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Delårsrapport januari–september 2011 
 
Stark omsättning och starkt kassaflöde  

Kvartal 3 
• Orderingången var 450,3 Mkr (470,9), vilket justerat är en ökning med 

0,7%*.  
• Omsättningen var 481,3 Mkr (508,1), vilket är oförändrat jämfört med 

2010*. 
• Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och omstrukturerings-

kostnader var 37,1 Mkr (32,5), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 
7,7% (6,4).  

• Rörelseresultatet var 37,1 Mkr (12,9), vilket gav en rörelsemarginal på 7,7% 
(2,5).  

• Resultat efter skatt var 21,1 Mkr (2,2).  
• Resultat per aktie före och efter utspädning var 1,80 kr (0,19).  

 

Januari-september 
• Orderingången var 1 510,1 Mkr (1 170,5), vilket justerat är en ökning med 

11,4%*.  
• Omsättningen var 1 413,7 Mkr (1 172,3), vilket justerat är en ökning med 

4,2%*. 
• Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och omstrukturerings-

kostnader samt resultat vid avyttring av dotterbolag var 107,2 Mkr (67,6), 
vilket gav en justerad rörelsemarginal på 7,6% (5,8).  

• Rörelseresultatet var 80,7 Mkr (33,7), vilket gav en rörelsemarginal på 5,7% 
(2,9).  

• Resultat efter skatt var 41,5 Mkr (10,8).  
• Resultat per aktie före och efter utspädning var 3,54 kr (0,92).  
 

*) justerat för valutaeffekter, förvärv och avyttringar 
 

VD-ord 
”Efter ett bra första halvår visar Nederman fortsatt styrka med stärkt 
kassaflöde i koncernen och fortsatt god tillväxt inom segmentet International. 
Skuldkrisen i euroområdet och den därmed uppkomna osäkerheten, har lett till 
ökande försiktighet och längre beslutsprocesser. Vi ser trots detta inga tydliga 
tecken på minskad investeringsvilja för att fylla det uppdämda 
investeringsbehov som finns i europeisk industri. 
Integrationen av Dantherm Filtration har i kvartalet framgångsrikt avslutats 
som separat projekt.”  
Sven Kristensson, CEO 
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Koncernens nyckeltal 
  

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

  

    
 
 
   1 jul-30 sep 1 jan-30 sep Helår Okt-sep 
Mkr 2011 2010 2011 2010 2010 12 mån 
       
Nettoomsättning 481,3 508,1 1 413,7 1 172,3 1 694,1 1 935,5 
EBITDA 48,4 44,7 140,0 93,9 144,9 191,0 
EBITDA-marginal, %   10,1 8,8 9,9 8,0 8,6 9,9 
Rörelseresultat 37,1 32,5 107,2 67,6 106,7 146,3 
Rörelsemarginal, %  7,7 6,4 7,6 5,8 6,3 7,6 
Operativt kassaflöde 46,0 59,2 73,3 86,3 153,1 140,1 
Avkastning på operativt kapital, % 16,0 13,4 15,7 11,6 14,1 15,7 
EBITDA/finansnetto, ggr      5,9 5,8 
Nettoskuld/EBITDA     2,7 2,1 
       
Proforma inklusive Dantherm Filtration från 1 jan 2010 (exkl avyttrade dotterbolag) 
       
Nettoomsättning 481,3 499,7 1 413,7 1 454,4 1 954,8 1 914,1 
Rörelseresultat 37,1 31,1 107,2 66,9 101,8 142,1 
Rörelsemarginal, % 7,7 6,2 7,6 4,6 5,2 7,4 
       
       

 

Koncernens finansiella nyckeltal 

 

 

 

 

  
Inkl. omstrukturerings-/integrationskostnader, förvärvskostnader och realisationsresultat vid avyttring  
av dotterbolag.   
       
