

koncernen anger i sin årsrapport för 2012 under 

finansiella risker och riskhantering (sid. 52–58). 

Ledningen fortsätter att övervaka eventuella effekter av 

den senaste tidens volatilitet på de internationella 

finansmarknaderna. 

 

Medarbetare 

Antalet medarbetare uppgick i slutet av december till 

731, vilket är en ökning med 77 anställda sedan slutet 

av december 2012. 

 

Teckningsoptioner 

Enligt det beslut som fattades på den extra 

bolagsstämman den 24 maj 2013 har bolaget erbjudit 

ett antal medlemmar i ledningsgruppen möjlighet att 

förvärva teckningsoptioner i bolaget. Den 28 juni 

undertecknade bolaget avtal om teckningsoptioner 

avseende 1 866 teckningsoptioner (samma antal 

underliggande stamaktier).  Varje teckningsoption ger 

innehavaren rätten att, förutsatt att vissa finansiella 

mål uppnås, teckna nya stamaktier i Ferronordic 

Machines AB mot erläggande av det fastställda  

 

 

teckningspriset.  Det verkliga värdet av 

teckningsoptionerna har fastställts av en oberoende 

värderare. Teckningsoptionerna förvärvades till 

marknadsvärde. 

I juli och augusti undertecknade bolaget avtal om 

teckningsoptioner avseende 516 teckningsoptioner 

(samma antal underliggande stamaktier) och i 

december köpte bolaget tillbaka 103 teckningsoptioner 

från en medarbetare som lämnade företaget. 

Teckningsoptionerna köptes till marknadsvärde.  

Inbetalda premier från teckningsoptionerna uppgick till 

ett värde av 66 TEUR som inkluderas i överkursfonden. 

 

Uppdelning av aktier 

På den extraordinära bolagsstämman den 9 oktober 

2013 beslöt aktieägarna att genom uppdelning (split) 

öka antalet aktier i Bolaget från 100 000 aktier till 

10 000 000. Varje befintlig aktie med ett kvotvärde om 

1 euro delades således i 100 aktier med ett kvotvärde 

om 0,01 euro. Teckningsoptioner utfärdade av Bolaget 

har justerats för att reflektera aktieuppdelningen (i 

enlighet med villkoren). 

 

Årsstämma och årsredovisning 

Styrelsen har föreslagit att årsstämman skall hållas den 

20 maj 2014.  Årsredovisningen för 2013 kommer att 

finnas tillgänglig på bolagets hemsida senast den 18 

april 2014.  

 

Föreslagen vinstutdelning till aktieägarna 

Styrelsens förslag till årsstämman kommer vara att 

varje preferensaktie skall erhålla vinstutdelning om 100 

kr men att ingen vinstutdelning skall ske avseende 

stamaktier.  

  

Händelser efter balansdagen 

Ferronordic Machines LLC har ingått avtal med 

Promsvyazbank, en ledande rysk bank, avseende en 2-

årig kredifacilitet om 20 MEUR (900 MRUB).  

 

Redovisningsprinciper 

Se sidan 13. Om inte annat anges i delårsrapporten 

avser alla uttalanden koncernen.  Siffror inom parentes 

anger belopp för motsvarande period föregående år. 
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Koncernens rapport över totalresultatet i 

sammandrag Not 

  

 

 

 

 

   

oktober –  

december 2013 

oktober –  

december 2012 

januari – 

december 2013   

januari – 

december 2012 

Ej reviderat Ej reviderat Ej reviderat   Reviderat 

  TEUR   TEUR   TEUR   TEUR 

                    

Nettoomsättning 1                  78 994                   67 929                 286 623                 275 806  

Kostnad för sålda varor                  (66 560)                (55 867)              (239 314)              (233 823) 

Bruttoresultat                    12 434                   12 062                   47 309                   41 983  

Försäljnings- och administrationskostnader                     (9 844)                (10 268)                (40 830)                (38 204) 

Övriga rörelseintäkter                               6                            52                         172                         208  

Övriga rörelsekostnader                        (229)                      (374)                      (740)                      (912) 

Rörelseresultat                       2 367                      1 472                      5 911                      3 075  

Finansiella intäkter                               9                            49                         104                         247  

