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Delårsrapport januari – september 2010 
 
Fortsatt positiv utveckling av orderingången och 
lönsamheten. 
 
Kvartal 3 

• Orderingången var 470,9Mkr (203,2), vilket justerat är  
en ökning med 17,4%. *)  

• Omsättningen var 508,1 Mkr (239,8), vilket justerat är  
en ökning med 1,2%. *) 

• Rörelseresultatet var 12,9 Mkr (8,6), vilket gav en rörelsemarginal 
på 2,5% (3,6).  

• Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och 
omstruktureringskostnader var 32,5 Mkr (11,3), vilket gav en 
justerad rörelsemarginal på 6,4% (4,7). 

• Resultat efter skatt var 2,2 Mkr (4,6). 
• Resultat per aktie var 0,19 kr (0,40). 

• Under perioden togs beslut om att flytta den tillverkning som sker 
vid Nedermans anläggning i Arboga till anläggningen i Marki, 
Polen. Beslutet syftar till att stärka företagets konkurrenskraft och 
är en del i det pågående integrationsarbetet mellan Nederman och 
Dantherm Filtration. 

 

Januari - september 

• Orderingången var 1 170,5 Mkr (749,5), vilket justerat är  
en ökning med 4,1%*).  

• Omsättningen var 1 172,3 Mkr (792,7), vilket justerat är  
en minskning med 4,2 %. *) 

• Rörelseresultatet var 33,7 Mkr (11,6), vilket gav en 
rörelsemarginal på 2,9% (1,5). 

• Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och 
omstruktureringskostnader var 67,6 Mkr (21,6), vilket gav en 
justerad rörelsemarginal på 5,8% (2,7) 

• Resultat efter skatt var 10,8 Mkr (3,0). 

• Resultat per aktie var 0,92 kr (0,26). 
 
*) justerat för valutaeffekter och förvärv 

VD-kommentar 
”I det tredje kvartalet ser vi precis som i föregående kvartal en god organisk ordertillväxt. 

Lönsamhet och skuldsättning har förbättrats ytterligare under kvartalet. Vidare har vi 

under kvartalet börjat vidta konkreta åtgärder i integrationsprocessen av Dantherm 

Filtration och beslutet att flytta verksamheten i Arboga till vår tillverkningsenhet i Polen 

kommer att stärka koncernens konkurrenskraft.” 

Sven Kristensson, CEO 
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Koncernens Nyckeltal 
 

Koncernens operativa nyckeltal      

Exklusive omstrukturerings-/integrationskostnader samt förvärvskostnader    

       
 1 jul - 30 sep  1 jan - 30 sep  Helår okt-sep  
Mkr 2010 2009 2010 2009 2009 12 mån 
Nettoomsättning 508,1 239,8 1 172,3 792,7 1 052,0 1 431,6 
EBITDA 44,7 15,6 93,9 34,7 51,4 110,6 
EBITDA-marginal, %   8,8 6,5 8,0 4,4 4,9 7,7 
Rörelseresultat 32,5 11,3 67,6 21,6 33,3 79,3 
Rörelsemarginal, %  6,4 4,7 5,8 2,7 3,2 5,5 
Operativt kassaflöde  59,2 32,1  86,3 55,0 121,7 153,0 
Avkastning på operativt kapital, % 13,4 6,6 11,6 4,3 5,1 9,9 
EBITDA/finansnetto, ggr        8,4 5,6 
Nettoskuld/EBITDA*)     2,1 3,5 
 
 

      
       
Finansiella nyckeltal       
 1 jul - 30 sep  1 jan - 30 sep  Helår okt-sep  
Mkr 2010 2009 2010 2009 2009 12 mån 
Rörelseresultat 12,9 8,6 33,7 11,6 23,3 45,4 
Rörelsemarginal, %  2,5 3,6 2,9 1,5 2,2 3,2 
Resultat före skatt 1,9 7,0 14,8 6,5 17,2 25,5 
Resultat efter skatt 2,2 4,6 10,8 3,0 14,6 22,4 
Resultat per aktie, SEK 0,19 0,40 0,92 0,26 1,25 1,91 
Avkastning på eget kapital, %  1,7 3,7 2,9 0,8 2,8 4,5 
Nettoskuld    439,8 163,7 108,0 439,8 
Nettoskuldsättningsgrad, %   88,9 32,9 21,0 88,9 

 

*) Okt-sept inkluderar Dantherm Filtration proforma oktober 2009-september 2010 

 

Utveckling per Affärsområde 

Europa 

Skandinavien 

I Norge befinner sig marknaden i långsam återhämtning efter historiskt låga nivåer. 
Nederman noterar ökande efterfrågan på anpassade lösningar för Offshore och Shipping 
industrin. Den svenska marknaden visar god utveckling för lösningar som bidrar till ren 
och säker arbetsmiljö inom svetsrelaterad industri och fordonsverkstäder. En bidragande 
faktor är tillväxt bland bilserviceföretag som konkurrerar med märkesverkstäder.  