   1 jul-30 sep 1 jan-30 sep Helår Okt-sep 
Mkr 2011 2010 2011 2010 2010 12 mån 
       
Rörelseresultat 37,1 12,9 80,7 33,7 51,3 98,3 
Rörelsemarginal, %  7,7 2,5 5,7 2,9 3,0 5,1 
Resultat före skatt 26,6 1,9 53,0 14,8 26,9 65,1 
Resultat efter skatt 21,1 2,2 41,5 10,8 21,1 51,8 
Resultat per aktie, SEK 1,80 0,19 3,54 0,92 1,80 4,42 
Avkastning på eget kapital, %  16,6 1,7 10,8 2,9 4,2 10,2 
Nettoskuld   403,5 439,8 392,2 403,5 
Nettoskuldsättningsgrad, %   77,0 88,9 78,7 77,0 

 

Proforma 
 

För att underlätta förståelsen av koncernens finansiella utveckling har vi, som 
komplement, valt att redovisa proforma siffror för alla redovisade perioder och även för 
de två rörelsesegmenten, där Dantherm Filtration ingår som om vi ägt dem hela 2010. 
Dessutom är avyttrade verksamheter (Dantherm Filtration Finland) exkluderade i dessa 
siffror. 
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Utveckling per rörelsesegment 

Europe 
Sverige har haft fortsatt god orderingång under kvartalet. Antalet förfrågningar gällande 
större projekt är god. 

 Viktiga projektorder som kan nämnas under kvartalet är system för rening av 
skärvätska till personvagnstillverkare, filterlösning för utsug av lösningsmedelsångor i 
tryckpress till förpackningsindustri och ett högvakuumsystem till lastvagnstillverkare. 

I Danmark är marknaden som helhet svag, men vi ser trots detta stabil orderingång 
främst inom lösningar till träbearbetande industri och vindkraftstillverkning.  

Den norska marknaden visar god utveckling med en stor del av orderingången relaterad 
till investeringar i oljeindustrin samt fordonsverkstäder.  

Ekonomin i Storbritannien är fortsatt svag, men Nederman tar marknadsandelar och 
kan tack vare detta upprätthålla stabil fakturering och orderingång. Vi noterar ett stort 
antal förfrågningar och offerter gällande större industriella filterapplikationer. 

Frankrike har visat god orderingång under kvartalet och trenden är positiv.  

Belgien har haft stabil orderingång, med vissa tendenser till att igångsättande av större 
projekt senareläggs till följd av osäkerhet på marknaden. 

I Polen har orderingången varit stabil under kvartalet, men vi noterar en ökande 
osäkerhet på marknaden. God utveckling inom lösningar för fordonsverkstäder. 

I Tjeckien har marknaden varit stabil med god orderingång inom lösningar för 
avgasutsug från utryckningsfordon och bilverkstäder samt lösningar för utsug och 
filtrering av svetsrök. 

I Tyskland är trenden för fakturering och orderingång positiv. Integrationen mellan 
Nederman och Dantherm Filtration är genomförd och har resulterat i ett starkare 
erbjudande som tas emot positivt på marknaden. I september deltog Nederman vid den 
internationella EMO-mässan, som vänder sig till verkstadsindustrin. 
  
Länderna i Sydeuropa tyngs fortfarande av skuldkriser och hög arbetslöshet. I Spanien 
och Portugal upplever vi en avmattning i orderingång under det tredje kvartalet.   
 
I sydöstra och centrala Europa ser vi Turkiet som en allt mer intressant marknad. Vi har 
tagit några viktiga order i Kroatien och Slovenien. I Ryssland har vi erhållit order till 
järnvägs- och varvsindustri. 

 

 
 
Orderingången under perioden var 1 057,0 Mkr, vilket är en ökning med 6,7 procent 
justerat för valuta, jämfört med samma period föregående år. 
 
Nettoomsättningen under perioden var 1 003,7 Mkr, vilket är en ökning med 1,6 procent 
justerat för valuta, jämfört med samma period föregående år.  

International 

  
 1 jan-30 sep Helår Okt-sep 
Mkr 2011 2010 2010 12 mån 
     Orderingång 1 057,0 1 050,2 1 384,2 1 391,0  
Extern nettoomsättning 1 003,7 1 050,1 1 424,2 1 377,8 
Avskrivningar -16,7 -19,7 -23,9 -20,9 
Rörelseresultat 94,5 84,5 120,8 130,8 
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Nederman Kina fortsätter att utvecklas enligt plan med signifikant ökning av 
orderingången jämfört med samma kvartal 2010. Den kinesiska efterfrågan är som 
helhet fortsatt stark, men hög inflation och risk för bristande likviditet på marknaden 
kvarstår som potentiella orosmoment. 