Finansiella kostnader                     (2 912)                   (2 873)                   (9 370)                   (9 850) 

Valutakursvinster / (förluster)                          500                         409                    (3 318)                      (383) 

Resultat före skatt                            (36)                      (943)                   (6 673)                   (6 911) 

Skatteintäkt/(kostnad)                       1 107                         467                      1 445                      1 105  

Periodens resultat                       1 071                       (476)                   (5 228)                   (5 806) 

                    

Övrigt totalresultat                   

Poster som inte kan omföras till årets resultat                   

Omräkningsdifferenser                     (2 149)                        210                    (2 870)                        946  

Övrigt totalresultat för perioden                     (2 149)                        210                    (2 870)                        946  

Periodens totalresultat                     (1 078)                      (266)                   (8 098)                   (4 860) 

                    

Resultat per aktie 3                 

Resultat per aktie före utspädning (EUR)     -0,17   -0,05   -0,80   -0,58 

  

Koncernens rapport över totalresultatet ska läsas tillsammans med noterna till, och utgör en del av, delårsrapporten på sidorna 13 till 16. 
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    31 dec 2013 31 dec 2012 

    Ej reviderat Reviderat 

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag Not TEUR TEUR 

        

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar                           10 780                          16 483  

Materiella anläggningstillgångar                           28 054                          27 273  

Uppskjutna skattefordringar                             2 564                            1 305  

Summa anläggningstillgångar                           41 398                          45 061  

Omsättningstillgångar       

Varulager                           66 038                          58 675  

Kundfordringar och övriga fordringar                           37 916                          31 715  

Förutbetalda kostnader                                 117                                221  

Övriga omsättningstillgångar                                   79                                  89  

Likvida medel                           18 376                          19 227  

Summa omsättningstillgångar                        122 526                       109 927  

SUMMA TILLGÅNGAR                        163 924                       154 988  

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital       

Aktiekapital                                 100                                  95  

Övrigt tillskjutet kapital                           66 554                          10 579  

Omräkningsreserv                             2 410                          11 011  

Balanserade vinstmedel                           (5 228)                         (5 806) 

Periodens resultat                           (3 600)                             (730) 

SUMMA EGET KAPITAL                           60 236                          15 149  

Långfristiga skulder       

Långfristiga räntebärande skulder 2                                     -                          45 628  

Förutbetalda intäkter                                       -                                396  

Uppskjutna skatteskulder                             1 176                            2 415  

Långfristiga finansiella leasingskulder                             2 723                            6 942  

Summa långfristiga skulder                             3 899                          55 381  

Kortfristiga skulder       

Kortfristiga räntebärande skulder 2                         18 233                          27 345  

Leverantörsskulder och övriga skulder                           73 672                          50 486  

Förutbetalda intäkter                             1 730                                430  

Avsättningar                             2 023                            2 997  

Kortfristiga finansiella leasingskulder                             4 131                            3 200  

Summa kortfristiga skulder                           99 789                          84 458  

SUMMA SKULDER                        103 687                       139 839  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                        163 924                       154 988  

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser       

Ställda säkerheter                           22 076                          21 066  

Eventualförpliktelser                                  773                                762  
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital ska läsas tillsammans med noterna till, och utgör en del av, delårsrapporten på sidorna 13 till 16. 

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 

 
 

TEUR Hänförligt till moderbolagets aktieägare 

  Aktiekapital   Övrigt tillskjutet kapital   Balanserade vinstmedel   Omräkningsreserv   Summa eget kapital 

Ingående eget kapital den 1 januari 2013                              95                        10 579                           5 205                            (730)                       15 149  

Totalresultat för perioden                   

Resultat för perioden                                 -                                    -                         (5 228)                                   -                         (5 228) 

Övrigt totalresultat                   

Omräkningssdifferenser                                 -                                    -                                    -                         (2 870)                        (2 870) 

Totalresultat för perioden                                 -                                    -                         (5 228)                        (2 870)                        (8 098) 

Tillskott från och värdeöverföringar till ägare                   

Emission av preferensaktier                                5                        55 909                                    -                                    -                        55 914  

Utdelning på preferensaktier                                 -                                    -                         (2 795)                                   -                                   (2 795)  