I Danmark visar den viktiga vindkraftsindustrin vissa tecken på återhämtning. I övrigt är 
marknaden fortsatt svag. 

Storbritannien 

Marknaden i Storbritannien är fortsatt svag. Nedermans starka marknadsposition har dock 
lett till ett flertal order, bland annat inom flygplansindustrin. 

Övriga länder Europa 

I Östeuropa ser vi främst i Polen fortsatt tecken på återhämtning inom den 
metallbearbetande industrin och inom fordonsverkstäder.   

I Tyskland sker en gradvis återhämtning främst inom svetsrelaterad industri. Det 
inkommer generellt fler förfrågningar kring investeringar som förbättrar arbetsmiljön.  

Generellt är utvecklingen i södra Europa fortsatt svag. Nederman har trots den svaga 
marknaden erhållit flera order från flygplansindustrin i Spanien. 
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 1 jan- 30 sep Helår okt-sep 

Mkr 2010 2009 2009 12 mån 
Europa     
Extern nettoomsättning 516,0 596,1 775,0 694,9 
Summa nettoomsättning 516,0 596,1 775,0 694,9 
Avskrivningar -4,2 -4,2 -5,7 -5,7 
Rörelseresultat 49,0 52,2 70,0 66,8 

 
Orderingången under kvartalet var 152,5 Mkr, vilket är en ökning med 8,9 procent jämfört 
med samma kvartal föregående år. Under perioden de första nio månaderna minskade 
orderingången med 6,6 procent jämfört med samma period föregående år. 
 
Nettoomsättningen under kvartalet var 162,3 Mkr, vilket är en minskning med 15,7 procent 
jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen minskade med 13,4 procent 
jämfört med samma period 2009. 
 

International 

Nederman Kina fortsätter att utvecklas efter plan och uppbyggnaden av ett kvalificerat och 
fokuserat återförsäljarnät har hög prioritet. Målsättningen under året är att knyta till oss 
ytterligare ett 30-tal nya distributörer främst inom tillverkningsindustri, till exempel svets 
och kompositbearbetning, men även inom fordonssektorn. De flesta större europeiska 
biltillverkare planerar omfattande utbyggnader av sina serviceverkstäder i Kina under de 
kommande åren. Nederman har tecknat avtal med ett antal av dessa biltillverkare kring 
anpassad utrustning vid uppförandet av nya verkstäder. 

Brasilien fortsätter att utvecklas positivt och landets ekonomi befinner sig i god tillväxt. 
Det starkaste applikationsområdet är fortsatt inom svetsrelaterad industri. Vi ser även en 
positiv trend inom kompositbearbetning.  

Nordamerika 

I USA är investeringarna i den traditionella tillverkningsindustrin fortfarande på en låg 
nivå.  

Reglerna för statligt stöd till investeringar gällande utryckningsfordon har förändrats, vilket 
påverkar efterfrågan på utrustning för utsugning av avgaser starkt negativt. 

Den utbyggnad av ett specialiserat återförsäljarnät i USA som vi startade i slutet av 2009 
fortsätter enligt plan. 

I några av de industritäta regionerna i Kanada ser vi tecken på en återhämtning jämfört 
med 2009. 

 

 1 jan- 30 sep Helår okt-sep 

Mkr 2010 2009 2009 12 mån 
International     
Extern nettoomsättning 209,9 192,3 271,3 288,9 
Summa nettoomsättning 209,9 192,3 271,3 288,9 
Avskrivningar -1,9 -1,5 -2,0 -2,4 
Rörelseresultat 12,5 2,8 5,0 14,7 

 
 

Orderingången under kvartalet var 74,1 Mkr, vilket är en ökning med 25,2 procent jämfört 
med samma kvartal föregående år.  Under perioden ökade orderingången för affärsområdet 
med 17,6 procent jämfört med samma period 2009. 
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Nettoomsättningen under kvartalet var 71,1 Mkr, vilket är en ökning med 54,9 procent 
jämfört med samma kvartal föregående år. Under perioden ökade faktureringen med 9,2 
procent jämfört med samma period 2009.  
 