En strategiskt viktig order inkom under kvartalet gällande kompletta lösningar för 
filtrering av damm och heta gaser i Komatsus nybyggda gjuteri i Changzhou. Lösningen 
är fullt ut designad och producerad av Nederman Kina vilket visar på styrkan i 
Nedermans strategi att etablera en kinsesisk organisation med utvecklad kompetens och 
kapacitet för stora projekt och lösningar. Nederman fortsätter att bygga ut sin 
geografiska närvaro i Kina både genom fler lokala säljkontor och genom att utöka 
antalet återförsäljare och distributörer. Nederman har tillsammans med Scania i Kina 
medverkat till att etablera en skola för lastbilsmekaniker och förare vid Guangzhou 
Institute of Technology. Detta har fått stor uppmärksamhet som bidrar till att sprida 
medvetandet i Kina om betydelsen av god arbetsmiljö. 

Marknaderna i Sydostasien har drabbats av översvämningar som påverkat ekonomi, 
infrastruktur och konstruktionsarbeten. Detta har lett till förseningar i projekt och lägre 
orderingång, efter kvartalets slut ser vi dock en stabilisering. Trenden är i övrigt positiv 
med snabb utveckling av marknaderna i Indonesien, Malaysia, Thailand och Vietnam.  

För att på effektivt sätt försörja dessa växande marknader, har beslut tagits att ersätta i 
Thailand befintlig produktionsanläggning med en ny. Detaljplanering pågår och 
kommer att slutföras inom kort. Den nya produktionsenheten beräknas vara i drift under 
slutet på andra kvartalet 2012. 

Den indiska marknaden är fortsatt stark och Nedermans orderingång under det tredje 
kvartalet ligger betydligt över motsvarande kvartal 2010. Vi har tagit ytterligare viktiga 
order från gjuterier och vindkraftsindustrin. Nedermans återförsäljarnätverk fortsätter att 
utökas i hög takt med målet att driva produktförsäljning och generera leads till större 
projekt inom industriell luftfiltrering. 

 I Australien har orderingång och försäljning varit stabil under kvartalet. Nederman har 
tidigare främst varit verksamt inom lösningar för svetsrelaterad industri, men arbetar nu 
enligt en tillväxtstrategi även inom fordonsverkstäder samt större filterlösningar.  

Brasilien fortsätter att utvecklas positivt och landets ekonomi befinner sig i stadig 
tillväxt. För att stärka vår position har beslut fattats om att sätta upp en 
monteringsanläggning i landet. Denna beräknas vara i drift under första kvartalet 2012. 

I USA skapar landets finansiella problem fortsatt viss osäkerhet men Nederman skönjer 
en begynnande optimism i investeringsklimatet. Nedermans faktuering och orderingång 
har varit stabil under kvartalet.   

 
I Kanada är trenden fortsatt positiv med god efterfrågan på produkter för utsug av 
svetsrök och fordonsavgaser. Vi ser också ökande möjligheter för större filterlösningar. 
  
  

 1 jan-30 sep Helår Okt-sep 
Mkr 2011 2010 2010 12 mån 
     Orderingång 453,1 401,1 545,6 597,6 
Extern nettoomsättning 410,0 404,3 530,6 536,3 
Avskrivningar -9,7 -9,9 -14,8 -14,6 
Rörelseresultat 46,8 23,8 37,2 60,2 

 
 

Orderingången under perioden var 453,1 Mkr, vilket är en ökning med 23,6 procent 
justerat för valuta, jämfört med samma period föregående år.   
 
Nettoomsättningen under perioden var 410,0 Mkr, vilket är en ökning med 10,9  procent 
justerat för valuta, jämfört med samma period föregående år.  
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Integration av förvärv 
Som nämnts ovan är nu integrationen av Dantherm Filtration inne i slutfasen och är 
avslutat som separat projekt. Ansvaret för återstående aktiviteter ligger nu fullt ut i 
linjeorganisationen. Inga ytterligare engångskostnader, utöver redan tagna 79,2 MSEK 
kommer att behöva tas. Detta skall jämföras med tidigare kommunikation att 
engångskostnaderna ej kommer att överstiga 100 MSEK. Av de 79,2 MSEK har 35,6 
MSEK belastat resultatet 2011. 
 
