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Bokslutskommuniké 2010  
 
2010 – en viktig milstolpe för Nederman 
 
Kvartal 4 

• Orderingången var 519,3 Mkr (270,8), vilket justerat är  
en ökning med 1,2%*).  

• Omsättningen var 521,8 Mkr (259,3), vilket justerat är  
en ökning med 6,5%*). 

• Rörelseresultatet var 17,6 Mkr (11,7), vilket gav en 
rörelsemarginal på 3,4% (4,5).  

• Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och 
omstruktureringskostnader var 39,1 Mkr (11,7), vilket gav en 
justerad rörelsemarginal på 7,5% (4,5). 

• Resultat efter skatt var 10,3 Mkr (11,6). 

• Resultat per aktie var 0,88 kr (0,99). 
 

 

Helåret 

• Orderingången var 1 689,8 Mkr (1 020,3), vilket justerat är  
en ökning med 3,3%*).  

• Omsättningen var 1 694,1 Mkr (1 052,0), vilket justerat är  
en minskning med 1,5%*). 

• Rörelseresultatet var 51,3 Mkr (23,3), vilket gav en 
rörelsemarginal på 3,0% (2,2). 

• Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och 
omstruktureringskostnader var 106,7 Mkr (33,3), vilket gav en 
justerad rörelsemarginal på 6,3% (3,2). 

• Resultat efter skatt var 21,1 Mkr (14,6). 

• Resultat per aktie var 1,80 kr (1,25). 

• Styrelsen föreslår en utdelning på 1,50 kr (0,00 kr) per aktie. 
 
*) justerat för valutaeffekter och förvärv 
 

VD-kommentar 
”2010 har varit en viktig milstolpe för Nedermankoncernen. Genom förvärvet av 

Dantherm Filtration fördubblades koncernens storlek och vi har i och med detta intagit 
positionen som nummer ett inom marknaden för industriell luftfiltrering. 

Efterfrågeläget har förbättrats och stabiliserats och den nya koncernen har under året 

pro forma haft en organisk ordertillväxt på knappt 5 procent. Vinstnivån har förstärkts 

och vi har sett ett starkt operativt kassaflöde. Integrationen av Dantherm Filtration 
fortlöper planenligt och jag kan summera 2010 som ett framgångsrikt år för 

Nederman.” 

Sven Kristensson, CEO 
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Koncernens Nyckeltal 
 

Koncernens operativa nyckeltal     

Exklusive förvärvs- och omstruktureringskostnader   
     

     
 1 okt - 31 dec      1 jan - 31 dec 
Mkr 2010 2009 2010 2009 
Nettoomsättning 521,8 259,3 1 694,1 1 052,0 
EBITDA 51,0 16,7 144,9 51,4 
EBITDA-marginal, %   9,8 6,4 8,6 4,9 
Rörelseresultat 39,1 11,7 106,7 33,3 
Rörelsemarginal, %  7,5 4,5 6,3 3,2 
Operativt kassaflöde 66,8 64,8 153,1 121,7 
Avkastning på operativt kapital, % 17,1 7,3 14,1 5,1 
EBITDA/finansnetto, ggr    5,9 8,4 
Nettoskuld/EBITDA*)   2,7 2,1 

     

     

Koncernens finansiella nyckeltal     
 1 okt - 31 dec      1 jan - 31 dec 
Mkr 2010 2009 2010 2009 
Nettoomsättning 521,8 259,3 1 694,1 1 052,0 
Rörelseresultat 17,6 11,7 51,3 23,3 
Rörelsemarginal, %  3,4 4,5 3,0 2,2 
Resultat före skatt 12,1 10,7 26,9 17,2 
Resultat efter skatt 10,3 11,6 21,1 14,6 
Resultat per aktie, SEK 0,88 0,99 1,80 1,25 
Avkastning på eget kapital, %  8,3 9,2 4,2 2,8 
Nettoskuld    392,2 108,0 
Nettoskuldsättningsgrad, %   78,7 21,0 
     
     
*) Inkluderar Dantherm Filtration pro forma januari - april 2010   

 

 

Utveckling per rörelsesegment och länder 

Europe 

I Sverige har utvecklingen inom samtliga affärsområden blivit gradvis allt mer positiv 
under året. Försäljningen till fordonsverkstäder går bra både för lätta och tunga fordon. 
Försäljningen till svetsrelaterad industri har visat god utveckling och vi kan även konstatera 
ett genombrott för försäljning av utrustning till yrkesutbildningar. Även inom tung 
metallbearbetande industri – som varit det område där investeringsviljan varit lägst under 
året – har investeringarna ökat under årets sista månader.  