 

Dantherm Filtration 

Det förvärvade Dantherm Filtration redovisas som ett eget rörelsesegment fr o m 30 april  
2010. 

Skandinavien 

Både produkt- och systemförsäljning visar tecken på stabilisering. I Danmark visar 
vindkraftsindustrin tecken på återhämtning. I Danmark har vi även erhållit flera order för 
filteranläggningar till krematorier. I Sverige ser vi återhämtning hos främst trä- och 
pappersindustrin. 
 
Övriga Europa 

I Polen erhölls under perioden den tidigare kommunicerade ordern på cirka 15 Mkr 
gällande system för luftrening till ett gjuteri. Även Polens trä- och träbearbetande industri 
visar tecken på en stabilisering.  
 
Investeringar i Tyskland ligger fortfarande på en låg nivå, trots en stadigt ökande 
ekonomisk aktivitet. Under perioden erhölls en tidigare kommunicerad order på cirka 15 
Mkr, i samarbete med Siemens AG. Kunden är en av Europas ledande pappers- och 
kartongtillverkare. Projektet rör återvinning av restmaterial och återvinning av energin i 
varma gaser. 

I Storbritannien har vi tagit ett antal order avseende filteranläggningar för krematorier och 
har fortsatta framgångar vad gäller investeringar i större system inom träbearbetning. 

Totalt sett uppvisar den europeiska marknaden en försiktighet i investeringsbeslut.   

Sydostasien 

Dantherm Filtration är närvarande i Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesien och Kina. 
Intresset för lösningar som bidrar till bättre miljö ökar och större investeringar har aviserats 
från västerländska företag. 

Marknaderna i Thailand, Vietnam och Indonesien visar positiv utveckling, med flera nya 
order under perioden. Den Indonesiska marknaden utvecklas snabbt med en fordonsindustri 
i stark tillväxt, flera pågående infrastrukturprojekt samt en trend där kinesisk träbearbetande 
industri etablerar sig i landet.  

Nederman förväntar positiva effekter på efterfrågan till följd av att kinesiska myndigheter 
börjat vidta åtgärder mot företag som inte uppfyller moderna miljökrav. Bland annat 
beordrade myndigheterna nyligen stängning av över 2500 företag på grund av bristande 
miljöhänsyn. Investeringstakten bland inhemska Kinesiska företag är dock fortfarande på 
en relativt låg nivå när det gäller större filtersystem. Inhemska företag är ofta beroende av 
statligt finansieringsstöd och konkurrensen från lokala tillverkare är stor.  

Nordamerika 

Vi har mottagit förfrågningar för system där lågvakuumlösningar från Dantherm Filtration 
kompletteras med högvakuumlösningar från Nederman – vilket är ett exempel på att 
integrationen mellan Nederman och Dantherm Filtration leder till ökad konkurrenskraft 
genom kompletterande lösningar och produkter. Generellt uppvisar USA dock fortfarande 
svag efterfrågan. 
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 1 jan- 30 sep* Helår okt-sep 

Mkr 2010 2009 2009 12 mån 
Dantherm Filtration     
Extern nettoomsättning 441,4   441,4 
Summa nettoomsättning 441,4   441,4 
Avskrivningar -13,2   -13,2 
Rörelseresultat 23,5   23,5 

*Dantherm Filtration ingår i Nedermankoncernen fr o m 30 april 2010. 

 

Proforma 1 jan- 30 sep Helår 

Mkr 2010 2009 2009 
Summa nettoomsättning 747,9 835,3 980,0 
Rörelseresultat 24,5 -8,3 -11,8 

 

Integration av förvärv 
Den 30 september i år kommunicerades att Nederman stänger sin produktionsanläggning i 
Arboga och flyttar verksamheten till koncernens tillverkningsenhet i Marki, Polen. 
Avsikten är att stärka koncernens konkurrenskraft och är en aktivitet som är ett resultat av 
den integration av Dantherm Filtration som pågår. Stängningen av anläggningen kommer 
att påverka 16 medarbetare. Vid denna delårsrapports offentliggörande har förhandlingar 
med de fackliga företrädarna avslutats och detta kommer att belasta resultatet i oktober med 
de beräknade engångskostnaderna på 12,6 MSEK. Dessa engångskostnader är en del av de 
maximalt 100 MSEK som kommunicerades i föregående kvartalsrapport. 