Emission av teckningsoptioner                                 -                                 66                                    -                                    -                                    66  

Tillskott från och värdeöverföringar till ägare                                5                        55 975                         (2 795)                                   -                        53 185  

Utgående balans 31 december 2013                           100                        66 554                         (2 818)                        (3 600)                       60 235  

                    

TEUR Hänförligt till moderbolagets aktieägare 

  Aktiekapital   Övrigt tillskjutet kapital    Balanserade vinstmedel    Omräkningsreserv   Summa eget kapital 

Ingående eget kapital den 1 januari 2012                              95                        10 579                        11 011                         (1 676)                       20 009  

Totalresultat för perioden                   

Resultat för perioden                                 -                                    -                         (5 806)                                   -                         (5 806) 

Övrigt totalresultat                   

Omräkningssdifferenser                                 -                                    -                                    -                              946                              946  

Totalresultat för perioden                                 -                                    -                         (5 806)                             946                         (4 860) 

Utgående balans 31 december 2012                              95                        10 579                           5 205                            (730)                       15 149  
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Koncernens kassaflödesanalys ska läsas tillsammans med noterna till, och utgör en del av, delårsrapporten på sidorna 13 till 16. 
 

 

 

 

 

 

 

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 

 

  

 

  

 

  

 
oktober -  

decembef 2013 

oktober –  

december 2012 

januari –  

december 2013 

januari –  

december 2012 

Ej reviderat  Ej reviderat  Ej reviderat  Reviderat  

TEUR   TEUR   TEUR   TEUR 

Kassaflöde från den löpande verksamheten               

Resultat före skatt                              (36)                              (943)                        (6 673)                        (6 911) 

Justeringar för:               

Av- och nedskrivningar                          2 384                             3 133                         11 706                        10 330  

Nedskrivna fordringar                            (126)                                243                               249                              560  

Resultat efter avyttring av hyresflotta                            (243)                                  45                             (771)                           (472) 

Finansiella kostnader                          2 912                             2 873                           9 370                           9 850  

Finansiella intäkter                                 (9)                                (49)                            (104)                           (247) 

Valutakursförluster netto                            (500)                              (409)                          3 318                              383  

Övriga icke kassa relaterade förändringar                              272                                       -                               272                                    -  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital                          4 654                             4 893                         17 367                        13 493  

(Ökning)/minskning av varulager                              206                             1 794                       (24 610)                          1 969  

(Ökning)/minskning av kundfordringar och övriga 

fordringar                                76                                 473                         (9 632)                        (8 326) 

(Ökning)/minskning av förskottsbetalningar                                59                                   18                                 84                               (46) 

Ökning/(minskning) av leverantörsskulder och övriga 

skulder                        (4 954)                            7 099                         30 765                        15 437  

Ökning/(minskning) av avsättningar och ersättningar till 

anställda                            (417)                              (699)                            (684)                           (318) 

Ökning/(minskning) av övriga tillgångar                                74                                   10                                  (5)                              (89) 

Ökning/(minskning) av förutbetalda intäkter                              (23)                              (154)                          1 215                            (548) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

betald ränta och skatt                            (325)                          13 434                         14 500                        21 572  

Intäkter från försäljning av hyresflotta                              401                                 997                           3 050                           4 426  

Betald skatt                            (318)                              (116)                        (1 276)                           (210) 

Betald ränta                        (3 619)                          (1 284)                      (11 125)                        (9 222) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten                        (3 861)                          13 031                           5 149                        16 566  

Kassaflöde från investeringsverksamheten               

Avyttring av materiella anläggningstillgångar                                    -                                   29                                 22                                 29  

Erhållen ränta                                   7                                   23                                 91                              113  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar                            (782)                          (1 418)                        (1 998)                        (8 451) 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar                            (312)                              (223)                            (649)                           (584) 

Nettoinvesteringar 
                       (1 087)                          (1 589)                        (2 534)                        (8 893) 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten               

Erhållen betalning för teckningsoptioner                                66                                       -                                 66                                    -  

Återbetalning av obligations lån                      (31 350)                                      -                       (31 350)                                   -  

Upptagna lån                        17 561                           24 835                         31 967                        88 713  

Erhållen betalning för preferesaktier                        40 899                                       -                         40 899                                    -  