I Norge befinner sig marknaden i återhämtning. Nederman noterar ökande efterfrågan på 
anpassade lösningar för Offshore och Shipping industrin. Vi ser även en positiv trend inom 
fordonsverkstäder med flera större order under de senaste månaderna.  

I Danmark har vindkraftsindustrin visat tecken på återhämtning, men nyinvesteringar görs 
främst utanför Europa. Totalt sett har marknaden varit svag under året. 

Marknaden i Storbritannien är fortsatt svag. Nedermans starka marknadsposition har dock 
lett till ett flertal viktiga order inom utvalda områden, bland annat till flygplansindustrin. 
Nederman har nyligen installerat system för återvinning av svarvspånor i titan till ett värde 
av cirka 7 Mkr.  

Den irländska marknaden är fortsatt mycket svag.  
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I Polen ser vi fortsatt återhämtning inom den metallbearbetande industrin och inom 
fordonsverkstäder.  

Den tyska marknaden visar ökad styrka och vi har fått fler förfrågningar. I takt med att 
industrin ökar sitt kapacitetsutnyttjande kommer investeringsbehovet att fortsätta öka.  

Marknaderna i södra Europa är fortsatt svaga. Flygplanstillverkningen i Spanien har byggts 
ut och här har Nederman erhållit ett flertal order.  

I östra Europa är investeringsklimatet i långsam återhämtning. I Ryssland ser vi 
möjligheter i samband med statliga program för uppgraderingar av brandstationer samt 
utbyggnad av järnvägsnätet. I Rumänien ger EU stöd till miljöinvesteringar. 

 1 okt - 31 dec Helår  Helår 
Mkr 2010 2009 2010 2009 
Europe 
Nettoomsättning 176,6 178,9 692,6 775,0 
Avskrivningar -1,1 -1,5 -5,3 -5,7 
Rörelseresultat *) 13,5 17,8 62,5 70,0 

 

 
Orderingången under kvartalet var 174,8 Mkr, vilket är en minskning med 10,2 procent 
jämfört med samma kvartal föregående år. Orderingången under helåret minskade med 7,5 
procent jämfört med föregående år.  Justerat för valutor minskade orderingången för helåret 
med 1,9 procent 
 
Nettoomsättningen under kvartalet var 176,6 Mkr, vilket är en minskning med 1,3 procent 
jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen under helåret minskade med 
10,6 procent jämfört med 2009. Justerat för valutor minskade nettoomsättningen med 5,1 
procent. 
 

International 

I Kina fortsätter Nederman att utvecklas efter plan och uppbyggnaden av ett kvalificerat 
återförsäljarnät har hög prioritet. Vi har under året knutit till oss ett 30-tal nya 
återförsäljare. I takt med att efterfrågan på Nedermans lösningar ökat kan vi också 
konstatera ökad lokal konkurrens.  
 
I Indien är marknaden stabilt ökande och Nedermans försäljning riktar sig såväl till 
internationella verkstadsbolag och fordonstillverkare som till indiska företag. En trend i 
Indien är ökande konkurrens om kvalificerad arbetskraft, vilket är positivt för efterfrågan 
på lösningar som ger bättre och säkrare arbetsmiljö.  

  
Nederman i Australien har haft god tillväxt under året. Viss avmattning har noterats under 
årets sista månad vilket troligen är en effekt av de naturkatastrofer som drabbat landet. 

 

Brasilien fortsätter att utvecklas positivt med en tillväxt för Nederman på över 40 procent 
under 2010. Ekonomin befinner sig i stadig tillväxt och många internationella företag 
etablerar sig i landet. Efterfrågan är fortsatt störst från svetsrelaterad industri. Vi ser även 
positiv utveckling inom utrustning för extraktion av damm från bearbetning av 
kompositmaterial, till exempel inom vindkraftsindustrin. Även generella filterlösningar för 
till exempel offshore utvecklas positivt. 