Fram till slutet av september har integrationsanalyser avslutats i Indien, Brasilien, Ukraina, 
Ryssland, Polen, UK, Nordamerika, Finland och Sverige och rapporterats till 
koncernledningen. Dessa analyser ligger nu till grund för det faktiska genomförandet av 
integrationen som fortlöper enligt plan. 

Till och med september har resultatet belastats med engångskostnader relaterat till förvärvet 
av Dantherm Filtration uppgående till 23,3 MSEK. Dessa avser huvudsakligen 
integrationsaktiviteter som startats i Sverige, Danmark och Tyskland. Huvuddelen av dessa 
23,3 MSEK kommer att påverka kassaflödet och har t.o.m. september påverkat kassaflödet 
med -6,9 MSEK. 

 

Framtidsutsikter 
Som företaget redogjort för i tidigare kvartalsrapporter präglas efterfrågetrenden av en 
stabilisering och en gradvis återhämtning på vissa marknader och segment. Dock är 
utvecklingen slagig. Kundernas beslutsprocesser är fortsatt utdragna och präglade av en 
försiktig inställning till att genomföra investeringar. 

 

Kvartal 3 

Omsättning och orderingång 
Orderingången under kvartalet var 470,9 Mkr (203,2), vilket är en ökning med 131,7 
procent jämfört med samma kvartal föregående år. Justerat för valuta och förvärv var det en 
ökning med 17,4 procent. 
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Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 508,1 Mkr (239,8), vilket är 111,9 procent 
högre än samma kvartal föregående år. Justerat för valuta och förvärv var det en ökning 
med 1,2 procent. 
 

Resultat 
Koncernens rörelseresultat för kvartalet var 12,9 Mkr (8,6). Exklusive förvärvskostnader 
och omstruktureringskostnader uppgick rörelseresultatet till 32,5 Mkr (11,3), vilket gav en 
rörelsemarginal på 6,4 procent (4,7).  
Resultat före skatt var 1,9 Mkr (7,0). 
Resultat efter skatt var 2,2 Mkr (4,6), vilket gav ett resultat per aktie om 0,19 SEK (0,40). 
 

Operativt kassaflöde och investeringar 
Det operativa kassaflödet uppgick till 59,2 Mkr (32,1). 
Bruttoinvesteringarna har under kvartalet uppgått till 5,4 Mkr (11,2). 

 

Januari - september 
Omsättning och orderingång 
Orderingången uppgick till 1 170,5 Mkr (749,5), vilket är en ökning med 56,2 procent 
jämfört med samma period föregående år. Justerat för valuta och förvärv var det en ökning 
med 4,1 procent. 
 
Nettoomsättningen uppgick till 1 172,3 Mkr (792,7), vilket är 47,9 procent högre än 
samma period 2009. Justerat för valuta och förvärv var det en minskning med 4,2 procent. 
 

Resultat 
Koncernens rörelseresultat för perioden var 33,7 Mkr (11,6). Exklusive förvärvskostnader 
och omstruktureringskostnader uppgick rörelseresultatet till 67,6 Mkr (21,6), vilket gav en 
rörelsemarginal på 5,8 procent (2,7).  
Resultat före skatt var 14,8 Mkr (6,5). 
Resultat efter skatt var 10,8 Mkr (3,0), vilket gav ett resultat per aktie om 0,92 SEK 
(0,26). 
 

Operativt kassaflöde och investeringar 
Det operativa kassaflödet under januari – september uppgick till 86,3 Mkr (55,0). 
Bruttoinvesteringarna har under perioden uppgått till 10,5 Mkr (16,3). 
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Kvartalsorderingång
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Kvartalsfakturering
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Övrig finansiell information 
Likviditet: Koncernen hade vid periodens slut 176,1 Mkr i likvida medel och ytterligare 
78,3 Mkr i outnyttjade checkräkningskrediter. 
Eget Kapital i koncernen uppgick den 30 september 2010 till 494,9 Mkr (497,6). Totalt 
antal aktier vid periodens utgång var 11 715 340. 
Koncernens soliditet var 31,2  procent per den 30 september 2010 (51,4). Förvärvet av 
Dantherm Filtration  har ökat skuldsättningen med 374,6 Mkr. Den finansiella 
nettoskuldsättningsgraden, räknat som nettoskulden i förhållande till eget kapital 88,9 
procent (32,9). 