Återbetalning av övriga lån                      (10 335)                        (24 844)                      (39 146)                     (86 207) 

Erhållen leasingfinansiering                          1 055                                      1                           1 055                           1 478  

Betald leasingfinansiering                        (1 229)                          (1 922)                        (4 855)                        (4 900) 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
                       16 667                           (1 931)                        (1 364)                           (916) 

Periodens kassaflöde                        11 719                             9 511                           1 251                           6 757  

Likvida medel vid periodens början 
                         7 691                           10 080                         19 227                        12 403  

Valutakursdifferens i likvida medel                        (1 034)                              (364)                        (2 102)                                67  

Likvida medel vid periodens slut 
                       18 376  

 

                       19 227                         18 376                        19 227  
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oktober - 

december    

oktober - 

december   

januari - 

december   

januari - 

december 

Nyckeltal   Not   2013 2012 2013 2012 

                      

Bruttomarginal, %   1   15,7%   17,8%   16,5%   15,2% 

Rörelsemarginal, %   2   3,0%   2,2%   2,1%   1,1% 

                      

Rörelsekapital, TEUR   3                    26 725                     36 787                     26 725                     36 787  

Nettoskuld, TEUR   4                      6 712                     63 888                       6 712                     63 888  

Sysselsatt kapital, TEUR   5                    66 948                     79 037                     66 948                     79 037  

EBITDA, TEUR   6                      4 751                       4 605                     17 617                     13 405  

Nettoskuld/EBITDA, ggr   7                           0,4                            4,8                            0,4                            4,8  

EBITDA marginal, %   8   6,0%   6,8%   6,1%   4,9% 

                      

Avkastning på sysselsatt kapital, %    9   8,2%   5,5%   8,2%   5,5% 

                      

Anställda vid periodens slut       731   654   731   654 

                      

Dagar utestående fordringar   10   37   42   40   41 

Dagar utestående varulager   11   89   95   99   90 

Definitioner 

1. Bruttovinst/nettoomsättning 
2. Rörelseresultat/nettoomsättning 
3. Omsättningstillgångar minus kortfristiga 

skulder exklusive räntebärande skulder och 
likvida medel 

4. Räntebärande skulder minus likvida medel 
5. Summa eget kapital och nettoskuld 
6. Resultat från rörelsen minus av- och 

nedskrivningar 
7. Nettoskuld/EBIDTA för året 

8. EBITDA/nettoomsättning 
9. Periodens resultat minus 

finansieringskostnader och 
valutakursförluster/(-vinster) 
netto/genomsnittligt sysselsatt kapital 

10. Utestående fordringar/genomsnittlig 
försäljning per dag 

11. Utestående varulager/genomsnittlig 
försäljningskostnad per dag 
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oktober 

- december 2013 
 

oktober 

- december 2012 
 

januari 

- december 2013   

januari 

- december 2012 

Ej reviderat  Ej reviderat  Ej reviderat    Reviderat  

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag   TEUR   TEUR   TEUR   TEUR 

                  

Nettoomsättning                          2 810                              170                           3 185                              545  

Bruttoresultat                          2 810                              170                           3 185                              545  

Administrationskostnader                           (436)                           (380)                        (1 745)                        (1 528) 

Övriga kostnader                               (5)                                   -                                 (5)                                   -  

Rörelseresultat                          2 369                            (210)                          1 435                            (983) 

Finansiella intäkter                          1 227                           1 347                           5 142                           5 363  

Finansiella kostnader                        (2 030)                        (1 477)                        (6 583)                        (5 953) 

Valutakursvinster/(-förluster)                        (1 057)                             766                         (3 767)                           (498) 

Resultat före skatt                             509                              426                         (3 773)                        (2 071) 

Skatt                             803                              314                              803                              314  

Periodens resultat*                          1 312                              740                         (2 970)                        (1 757) 

                  

 

 

 

*"Periodens resultat" motsvarar "Summa totalresultat för perioden".  
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag 

31 dec 2013   31 dec 2012 

Ej reviderat    Reviderat  

TEUR   TEUR 

TILLGÅNGAR 
      

Anläggningstillgångar 
      

Materiella anläggningstillgångar                             1                                2  