 

I USA är investeringarna i den traditionella tillverkningsindustrin fortfarande på en mycket 
låg nivå. Reglerna för statligt stöd till investeringar gällande utryckningsfordon har 
förändrats, vilket påverkar efterfrågan på utrustning för utsugning av avgaser starkt 
negativt. Utbyggnaden av specialiserade återförsäljarnätverk har under året fortgått enligt 
plan 

I Kanadas industritäta regioner märks tecken på återhämtning och regeringens aviserade 
skattesänkningar för industrin bidrar till ökad optimism. För att nå större geografisk 
täckning har Nederman under året ökat sitt samarbete med distributörer av svetsutrustning 
samt adderat ytterligare säljkapacitet. 
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 1 okt - 31 dec Helår  Helår 
Mkr 2010 2009 2010 2009 
International     
Nettoomsättning 83,7 79,0 293,6 271,3 
Avskrivningar -1,1 -0,5 -3,0 -2,0 
Rörelseresultat *) 5,8 2,2 18,3 5,0 

 

Orderingången under kvartalet var 90,6 Mkr, vilket är en ökning med 21,3 procent jämfört 
med samma kvartal föregående år.  Under helåret ökade orderingången med 18,6 procent 
jämfört med 2009. Förändringen är i sin helhet organisk och valutor har endast haft en 
marginell effekt. 
 
Nettoomsättningen under kvartalet var 83,7 Mkr, vilket är en ökning med 5,9 procent 
jämfört med samma kvartal föregående år. Under helåret ökade faktureringen med 8,2 
procent jämfört med 2009. Förändringen är i sin helhet organisk och valutor har endast haft 
en marginell effekt. 
 

 

Dantherm Filtration 

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

Skandinavien 

Generellt för Skandinavien visar både produkt- och systemförsäljning tecken på 
stabilisering. I Sverige har det skett återhämtning hos främst trä- och pappersindustrin. 
Under årets sista månader har även den tunga metallindustrin visat tecken på återhämtning.  
 
I Danmark ökar antalet förfrågningar från den metallbearbetande industrin och vi ser ett 
förnyat intresse för investeringar i förnybar energiproduktion, till exempel vindkraft. 
 
Övriga Europa 

I Polen har vi under året sett en stabilisering av marknaden gällande gjuterier och 
träbearbetande industri. 
 
Investeringar i Tyskland har legat på en låg nivå under året som helhet. Under årets sista 
månader har dock antalet förfrågningar ökat markant, främst gällande filterlösningar för 
gjuterier, smältverk och annan metallbearbetande industri.  
 
I Storbritannien har vi under året tagit ett antal order avseende filteranläggningar för 
krematorier och har fortsatta framgångar vad gäller investeringar i större system inom 
träbearbetning. 

Totalt sett har den europeiska marknaden uppvisat försiktighet i investeringsbeslut under 
året, med tecken på förbättring under årets sista kvartal.   
 
Asien 

Marknaderna i Sydostasien visar positiv utveckling, med flera nya order under året. 
Trenden är positiv för underleverantörer till fordonsindustrin, metallbearbetande industri 
och jordbruk/livsmedel. 

Den Indonesiska marknaden utvecklas snabbt med en fordonsindustri i stark tillväxt (cirka 
30 procent under 2010). Ett stort antal infrastrukturprojekt leder till ökad efterfrågan från 
till exempel stålverk och tillverkare av cement och betong.  

I Vietnam har vi erhållit en genombrottsorder på filtersystem till livsmedelsindustrin 
(förädling av sojabönor). Säljstyrkan har kontinuerligt förstärkts under året. 
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I Thailand har marknaden stabiliserats under årets andra hälft med ökande investeringar 
från underleverantörer till den växande fordonsindustrin, exempel är gjuterier och 
gummitillverkare. De politiska oroligheterna i landet har gjort efterfrågan ryckig.  

Kinesiska myndigheter har börjat vidta åtgärder mot företag som inte uppfyller moderna 
miljökrav, vilket är positivt för investeringar i större filtersystem. Starkaste området för 
Dantherm Filtration är gjuterier. Vi ser också möjligheter att utveckla försäljning till 
smältverk för aluminiumåtervinning. Inhemska företag är dock ofta beroende av statligt 
finansieringsstöd och konkurrensen från lokala tillverkare är omfattande.  