 

 

Antal anställda 
Medelantalet anställda under perioden var 1 086 (665). Antalet anställda vid periodens slut 
var 1 448 (649). 
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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 2009 på sidan 21 
och i not 26. Någon omständighet som föranleder ändrad bedömning av nämnda risker har 
inte framkommit. 
 

Valberedning 
Enligt årsstämmans riktlinjer för valberedningens arbete har Jan Svensson (ordf.), Fabian 
Hielte och Peter Rönström utsetts till valberedning inför årsstämman 2010. För frågor 
rörande valberedningens arbete hänvisas till jan.svensson@latour.se. 
 

Redovisningsprinciper 
Koncernens rapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolagets rapport 
har upprättats enligt Årsredovisningslagen och RFR 2.3. Nedermans koncernredovisning 
har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de 
antagits av EU. Koncernredovisningen har upprättats enligt oförändrade principer jämfört 
med årsredovisningen, vilka beskrivs i årsredovisningen för 2009, sidorna 30-35. 
 
Förändringar som gäller från 1 januari 2010, relevanta för Nedermans 
redovisningsprinciper och utformning av den finansiella rapporten: 
 
IFRS 3, Rörelseförvärv (förändring): Transaktionsrelaterade utgifter skall belasta resultatet 
när de uppstår och inte som tidigare inkluderas i anskaffningsvärdet. Stegvisa förvärv och 
avyttringar kan ge omvärderingseffekter i resultatet. 
 
IFRS 8, Rörelsesegment: Från och med den 1 januari 2010 redovisar Nederman enligt 
rörelsesegmenten Europa och International. Dantherm Filtration ingår fr o m 30 april 2010 
som ett eget segment. 
 
Moderbolaget skall enligt RFR 2.3 redovisa en separat rapport över totalresultatet i direkt 
anslutning till resultaträkningen, dvs en separat resultaträkning och en separat rapport över 
totalresultatet. Moderbolaget skall också presentera en rapport över förändringar i eget 
kapital. I övrigt tillämpar Nederman samma redovisnings- och värderingsprinciper som 
angivits i senaste årsredovisningen. 
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Resultaträkning för koncernen       

       
 1 jul - 30 sep  1 jan - 30 sep  Helår okt-sep  
MKr 2010 2009 2010 2009 2009 12 mån 
Nettoomsättning 508,1 239,8 1 172,3 792,7 1 052,0 1 431,6 
Kostnad för sålda varor*) -316,3 -128,6 -682,3 -414,6 -545,6 -813,3 
Bruttoresultat 191,8 111,2 490,0 378,1 506,4 618,3 
            
Försäljningskostnader*) -110,6 -85,1 -317,6 -281,9 -369,4 -405,1 
Administrationskostnader -43,8 -17,2 -92,8 -65,4 -86,5 -113,9 
Forsknings- och utvecklingskostnader -6,2 -3,2 -16,1 -12,2 -16,7 -20,6 
Förvärvskostnader -0,5   -10,6     -10,6 
Omstrukturerings- och integrationskostnader*) -19,1 -2,7 -23,3 -10,0 -10,0 -23,3 
Övriga rörelseintäkter/-kostnader*) 1,3 5,6 4,1 3,0 -0,5 0,6 
Rörelseresultat 12,9 8,6 33,7 11,6 23,3 45,4 
            
Finansiella intäkter 1,9 0,2 4,4 1,2 2,3 5,5 
Finansiella kostnader -12,9 -1,8 -23,3 -6,3 -8,4 -25,4 
Finansnetto -11,0 -1,6 -18,9 -5,1 -6,1 -19,9 
            
Resultat före skatt 1,9 7,0 14,8 6,5 17,2 25,5 
            
Skatt 0,3 -2,4 -4,0 -3,5 -2,6 -3,1 
Periodens resultat 2,2 4,6 10,8 3,0 14,6 22,4 
       
       
Periodens resultat hänförligt till:       
Moderföretagets aktieägare 2,2 4,6 10,8 3,0 14,6 22,4 
       
Resultat per aktie beräknat på periodens 
resultat 

        
hänförligt till moderföretagets aktieägare         
Resultat per aktie 0,19 0,40 0,92 0,26 1,25 1,92 
Resultat per aktie efter utspädning 0,19 0,40 0,92 0,26 1,25 1,92 
       
       
*) För jämförelse har historiska data justerats      
  avseende omstruktureringskostnader enligt nedan:      