Immateriella anläggningstillgångar                    1 208                       1 708  

Finansiella anläggningstillgångar       

   Andelar i koncernföretag                  21 685                     15 426  

   Fordringar på koncernföretag                  32 190                     35 984  

   Uppskjutna skattefordringar                    2 355                       1 224  

Summa finansiella anläggningstillgångar                  56 230                     52 634  

Summa anläggningstillgångar                  57 439                     54 344  

        

Omsättningstillgångar       

Kundfordringar och övriga fordringar                    3 478                             2 770  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                    1 526  

 

                   66  

Kassa och bank                        566                           193  

Summa omsättningstillgångar                    5 570                       3 029  

Summa tillgångar                  63 009                     57 373  

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital       

Bundet eget kapital     

   Aktiekapital                        105                           100  

Fritt eget kapital       

   Överkursfond                   68 319                     12 344  

   Balanserade vinstmedel                  (6 970)                    (2 417) 

   Periodens resultat                  (2 970)                    (1 758) 

Summa eget kapital                  58 484                       8 269  

        

Långfristiga skulder       

Långfristiga räntebärande skulder                              -                     45 628  

Summa långfristiga skulder                              -                     45 628  

        

Kortfristiga skulder       

Kortfristiga räntebärande skulder                              -                                 -  

Leverantörsskulder och övriga skulder                    4 525                       3 476  

Summa kortfristiga skulder                    4 525                       3 476  

Summa skulder                    4 525                     49 104  

Summa eget kapital och skulder                  63 009                     57 373  
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Noter och redovisningsprinciper 

 

Funktionell och presentationsvaluta 

Posterna i de olika koncernenheterna och moderbolaget värderas i den valuta i vilken respektive företag huvudsakligen 
är verksamt (funktionell valuta). Funktionell valuta för samtliga företag i koncernen är rubel, den nationella valutan i 
Ryssland ("RUB"). Koncernen och moderbolaget har valt euro ("EUR") som valuta för presentationsändamål. Från och 
med den 1 januari 2014 kommer företaget att ändra valuta för presentationsändamål till Svenska kronor (”SEK”).  
Moderbolagets redovisningsvaluta är euro för att uppfylla svenska rapporteringskrav. 
All finansiell information som presenteras i euro har avrundats till närmaste tusental, om inte annat anges. 
 

Redovisningsprinciper  

För koncernen har denna bokslutskommuniké sammanställts i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och gällande 
regler i årsredovisningslagen, och för moderbolaget i enlighet med kapitel 9 om delårsrapporter i årsredovisningslagen. 
Förutom när det gäller antagandet av nya standarder och tolkningar från och med den 1 januari 2013 överensstämmer 
de redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport med dem som tillämpas i årsredovisningen 2012. 
Den ändrade IAS1 Utformning av finansiella rapporter – presentation av övrigt totalresulat som tillämpas från och med 
den 1 januari 2013 hade ingen inverkan på koncernens finansiella position and utveckling och hade obetydlig inverkan 
på presentationen av denna rapport. 
Åtskilliga andra nya standarder och ändringar är tillämpliga för första gången 2013 men dessa påverkar ej koncernens 
finansiella rapporter i betydande utsräckning.  
 

Fastställande av verkligt värde 

Upplysningar om grunden för fastställande av verkligt värde för tillgångar och skulder finns i not 4 till årsredovisningen 
för 2012. 
Verkligt värde för koncernens finansiella tillgångar och skulder är uppskattat till det bokförda värdet. 
 

Säsongsvariationer 

Bolagets nettoomsättning och vinst har historiskt varierat beroende på säsongsmässiga variationer i vädret. Det  första 

kvartalet är oftast svagast på grund av att anläggnings- och infrastrukturaktiviteterna är begränsade under 
vintermånader. Däremot brukar eftermarknadsförsäljningen (reservdelar och service) gå bättre. Detta följs vanligtvis av 
en kraftig ökning andra kvartalet i takt med att anbudsförfrågningar på anläggnings- och andra kontrakt läggs ut och 
företagen börjar förbereda sig inför sommarens aktiviteter. Det tredje kvartalet är oftast något sämre vad avser 
försäljning av maskiner och detsamma gäller eftermarknadsförsäljning (reservdelar och service). Under fjärde kvartalet 
stiger aktiviteterna vanligtvis igen i samband med att företagen fattar investeringsbeslut inför årsslutet. 
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1. Rörelsesegment 

Rörelsesegment rapporteras i enlighet med IFRS 8 och IAS 34. 
 