Nordamerika 

I USA har erbjudanden där lösningar från Dantherm Filtration kombineras med Nedermans 
högvakuumutrustning mottagits positivt av marknaden. Generellt uppvisar USA dock 
fortfarande svag efterfrågan, med tecken på viss stabilisering under årets sista kvartal 

 1 okt - 31 dec Helår  Helår 
Mkr 2010 2009 2010 2009 
Dantherm Filtration     
Nettoomsättning 259,6  701,0  
Avskrivningar -7,4  -20,6  
Rörelseresultat 22,9  46,4  

 

Dantherm Filtration är konsoliderat i koncernen fr.o.m. 30 April 2010. 

Pro forma Helår Helår 

Mkr 2010 2009 
Nettoomsättning 994,8 980,0 
Rörelseresultat 43,6 -11,8 

  
Nettoomsättningen ökade till 994,8 MSEK vilket motsvarar en ökning på 1,8 procent. 
Justerat för valutor är ökningen 6 procent. 
 

Integration av förvärv 
Arbetet med att integrera Dantherm Filtration har varit omfattande sedan affären 
fullbordades den 30 april. Arbetet har fortskridit enligt plan och integrationsanalyser har 
genomförts i de länder där båda företagen haft säljbolag och/eller produktion.     

Flera beslut rörande integrationen har kommunicerats: 

Den 30 september kommunicerades att Nederman stänger sin produktionsanläggning i 
Arboga och flyttar verksamheten till koncernens tillverkningsenhet i Marki, Polen. 

Den 22 november kommunicerades att Nederman påbörjade en affärsanalys av 
dotterbolaget Norclean AS. Efter årets slut kommunicerades beslutet att flytta produktionen 
av Norcleans sortiment från Sandefjord i Norge till Helsingborg och Töredal i Sverige. 

Efter årets slut kommunicerades även att Dantherm Filtration i Finland såldes till Indutrade 
Oy. Nederman har inget eget säljbolag i Finland där Indutrades dotterbolag Tecalemit är 
sedan 27 år tillbaka distributör av Nedermans produkter, med en stark marknadsställning i 
Finland. Diskussionen med Indutrade Oy ledde fram till att den bästa lösningen var att de 
tog över ägandeskapet av Dantherm Filtration Oy.  

Engångskostnaderna i samband med dessa förändringar ingår i de maximalt 100 MSEK 
som kommunicerades i kvartalsrapport 2. 

Under året har resultatet belastats med engångskostnader relaterat till förvärvet av 
Dantherm Filtration uppgående till 43,2 MSEK. Dessa avser huvudsakligen 
integrationsaktiviteter som startats i Sverige, Danmark, Tyskland samt stängningen av 
produktionsanläggningen i Arboga.  
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Händelser efter bokslutsdagen 
Som kommunicerats i separat pressmeddelande har bolaget ingått ett avtal med Indutrade 
Oy om att sälja samtliga aktier i Dantherm Filtration Oy. Denna transaktion genomfördes 
med effekt 3 januari 2011 och kommer att ge upphov till en mindre reavinst som redovisas 
i första kvartalet 2011. 

Vidare har bolaget den 17 januari 2011 kommunicerat att man avser att stänga 
tillverkningsenheten i Sandefjord, Norge och flytta denna verksamhet till Töredal och 
Helsingborg i Sverige. Denna flytt beräknas vara slutförd vid halvårsskiftet 2011. 
Engångskostnader för att genomföra denna aktivitet kommer att belasta resultatet i första 
kvartalet och är en del av de maximalt 100 MSEK i omstruktureringskostnader som 
kommunicerats i samband med förvärvet av Dantherm Filtration.  

Framtidsutsikter 
I takt med en ökande industriell aktivitet, förväntas behovet och viljan att investera i 
produktionskapacitet gradvis öka. Härvid förväntas en fortsatt stabilisering och försiktig 
återhämtning av marknaden för Nedermans produkter.   

Utdelning 
Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2010 lämnas med 1,50 kr per aktie. 