   Kostnad sålda varor   1,0  2,6 2,6  
  Försäljningskostnader  1,7  6,9 6,9  
  Övriga rörelseintäkter/-kostnader  0,0  0,5 0,5  
  Omstrukturerings- och integrationskostnader  -2,7  -10,0 -10,0  
       

       
Rapport över totalresultat för koncernen      
       
 1 jul - 30 sep  1 jan - 30 sep  Helår okt-sep  
MKr 2010 2009 2010 2009 2009 12 mån 
       
Periodens resultat 2,2 4,6 10,8 3,0 14,6 22,4 
       
Övrigt totalresultat       
Omräkningsdifferenser -31,1 -11,1 -30,6 -5,2 0,3 -25,1 
Övrigt totalresultat för perioden -31,1 -11,1 -30,6 -5,2 0,3 -25,1 
       
Summa totalresultat för perioden -28,9 -6,5 -19,8 -2,2 14,9 -2,7 
       
Periodens totalresultat hänförligt till:       
Moderföretagets aktieägare -28,9 -6,5 -19,8 -2,2 14,9 -2,7 
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Finansiell ställning för koncernen    

    
 30 sep  30 sep  31 dec 
Mkr 2010 2009 2009 
Tillgångar    
Goodwill 465,1 401,4 400,0 
Övriga immateriella anläggningstillgångar 57,0 28,6 28,8 
Materiella anläggningstillgångar 199,9 39,4 40,2 
Långfristiga fordringar 0,9 0,2 0,8 
Uppskjutna skattefordringar 57,1 35,7 23,4 
Summa anläggningstillgångar 780,0 505,3 493,2 
    
Varulager 208,3 135,0 126,0 
Kundfordringar 318,7 175,5 178,3 
Övriga kortfristiga fordringar 110,3 61,0 45,1 
Likvida medel 176,1 91,2 90,9 
Summa omsättningstillgångar 813,4 462,7 440,3 
    
Summa tillgångar 1 593,4 968,0 933,5 
    
    
Eget kapital 494,9 497,6 514,7 
    
Skulder    
Långfristiga räntebärande skulder 560,9 206,8 151,3 
Övriga långfristiga skulder 4,8 0,3 0,4 
Avsättning till pensioner 41,8 32,3 34,0 
Uppskjutna skatteskulder 19,2 17,9 6,2 
Summa långfristiga skulder 626,7 257,3 191,9 
    
Kortfristiga räntebärande skulder 13,2 15,8 13,6 
Leverantörsskulder 135,9 68,3 91,6 
Övriga kortfristiga skulder 322,7 129,0 121,7 
Summa kortfristiga skulder 471,8 213,1 226,9 
    
Summa skulder 1 098,5 470,4 418,8 
    
Summa eget kapital och skulder 1 593,4 968,0 933,5 
    
    

    

Förändringar i koncernens eget kapital    

    
 30 sep 30 sep 31 dec 

Mkr 2010 2009 2009 
Ingående eget kapital den 1 januari 514,7 529,1 529,1 
Utdelning   -29,3 -29,3 
Summa totalresultat för perioden -19,8 -2,2 14,9 
Utgående eget kapital 494,9 497,6 514,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

www.nederman.com 

Delårsrapport – 2010                                                                                          11 
 

Kassaflödesanalys för koncernen     

     
 1 jan - 30 sep Helår okt - sep  
Mkr 2010 2009 2009 12 mån 
Rörelseresultat 33,7 11,6 23,3 45,4 
Justering för:       
    Avskrivningar på anläggningstillgångar 26,3 13,1 18,1 31,3 
    Övriga justeringar -5,4 -18,5 -6,4 6,7 
Erhållen och betald ränta samt övriga finansiella poster -16,8 -4,7 -4,7 -16,8 
Betald skatt -20,0 -31,2 -34,9 -23,7 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före       
förändringar i rörelsekapital 17,8 -29,7 -4,6 42,9 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 24,3 57,8 98,3 64,8 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 42,1 28,1 93,7 107,7 
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -10,1 -16,0 -20,5 -14,6 
Förvärv av enheter*) -138,2 -1,9 -2,1 -138,4 
Kassaflöde före finansieringsverksamheten -106,2 10,2 71,1 -45,3 
Utdelning  -29,3 -29,3   
Kassaflöde från övriga finansieringsverksamheten 199,5 19,5 -40,0 140,0 
Periodens kassaflöde 93,3 0,4 1,8 94,7 
Likvida medel vid periodens början 90,9 90,8 90,8 91,2 
Kursdifferenser -8,1 0,0 -1,7 -9,8 
Likvida medel vid periodens slut 176,1 91,2 90,9 176,1 
     