I enlighet med vad som tidigare kommunicerats är vår bedömning att integrationen 
kommer att ge synergier i storleksordningen 80 MSEK och att den fulla årstakten 
kommer att uppnås under andra halvan av 2012. 
 

Framtidsutsikter 
Som vi tidigare kommunicerat har osäkerheten ökat i världsekonomin och 
framtidsbedömningarna har blivit svårare. Under senare delen av tredje kvartalet har vi i 
vissa länder i Europa noterat en ökande försiktighet och diskussioner med kunder om att 
skjuta vissa projekt in i 2012. Bilden är inte enhetlig och efterfrågan på många 
marknader är fortfarande god.  

 

Kvartal 3 

Omsättning och orderingång 
Orderingången under kvartalet var 450,3 Mkr (470,9). Justerat för valuta och förvärv 
var det en ökning med 0,7 procent jämfört med samma period föregående år.  
 
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 481,3 Mkr (508,1). Justerat för valuta och 
förvärv var det oförändrat jämfört med samma period föregående år.   
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Resultat 
Koncernens rörelseresultat för kvartalet var 37,1 Mkr (12,9). Justerat för 
förvärvskostnader och omstruktureringskostnader uppgick rörelseresultatet till 37,1 Mkr 
(32,5), vilket gav en rörelsemarginal på 7,7 procent (6,4). Rörelsemarginalerna 
förbättrades jämfört med föregående år främst som ett resultat av genomförda 
strukturåtgärder. Den starkare svenska kronan har haft fortsatta negativa effekter på 
koncernens resultat. Inga ytterligare förvärvs- eller omstruktureringskostnader har 
belastat resultatet under kvartalet. 
 
Resultat före skatt ökade till 26,6 Mkr (1,9). 
Resultat efter skatt var 21,1 Mkr (2,2), vilket gav ett resultat per aktie om 
1,80 kr (0,19). 
 

Operativt kassaflöde och investeringar 
Det operativa kassaflödet uppgick till 46,0 Mkr (59,2). 
Bruttoinvesteringarna har under kvartalet uppgått till 6,2 Mkr (5,4). 
 

 

Januari - september 

Omsättning och orderingång 
Orderingången under perioden var 1 510,1 Mkr (1 170,5). Justerat för valuta, förvärv 
och avyttring var det en ökning med 11,4 procent. Den goda tillväxten kan dels hänföras 
till ett antal större projekt, men även till att orderingången generellt utvecklats väl. 
 
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 413,7 Mkr (1 172,3). Justerat för valuta, 
förvärv och avyttring var det en ökning med 4,2 procent.  
 

Resultat 
Koncernens rörelseresultat för perioden var 80,7 Mkr (33,7). Rörelseresultatet har 
påverkats positivt med 9,5 Mkr avseende avyttringen av Dantherm Filtration i Finland. 
Justerat för detta och exklusive förvärvskostnader och omstruktureringskostnader 
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uppgick rörelseresultatet till 107,2 Mkr (67,6), vilket gav en rörelsemarginal på 7,6 
procent (5,8).  
 
Rörelsemarginalerna förbättrades jämfört med föregående år som en effekt av ökade 
volymer och genomförda strukturåtgärder. Rörelsemarginalen har också påverkats 
negativt av valutasituationen med en stärkt svensk valuta. 
 
Resultatet har belastats med 35,6 Mkr i omstruktureringskostnader som i sin helhet föll i 
det första kvartalet. 
 
Avkastningen på operativt kapital förbättrades till 15,7 procent jämfört med 11,6 
procent föregående år, dels genom förbättrade rörelsemarginaler men även genom 
snabbare kapitalomsättning.  
 
Resultat före skatt ökade till 53,0 Mkr (14,8). 
Resultat efter skatt var 41,5 Mkr (10,8), vilket gav ett resultat per aktie om 
3,54 kr (0,92). 
 

Operativt kassaflöde och investeringar 
Det operativa kassaflödet uppgick till 73,3 Mkr (86,3). Kapitalbindningen i 
rörelsekapital har förbättrats något under kvartalet och det operativa kassaflödet har 
därför fallit ut bättre än tidigare kvartal. 
 