 

Kvartal 4 

Omsättning och orderingång 
Orderingången under kvartalet var 519,3 Mkr (270,8), vilket är en ökning med 91,8 procent 
jämfört med samma kvartal föregående år. Justerat för valuta och förvärv var det en ökning 
med 1,2 procent. 
 
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 521,8 Mkr (259,3), vilket är 101,2 procent 
högre än samma kvartal föregående år. Justerat för valuta och förvärv var det en ökning 
med 6,5 procent. 
 

Resultat 
Koncernens rörelseresultat för kvartalet var 17,6 Mkr (11,7). Exklusive förvärvskostnader 
och omstruktureringskostnader uppgick rörelseresultatet till 39,1 Mkr (11,7), vilket gav en 
justerad rörelsemarginal på 7,5 procent (4,5).  
Resultat före skatt var 12,1 Mkr (10,7). 
Resultat efter skatt var 10,3 Mkr (11,6), vilket gav ett resultat per aktie om 0,88 SEK 
(0,99). 
 

Operativt kassaflöde och investeringar 
Det operativa kassaflödet uppgick till 66,8 Mkr (64,8). 
Bruttoinvesteringarna har under kvartalet uppgått till 4,5 Mkr (10,6). 
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Helåret 
 

Omsättning och orderingång 

Orderingången uppgick till 1 689,8 Mkr (1 020,3), vilket är en ökning med 65,6 procent 
jämfört med föregående år. Justerat för valuta och förvärv var det en ökning med 3,3 
procent. 
 
Nettoomsättningen uppgick till 1 694,1 Mkr (1 052,0), vilket var 61,0 procent högre än 
2009. Justerat för valuta och förvärv var det en minskning med 1,5 procent. 
 

Resultat 
Koncernens rörelseresultat för helåret var 51,3 Mkr (23,3). Exklusive förvärvskostnader 
och omstruktureringskostnader uppgick rörelseresultatet till 106,7 Mkr (33,3), vilket gav en 
justerad rörelsemarginal på 6,3 procent (3,2).  
Resultat före skatt var 26,9 Mkr (17,2). 
Resultat efter skatt var 21,1 Mkr (14,6), vilket gav ett resultat per aktie om 1,80 SEK 
(1,25). 
 

Operativt kassaflöde och investeringar 
Det operativa kassaflödet under året uppgick till 153,1 Mkr (121,7). 
Bruttoinvesteringarna har under året uppgått till 15,0 Mkr (21,1). 

 

Kvartalsorderingång
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Övrig finansiell information 
Likviditet: Koncernen hade vid periodens slut 228,0 Mkr i likvida medel och 98,2 Mkr i 
outnyttjade checkräkningskrediter. Utöver detta finns ett låneutrymme på ytterligare 151,7 
Mkr inom ramen för Nedermans låneavtal med SEB. 
 
Eget Kapital i koncernen uppgick den 31 december 2010 till 498,1 Mkr (514,7). Totalt 
antal aktier vid periodens utgång var 11 715 340. 
 
Koncernens soliditet var 30,1 procent per den 31 december 2010 (55,1). Förvärvet av 
Dantherm Filtration har ökat skuldsättningen med 374,6 Mkr. Den finansiella 
nettoskuldsättningsgraden, räknat som nettoskulden i förhållande till eget kapital, uppgick 
till 78,7 procent (21,0). 

  

Antal anställda 
Medelantalet anställda under året var 1 300 (672). Antalet anställda vid periodens slut var 
1 455 (647). 

 

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 Göran Espelund (ordf.), 
Lannebo Fonder, Jan Svensson, Investment AB Latour och Fabian Hielte, Ernströmgruppen 
AB utsetts till valberedning inför årsstämman 2011. För frågor rörande valberedningens 
arbete hänvisas till goran.espelund@lannebofonder.se. 
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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 okt - 31 dec      1 jan - 31 dec 
Mkr 2010 2009 2010 2009 
     
Nettoomsättning 521,8 259,3 1 694,1 1 052,0 
Kostnad för sålda varor*) -314,0 -131,0 -996,3 -545,6 
Bruttoresultat 207,8 128,3 697,8 506,4 
         