     
Operativt kassaflöde     
Rörelseresultat 33,7 11,6 23,3 45,4 
Justering för:      
    Avskrivningar på anläggningstillgångar 26,3 13,1 18,1 31,3 
    Omstrukturerings- och integrationsposter 6,9 7,0 8,9 8,8 
    Förvärvskostnader 10,6     10,6 
    Övriga justeringar -5,4 -18,5 -6,4 6,7 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 24,3 57,8 98,3 64,8 
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -10,1 -16,0 -20,5 -14,6 
Operativt kassaflöde 86,3 55,0 121,7 153,0 

 
Specifikation av förvärv  
Förvärvspris 137,2 
Ej erlagd köpeskilling  
Verkligt värde förvärvade nettotillgångar -62,3 
Goodwill 74,9 
  
Förvärvade tillgångar och skulder  
  
Immateriella anläggningstillgångar 33,9 
Materiella anläggningstillgångar 181,5 
Finansiella anläggningstillgångar 0,1 
Varulager 113,5 
Kundfordringar och övriga fordringar 221,9 
Skattefordran 2,4 
Uppskjuten skattefordran 8,2 
Likvida medel 59,1 
Räntebärande skulder -226,8 
Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder -262,7 
Skatteskuld -4,8 
Uppskjuten skatteskuld -4,9 
Tillgångar netto 121,4 
Varav likvida medel i förvärvade enheter -59,1 
Verkligt värde förvärvade nettotillgångar 62,3 
   
   
Nettoresultat under innehavstid 4,5 
Nettoomsättning i perioden i de förvärvade enheterna 747,9 
Nettoresultat i perioden i de förvärvade enheterna -4,6 
  
  
  
*) Årets förvärv 137,2 
    Belastning avseende tidigare års förvärv 1,0 
    Summa förvärvade enheter 138,2 
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Resultaträkningar för moderbolaget i sammandrag     

       
 1 jul- 30 sep  1 jan - 30 sep  Helår okt-sep  
Mkr 2010 2009 2010 2009 2009 12 mån 
Rörelseresultat -8,6 -4,3 -21,9 -18,0 -23,8 -27,7 
Nedskrivning av bokfört värde aktier i dotterbolag         -54,7 -54,7 
Övriga finansiella intäkter och kostnader -8,7 -0,9 -14,6 2,3 37,8 20,9 
Resultat efter finansnetto -17,3 -5,2 -36,5 -15,7 -40,7 -61,5 
             
Bokslutsdispositioner         18,5 18,5 
Resultat före skatt -17,3 -5,2 -36,5 -15,7 -22,2 -43,0 
             
Skatt 4,5 1,4 9,5 5,5 5,2 9,2 
Årets resultat -12,8 -3,8 -27,0 -10,2 -17,0 -33,8 

       

       

Rapport över totalresultat för moderbolaget      

       
 1 jul- 30 sep  1 jan - 30 sep  Helår okt-sep  
Mkr 2010 2009 2010 2009 2009 12 mån 
Periodens resultat -12,8 -3,8 -27,0 -10,2 -17,0 -33,8 
       
Övrigt totalresultat för perioden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
       
Summa totalresultat för perioden -12,8 -3,8 -27,0 -10,2 -17,0 -33,8 
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Balansräkningar för moderbolaget i sammandrag   
    
 30 sep 30 sep 31 dec 
Mkr 2010 2009 2009 
Tillgångar    
Summa anläggningstillgångar 893,6 558,2 495,9 
Summa omsättningstillgångar 65,4 73,2 72,7 
    
Summa tillgångar 959,0 631,4 568,6 
    
    
Eget kapital    
Summa eget kapital 344,1 370,9 371,1 
    
Obeskattade reserver  18,5   
    
Skulder    
Summa långfristiga skulder 557,7 205,0 150,0 
Summa kortfristiga skulder 57,2 37,0 47,5 
    
Summa skulder 614,9 242,0 197,5 
    
Summa eget kapital och skulder 959,0 631,4 568,6 
    
    
    

Förändringar i moderbolagets eget kapital    
    
 30 sep 30 sep 31 dec 
Mkr 2010 2009 2009 
Ingående eget kapital den 1 januari 371,1 410,4 410,4 
Utdelning  -29,3 -29,3 
Koncernbidrag, netto efter skatt   7,0 
Summa totalresultat för perioden -27,0 -10,2 -17,0 
Utgående eget kapital 344,1 370,9 371,1 
    