Ledningen har fastställt rörelsesegmenten baserat på rapporter som granskats av den högsta verkställande  
beslutsfattaren (HVB). Koncernen har ett rapporteringssegment, Equipment Distribution. Segmentet sysslar med 
försäljning och uthyrning av ny och begagnad utrustning och tillhandahåller produktsupport efter försäljning 
(reservdelar och service) till kunder inom infrastruktur, byggnation, gruvdrift, prospektering av olja och gas, skogsbruk 
och industri. 
 
Nettoomsättningens fördelning: 

 

Nettoomsättning   

  

oktober 

-december 

  

oktober 

-december 

  

januari 

-december 

  

januari 

-december 

2013  2012 2013 2012 

Ej reviderat  Ej reviderat  Ej reviderat  Reviderat  

  
TEUR   TEUR   TEUR   TEUR 

                    

Försäljning av maskiner                  62 794                51 866              219 622              211 114 

Uthyrning av maskiner                     1 190                   1 772                   5 169                   6 325 

Produktsupport                  15 010                14 292                61 832                58 366 

Summa intäkter                  78 994                67 929              286 623              275 806 

  

                   

Leveransvolym, enheter     
              

                    

Nya maskiner                        398                       331                    1 425                    1 370  

Begagnade maskiner                           62                          19                          156                          75  

Summa maskiner                        460                       350                    1 581                    1 445  

 
HVB gör en bedömning av rörelsesegmentets resultat baserat på det justerade resultatet före ränta, skatt, av- och 
nedskrivning (EBITDA). Annan information som lämnas till CODM mäts på ett sätt som överensstämmer med 
koncernredovisningen för fjärde kvartalet 2013. 

En avstämning av EBITDA mot periodens resultat ser ut som följer: 

 

EBITDA   

  

 

  

 

  

 

  

 
oktober- 

december  

2013 

oktober- 

december  

2012 

januari- 

december  

2013 

januari- 

december  

2012 

Ej reviderat  Ej reviderat  Ej reviderat  Reviderat  

  
TEUR   TEUR   TEUR   TEUR 

                    

EBITDA                     4 751   4 605  17 617  13 405 

Av- och nedskrivningar                   (2 384)  (3 133)  (11 706)  (10 330) 

Valutakursförluster     500  409  (3 318)  (383) 

Finansiella intäkter     9  49  104  247 

Finansiella kostnader                   (2 912)  (2 873)  (9 370)  (9 850) 

Resultat före skatt                          (36)  (943)  (6 673)  (6 911) 

Skatteintäkt/(kostnad)                     1 107   467  1 445  1 105 

Periodens resultat     1 071  (476)  (5 228)  (5 806) 
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2. Lån 

(a) Kortfristiga lån 

Kortfristiga lån bestod den 31 december 2013 av följande: 
 Utestående balans 

den 31 december 

2013 

 

Limit 

för kreditfacilitet 

 TEUR 

 

TEUR 

Säkerställda kortfristiga lån 18 233 

 

20 013 

Icke säkerställda kortfristiga lån - 

 

6 671 

Summa 18 233 

 

26 685 

 
 
Under fjärde kvartalet 2013 ökade koncernen en kreditfacilitet med 11,1 MEUR till 24,5 MEUR (1 100 MRUR).  Denna 
ökning gjordes i tillägg till en bankgaranti om 11,1 MEUR (500 MRUR) till förmån för ZAO Volvo Vostok.  Upp till 20,0 
MEUR (900 MRUR) av den nya faciliteten säkerställs av en pantsättning av varulager med ett bokfört nettovärde om 
24,2 MEUR. Den del av faciliteten som överstiger 20,0 MEUR (900 MRUR) är icke säkerställd. Det utestående beloppet 
av den säkerställda delen uppgick den 31 december 2013 till 18,2 MEUR (820 MRUR).  Genomsnittsräntan på lånen var 
11,45 % per år och förfallodatumen varierar mellan 48 och 70 dagar efter rapporteringsdatum. Faciliteterna är 
tillgängliga tre månader efter rapporteringsdatum. Bankgarantin är säkerställd av en sekundär pant i samma 
varulagerspantsättning med ett bokfört nettovärde om 13,5 MEUR. 
 