Bruttoinvesteringarna har under perioden uppgått till 17,0 Mkr (10,5), varav 
aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 2,3 Mkr (3,6).  
 

 

Övrig finansiell information 
Likviditet: Koncernen hade vid periodens slut 154,0 Mkr i likvida medel och ytterligare 
109,6 Mkr i outnyttjade checkräkningskrediter. Utöver detta finns ett låneutrymme på 
ytterligare 179,6 Mkr inom ramen för Nedermans låneavtal med SEB. 
 
Eget kapital i koncernen uppgick den 30 september 2011 till 524,0 Mkr (494,9).  
Utdelning till aktieägarna uppgick till 1,50 SEK per aktie eller totalt 17,5 Mkr och 
betalades ut under andra kvartalet. Totalt antal aktier vid periodens utgång var 11 715 
340. 
 
Koncernens soliditet var 31,7 procent per den 30 september 2011 (31,2). Den 
finansiella nettoskuldsättningsgraden, räknat som nettoskulden i förhållande till eget 
kapital, uppgick till 77,0 procent (88,9). 
 

Antal anställda 
Medelantalet anställda under perioden var 1 408 (1 086). Antalet anställda vid 
periodens slut var 1 449 (1 448). 

 
 

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 2010 på sidan 26 och i not 26. Någon omständighet som föranleder 
ändrad bedömning av nämnda risker har inte framkommit. 
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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 2012. För frågor 
rörande valberedningens arbete hänvisas till goran.espelund@lannebofonder.se. 
 
 
 

Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport för koncernen har upprättats enligt IAS 34 delårsrapportering samt 
tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har 
upprättats enligt årsredovisningslagens 9 kap. och RFR 2. För koncernen och 
moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i 
den senaste årsredovisningen, se vidare årsredovisningen för 2010, sidorna 35-38. 
 
Kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 

Helsingborg den 21 oktober 2011 

 

 

Sven Kristensson 
Styrelseledamot och VD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:goran.espelund@lannebofonder.se
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Resultaträkning för koncernen         
         
 1 jul-30 sep  1 jan–30 sep Helår Okt-sep 
Mkr 2011 2010 2011 2010 2010 12 mån 
       
Nettoomsättning 481,3 508,1 1 413,7 1 172,3 1 694,1 1 935,5 
Kostnad för sålda varor -281,4 -316,3 -819,0 -682,3 -996,3 -1 133,0 
Bruttoresultat 199,9 191,8 594,7 490,0 697,8 802,5 
       
Försäljningskostnader -126,2 -110,6 -368,1 -317,6 -467,2 -517,7 
Administrationskostnader -28,2 -43,8 -94,0 -92,8 -110,6 -111,8 
Forsknings- och utvecklingskostnader -6,7 -6,2 -18,7 -16,1 -19,7 -22,3 
Förvärvskostnader 0,0 -0,5 -0,4 -10,6 -11,8 -1,6 
Omstrukturerings- och integrationskostnader 0,0 -19,1 -35,6 -23,3 -43,6 -55,9 
Övriga rörelseintäkter/-kostnader -1,7 1,3 2,8 4,1 6,4 5,1 
Rörelseresultat 37,1 12,9 80,7 33,7 51,3 98,3 
        
Finansiella intäkter 0,6 1,9 1,9 4,4 4,2 1,7 
Finansiella kostnader -11,1 -12,9 -29,6 -23,3 -28,6 -34,9 
Finansnetto -10,5 -11,0 -27,7 -18,9 -24,4 -33,2 
       
Resultat före skatt 26,6 1,9 53,0 14,8 26,9 65,1 
Skatt -5,5 0,3 -11,5 -4,0 -5,8 -13,3 
Periodens resultat 21,1 2,2 41,5 10,8 21,1 51,8 
       
       
Periodens resultat hänförligt till:       
Moderföretagets aktieägare 21,1 2,2 41,5 10,8 21,1 51,8 
       
Resultat per aktie       
före utspädning (kr) 1,80 0,19 3,54 0,92 1,80 4,42 
efter utspädning (kr) 1,80 0,19 3,54 0,92 1,80 4,42 
       
       

       