Försäljningskostnader*) -149,6 -87,5 -467,2 -369,4 
Administrationskostnader -17,8 -21,1 -110,6 -86,5 
Forsknings- och utvecklingskostnader -3,6 -4,5 -19,7 -16,7 
Förvärvskostnader -1,2   -11,8  
Omstrukturerings- och integrationskostnader*) -20,3   -43,6 -10,0 
Övriga rörelseintäkter/-kostnader*) 2,3 -3,5 6,4 -0,5 
Rörelseresultat 17,6 11,7 51,3 23,3 
         
Finansiella intäkter -0,2 1,1 4,2 2,3 
Finansiella kostnader -5,3 -2,1 -28,6 -8,4 
Finansnetto -5,5 -1,0 -24,4 -6,1 
         
Resultat före skatt 12,1 10,7 26,9 17,2 
         
Skatt -1,8 0,9 -5,8 -2,6 
Periodens resultat 10,3 11,6 21,1 14,6 
     
     
Periodens resultat hänförligt till:     
Moderföretagets aktieägare 10,3 11,6 21,1 14,6 
         
     
Resultat per aktie        
hänförligt till moderföretagets aktieägare       
Resultat per aktie 0,88 0,99 1,80 1,25 
Resultat per aktie efter utspädning 0,88 0,99 1,80 1,25 
     
     
*) För jämförelse har historiska data justerats      
  avseende omstrukturerings- och integrationskostnader  
  enligt nedan:     
  Kostnad sålda varor     2,6 
  Försäljningskostnader    6,9 
  Övriga rörelseintäkter/-kostnader    0,5 
  Omstrukturerings- och integrationskostnader    -10,0 

     

     

Rapport över totalresultat för koncernen    

     

 1 okt - 31 dec      1 jan - 31 dec 

Mkr 2010 2009 2010 2009 

     
Periodens resultat 10,3 11,6 21,1 14,6 
     
Övrigt totalresultat     
Omräkningsdifferenser -7,1 5,5 -37,7 0,3 
Övrigt totalresultat för perioden -7,1 5,5 -37,7 0,3 
     
Summa totalresultat för perioden 3,2 17,1 -16,6 14,9 
     
Periodens totalresultat hänförligt till:     
Moderföretagets aktieägare 3,2 17,1 -16,6 14,9 

 

 

 

 



 

  
 

 

www.nederman.com 

Bokslutskommuniké – 2010                                                                                          11 
 

Finansiell ställning för koncernen   

   
 31 dec  31 dec  
Mkr 2010 2009 
   
Tillgångar   
Goodwill 469,8 400,0 
Övriga immateriella anläggningstillgångar 53,8 28,8 
Materiella anläggningstillgångar 191,0 40,2 
Långfristiga fordringar 0,9 0,8 
Uppskjutna skattefordringar 46,0 23,4 
Summa anläggningstillgångar 761,5 493,2 
   
Varulager 208,9 126,0 
Kundfordringar 351,8 178,3 
Övriga kortfristiga fordringar 102,9 45,1 
Likvida medel 228,0 90,9 
Summa omsättningstillgångar 891,6 440,3 
   
Summa tillgångar 1 653,1 933,5 
      
   
Eget kapital 498,1 514,7 
   
Skulder   
Långfristiga räntebärande skulder 567,0 151,3 
Övriga långfristiga skulder 16,6 0,4 
Avsättning till pensioner 41,4 34,0 
Uppskjutna skatteskulder 24,4 6,2 
Summa långfristiga skulder 649,4 191,9 
   
Kortfristiga räntebärande skulder 11,8 13,6 
Leverantörsskulder 121,8 91,6 
Övriga kortfristiga skulder 372,0 121,7 
Summa kortfristiga skulder 505,6 226,9 
   
Summa skulder 1 155,0 418,8 
   
Summa eget kapital och skulder 1 653,1 933,5 
   
   

Förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag   
   
 31 dec  31 dec  
Mkr 2010 2009 
   
Ingående eget kapital den 1 januari 514,7 529,1 
Utdelning   -29,3 
Summa totalresultat för perioden -16,6 14,9 
Utgående eget kapital 498,1 514,7 
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Kassaflödesanalys för koncernen   