Utöver ovannämnda lånefacilitet hade koncernen en outnyttjad checkräkningskredit om 2,2 MEUR (100 MRUR). 

(b) Kortfristig andel av långfristig skuld 

I juni 2011 gav bolaget ut obligationer om ett total belopp om 400 MSEK (43 730 000 EUR). Dessa obligationer inlöstes 
under fjärde kvartalet 2013. 
 

3. Resultat per aktie 

Beräkningen av resultat per aktie baseras på resultatet hänförligt till stamaktieägarna och beräknas enligt följande:   
Periodens totalresultat minus den vinstutdelning som fastslogs avseende bolagets preferensaktier under perioden genom 
det under under året genomsnittliga antalet utestående stamaktier. 
 
Den 9 oktober 2013 beslutades att utöka antalet stamaktier i bolaget från 100 000 till 10 000 000 genom en 
aktiedelning (split). Resultatet per aktie i Koncernens rapport över totalresultatet i sammandrag under nuvarande och 
tidigare perioder har omräknats baserat på antalet stamaktier efter aktiedelningen. 
 
Bolaget hade ingen utspädningseffekt på sina stamaktier under perioden. 

a) Resultat hänförligt till stamaktieägare 

EUR ’000   

oktober -

december  

2013 
  

oktober -

december  

2012 

  

januari -

december  

2013 

  

januari -

december  

2012 

Periodens totalresultat 
  

1 071   (476) 
 

(5 228) 
 

(5 806) 

Vinstutdelning på preferensaktier 
  

(2 795)   - 
 

(2 795) 
 

- 

Resultat hänförligt till stamaktieägare 
  

(1 724) 
 

(476) 
 

(8 022) 
 

(5 806) 
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b) Genomsnittligt antal stamaktier 

Antal stamaktier   

oktober -

december  

2013 
  

oktober -

december  

2012 

  

januari -

december  

2013 

  

januari -

december  

2012 

Utestående stamaktier per den 1 januari                100 000                100 000                100 000                100 000  

Effket av aktieuppdelning i oktober 2013            9 900 000             9 900 000             9 900 000             9 900 000  

Genomsnittligt antal stamaktier under perioden         10 000 000          10 000 000          10 000 000          10 000 000  

 
 

4. Transaktioner med närstående 

Koncernens närstående parter och samtliga transaktioner med närstående parter beskrivs i not 26 i årsredovisningen för 
2012. Närståendetransaktionerna är av samma karaktär som dem som rapporterades i årsredovisningen för 2012. 

Moderbolaget 

Under fjärde kvartalet 2013 och helåret 2013 erhöll moderbolaget 125 TEUR (kv. 4 2012: 125 TEUR) respektive 500 
TEUR (2012: 500 TEUR) från Ferronordic Machines LLC avseende Volvos affärslicens. Moderbolaget erhöll även 1,2 
MEUR (1,3 MEUR under fjärde kvartalet 2012) respektive 5,1 MEUR (12 månader 2012: 5,4 MEUR) i ränteintäkter från 
Ferronordic Machines LLC under fjärde kvartalet 2013 respektive helåret 2013. Under fjärde kvartalet 2013 erhöll 
moderbolaget inga räntebetalningar från Ferronordic Machines LLC. 
 
Under fjärde kvartalet 2013 erhöll moderbolaget 2,7 MEUR i intäkter från Ferronordic Machines LLC avseende ersättning 
för en varumärkeslicens.  
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För ytterligare information vänligen kontakta 
 

Anders Blomqvist 

Finansdirektör 

Telefon:  +46 (0)8 5090 7280 

E-post:  anders.blomqvist@ferronordic.ru 

 

 

 

 

Adress: 

Ferronordic Machines AB 

Hovslagargatan 5B 

111 48 Stockholm 

Sverige 

Organisationsnummer:  556748-7953 

Telefon: +46 (0)8 5090 7280 

mailto:anders.blomqvist@ferronordic.ru