    
Närståenderelationer hos moderbolaget    
    
Mkr 2010    
Dotterföretag    
Övriga rörelseintäkter 7,2   
Erhållen utdelning    
Finansiella intäkter och kostnader 0,1   
Fordringar per 30 sep 235,5   
Skulder per 30 sep 43,0   

 

 

 

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för moderbolaget  

    

Mkr 30 sep 30 sep 31 dec 

Ställda säkerheter 0,7   

Eventualförpliktelser 76,0 34,9 39,0 
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Rörelsesegment     
     
 1 jan- 30 sep Helår okt-sep 

Mkr 2010 2009 2009 12 mån 
Europe     
Extern nettoomsättning 516,0 596,1 775,0 694,9 
Summa nettoomsättning 516,0 596,1 775,0 694,9 
Avskrivningar -4,2 -4,2 -5,7 -5,7 
Rörelseresultat *) 49,0 52,2 70,0 66,8 
     
International     
Extern nettoomsättning 209,9 192,3 271,3 288,9 
Summa nettoomsättning 209,9 192,3 271,3 288,9 
Avskrivningar -1,9 -1,5 -2,0 -2,4 
Rörelseresultat *) 12,5 2,8 5,0 14,7 
     
Dantherm Filtration     
Extern nettoomsättning 441,4   441,4 
Summa nettoomsättning 441,4   441,4 
Avskrivningar -13,2   -13,2 
Rörelseresultat *) 23,5   23,5 
     
Övrigt-ofördelat     
Extern nettoomsättning 5,0 4,3 5,7 6,4 
Summa nettoomsättning 5,0 4,3 5,7 6,4 
Avskrivningar -7,0 -7,5 -10,4 -9,9 
Rörelseresultat *) -17,4 -33,4 -41,7 -25,7 
     
Koncernen     
Nettoomsättning 1 172,3 792,7 1 052,0 1 431,6 
Avskrivningar -26,3 -13,2 -18,1 -31,2 
Rörelseresultat *) 67,6 21,6 33,3 79,3 
Förvärvskostnader -10,6   -10,6 
Omstrukturerings-/integrationskostnader -23,3 -10,0 -10,0 -23,3 
Rörelseresultat  33,7 11,6 23,3 45,4 
Resultat före skatt 14,8 6,5 17,2 25,5 
Resultat efter skatt 10,8 3,0 14,6 22,4 
     
*) exklusive omstrukturerings- / integrationskostnader och förvärvskostnader   
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Datum för finansiell rapportering 

 
Bokslutskommuniké  16 februari, 2011 
Kvartalsrapport 1 26 april, 2011 
Årsstämma 26 april, 2011 
 
Delårsrapporten 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. 

Helsingborg den 22 oktober 2010 

Sven Kristensson 
VD och koncernchef 

 

 

 

 

Revisors rapport avseende översiktlig granskning av 
delårsrapport 

Till styrelsen i Nederman Holding AB                                                                                                                                
Org nr 556576-4205  

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 
(delårsrapport) för Nederman Holding AB per 30 september 2010 och den niomånadersperiod 
som slutade detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt 
ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning 
(SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda 
revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som 
är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att 
vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning 
och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder 
som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan 
säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit 
identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning 
har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger 
oss anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för 
koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen  
samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

 

Helsingborg 22 oktober 2010 

KPMG AB 

 

Alf Svensson  

Auktoriserad revisor 
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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 22 oktober 2010 kl 08.00.  

 

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

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 är världsledande tillverkare av produkter och system inom området miljöteknik. 
Företagets produkter och system bidrar till att skapa en ren och säker arbetsmiljö med fokus på 
ren luft, återvinning samt miljövänlig transporthantering. 

Nedermans erbjudande till marknaden omfattar allt från projektering till installation, 
driftsättning och service. Försäljning och marknadsföring sker via dotterbolag i 27  länder samt 
agenter och distributörer i ett 30-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna 
tillverknings- och sammansättningsenheter i 8 länder.  
 
I april 2010 förvärvades Dantherm Filtration, som främst är inriktat mot industriell 
luftfiltrering. 
 
Koncernen börsintroducerades 2007 på OMX Small Cap-lista, har cirka 1500 anställda och 
omsätter cirka 2 miljarder. 
 
 