   
       1 jan - 31 dec 
Mkr 2010 2009 
Rörelseresultat 51,3 23,3 
Justering för:    
    Avskrivningar på anläggningstillgångar 38,2 18,1 
    Övriga justeringar 12,3 -6,4 
Erhållen och betald ränta samt övriga finansiella poster -19,5 -4,7 
Betald skatt -25,0 -34,9 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före    
förändringar i rörelsekapital 57,3 -4,6 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 40,5 98,3 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 97,8 93,7 
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -14,2 -20,5 
Förvärv av enheter*) -138,2 -2,1 
Kassaflöde före finansieringsverksamheten -54,6 71,1 
Utdelning  -29,3 
Kassaflöde från övriga finansieringsverksamheten 209,3 -40,0 
Periodens kassaflöde 154,7 1,8 
Likvida medel vid periodens början 90,9 90,8 
Kursdifferenser -17,6 -1,7 
Likvida medel vid periodens slut 228,0 90,9 
   
   
Operativt kassaflöde   
Rörelseresultat 51,3 23,3 
Justering för:    
    Avskrivningar på anläggningstillgångar 38,2 18,1 
    Omstrukturerings- och integrationsposter 13,2 8,9 
    Förvärvskostnader 11,8   
    Övriga justeringar 12,3 -6,4 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 40,5 98,3 
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -14,2 -20,5 
Operativt kassaflöde 153,1 121,7 
   
   
Specifikation av förvärv   
Förvärvspris 137,2  
Verkligt värde förvärvade nettotillgångar -50,7   
Goodwill 86,5  
   
Förvärvade tillgångar och skulder   
Immateriella anläggningstillgångar 34,7   
Materiella anläggningstillgångar 178,7  
Finansiella anläggningstillgångar 0,0  
Varulager 114,0  
Kundfordringar och övriga fordringar 222,8  
Skattefordran 2,4  
Uppskjuten skattefordran 8,8  
Likvida medel 59,1  
Räntebärande skulder -225,4  
Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder -259,2  
Skatteskuld -4,8  
Uppskjuten skatteskuld -21,3  
Tillgångar netto 109,8  
Varav likvida medel i förvärvade enheter -59,1  
Verkligt värde förvärvade nettotillgångar 50,7  
   
    
Nettoomsättning under innehavsperiod  701,0  
Nettoresultat under innehavsperiod 22,0  
Nettoomsättning helåret i de förvärvade enheterna 994,8  
Nettoresultat helåret i de förvärvade enheterna 12,9  
    
   
*)  Årets förvärv 137,2  
    Betalning avseende tidigare års förvärv 1,0  
    Summa förvärvade enheter 138,2  
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Resultaträkningar för moderbolaget i sammandrag   

     
 1 okt - 31 dec      1 jan - 31 dec 
Mkr 2010 2009 2010 2009 
     
Rörelseresultat -11,3 -5,8 -33,2 -23,8 
Nedskrivning av bokfört värde aktier i 
dotterbolag   -54,7   -54,7 
Övriga finansiella intäkter och kostnader 7,2 35,5 -7,4 37,8 
Resultat efter finansnetto -4,1 -25,0 -40,6 -40,7 
         
Bokslutsdispositioner   18,5   18,5 
Resultat före skatt -4,1 -6,5 -40,6 -22,2 
         
Skatt 3,4 -0,3 12,9 5,2 
Årets resultat -0,7 -6,8 -27,7 -17,0 

     

     

Rapport över totalresultat för moderbolaget    

     
 1 okt - 31 dec      1 jan - 31 dec 
Mkr 2010 2009 2010 2009 
     
Periodens resultat -0,7 -6,8 -27,7 -17,0 
     
Övrigt totalresultat för perioden 0,0 0,0 0,0 0,0 
     
Summa totalresultat för perioden -0,7 -6,8 -27,7 -17,0 
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Balansräkningar för moderbolaget i sammandrag   

   
 31 dec 31 dec 
Mkr 2010 2009 

Tillgångar   

Summa anläggningstillgångar 891,9 495,9 

Summa omsättningstillgångar 103,0 72,7 

   

Summa tillgångar 994,9 568,6 

      

Eget kapital   

Summa eget kapital 359,8 371,1 
   

Obeskattade reserver    
   

Skulder   

Summa långfristiga skulder 564,5 150,0 

Summa kortfristiga skulder 70,6 47,5 

   

Summa skulder 635,1 197,5 
   

Summa eget kapital och skulder 994,9 568,6 

   

   

   

Förändringar i moderbolagets eget kapital   

   
 31 dec 31 dec 
Mkr 2010 2009 
   
Ingående eget kapital den 1 januari 371,1 410,4 
Utdelning  -29,3 
Koncernbidrag, netto efter skatt 16,4 7,0 
Summa totalresultat för perioden -27,7 -17,0 
Utgående eget kapital 359,8 371,1 

   

   

   
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för 
moderbolaget   

   
 31 dec 31 dec 
Mkr 2010 2009 
   
Ställda säkerheter 133,0 39,0 

   

   

Närståenderelationer hos moderbolaget   

   

Mkr 2010  
Dotterföretag   
Övriga rörelseintäkter 7,7  
Erhållen utdelning   
Finansiella intäkter och kostnader 13,6  
Fordringar per 31 dec 273,4  
Skulder per 31 dec 55,9  
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Rörelsesegment     
     
 1 okt - 31 dec Helår  Helår 
Mkr 2010 2009 2010 2009 
Europe     
Nettoomsättning 176,6 178,9 692,6 775,0 
Avskrivningar -1,1 -1,5 -5,3 -5,7 
Rörelseresultat *) 13,5 17,8 62,5 70,0 
     
International     
Nettoomsättning 83,7 79,0 293,6 271,3 
Avskrivningar -1,1 -0,5 -3,0 -2,0 
Rörelseresultat *) 5,8 2,2 18,3 5,0 
     
Dantherm Filtration     
Nettoomsättning 259,6  701,0  
Avskrivningar -7,4  -20,6  
Rörelseresultat 22,9  46,4  
     
Övrigt-ofördelat     
Nettoomsättning 1,9 1,4 6,9 5,7 
Avskrivningar -2,2 -2,9 -9,2 -10,4 
Rörelseresultat *) -3,1 -8,3 -20,5 -41,7 
     
Koncernen     
Nettoomsättning 521,8 259,3 1 694,1 1 052,0 
Avskrivningar -11,9 -4,9 -38,2 -18,1 
Rörelseresultat *) 39,1 11,7 106,7 33,3 
Förvärvskostnader -1,2  -11,8  
Omstrukturerings-/integrationskostnader -20,3  -43,6 -10,0 
Rörelseresultat  17,6 11,7 51,3 23,3 
Resultat före skatt 12,1 10,7 26,9 17,2 
Resultat efter skatt 10,3 11,6 21,1 14,6 
     
*) exklusive förvärvs- och omstruktureringskostnader  

 

 

Förändringar i rörelsesegmenten för 2011 
 
Nedermans operativa verksamhet har under 2010 varit organiserad i de två 
rörelsesegmenten Europe och International, vilka under året har kompletterats med ett 
tredje rörelsesegment bestående av den förvärvade verksamheten inom Dantherm 
Filtration. 
 
Två rörelsesegment från 2011 
 
Som ett led i integrationen av Dantherm Filtration sker från och med verksamhetsåret 2011 
en anpassning av organisationen. De två rörelsesegmenten Europe och International 
kommer att vara koncernens rapporteringsenheter och inkludera var sina delar av den 
förvärvade verksamheten. 
 
Rörelsesegmentens operativa verksamhet kommer att drivas inom ramen för fyra regioner, 
två som tillsammans omfattar Europa samt Region Americas och Region Asia-Pacific. 
Redovisningsmässigt kommer verksamheten i regionerna att försäljningsmässigt följas upp 
inom ramen för de två rörelsesegmenten. 
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Datum för finansiell rapportering 
 
Årsredovisningen slutet av mars  
Kvartalsrapport 1 26 april, 2011 
Årsstämma 26 april, 2011 
Kvartalsrapport 2 19 juli, 2011 
Kvartalsrapport 3 21 oktober, 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. 
Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer. 

Helsingborg den 16 februari, 2011 

Sven Kristensson 
VD och koncernchef 

 

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

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 16 februari 2011 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. 
 
 