Rapport över totalresultat för koncernen      
       
 1 jul-30 sep  1 jan–30 sep Helår Okt-sep 
Mkr 2011 2010 2011 2010 2010 12  mån 
       
Periodens resultat 21,1 2,2 41,5 10,8 21,1 51,8 
       
Övrigt totalresultat       
Omräkningsdifferenser 9,6 -31,1 1,9 -30,6 -37,7 -5,2 
Övrigt totalresultat för perioden 9,6 -31,1 1,9 -30,6 -37,7 -5,2 
       
Summa totalresultat för perioden 30,7 -28,9 43,4 -19,8 -16,6 46,6 
       
Periodens totalresultat hänförligt till:       
Moderföretagets aktieägare 30,7 -28,9 43,4 -19,8 -16,6 46,6 
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Finansiell ställning för koncernen 
    
 30 sep 30 sep  31 dec 
Mkr 2011 2010 2010 
Tillgångar    
Goodwill 470,4 465,1 469,8 
Övriga immateriella anläggningstillgångar 48,1 57,0 53,8 
Materiella anläggningstillgångar 177,4 199,9 191,0 
Långfristiga fordringar 1,0 0,9 0,9 
Uppskjutna skattefordringar 62,0 57,1 46,0 
Summa anläggningstillgångar 758,9 780,0 761,5 
    
Varulager 256,8 208,3 208,9 
Kundfordringar 371,5 318,7 351,9 
Övriga kortfristiga fordringar 112,6 110,3 102,8 
Likvida medel 154,0 176,1 228,0 
Summa omsättningstillgångar 894,9 813,4 891,6 
Summa tillgångar 1 653,8 1 593,4 1 653,1 
    
    
Eget kapital 524,0 494,9 498,1 
    
Skulder    
Långfristiga räntebärande skulder 437,6 560,9 507,0 
Övriga långfristiga skulder 19,6 4,8 16,6 
Avsättning till pensioner 42,9 41,8 41,4 
Uppskjutna skatteskulder 25,8 19,2 24,4 
Summa långfristiga skulder 525,9 626,7 589,4 
    
Kortfristiga räntebärande skulder 77,0 13,2 71,8 
Leverantörsskulder 138,8 135,9 121,8 
Övriga kortfristiga skulder 388,1 322,7 372,0 
Summa kortfristiga skulder 603,9 471,8 565,6 
Summa skulder 1 129,8 1 098,5 1 155,0 
Summa eget kapital och skulder 1 653,8 1 593,4 1 653,1 
    
    
    

Förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag 
    

 30 sep 
  

30 sep 
  

31 dec 
Mkr 2011 2010 2010 
    
Ingående eget kapital den 1 januari 498,1 514,7 514,7 
Utdelning -17,5     
Summa totalresultat för perioden 43,4 -19,8 -16,6 
Utgående eget kapital 524,0 494,9 498,1 
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Kassaflödesanalys för koncernen 
     
 1 jan-30 sep Helår Okt-sep 
Mkr 2011 2010 2010 12 mån 
     
Rörelseresultat 80,7 33,7 51,3 98,3 
Justering för:     
    Avskrivningar på anläggningstillgångar 32,8 26,3 38,2 44,7 
    Övriga justeringar -0,1 -5,4 12,3 17,6 
Erhållen och betald ränta samt övr finansiella poster -18,4 -16,8 -19,5 -21,1 
Betald skatt -24,2 -20,0 -25,0 -29,2 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före     
förändringar i rörelsekapital 70,8 17,8 57,3 110,3 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -63,7 24,3 40,5 -47,5 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,1 42,1 97,8 62,8 
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -14,7 -10,1 -14,2 -18,8 
Förvärv/Avyttring av enheter 17,0 -138,2 -138,2 17,0 
Kassaflöde före finansieringsverksamheten 9,4 -106,2 -54,6 61,0 
Utdelning -17,5   -17,5 
Kassaflöde från övriga finansieringsverksamheten -60,0 199,5 209,3 -50,2 
Periodens kassaflöde -68,1 93,3 154,7 -6,7 
Likvida medel vid periodens början 228,0 90,9 90,9 176,1 
Kursdifferenser -5,9 -8,1 -17,6 -15,4 
Likvida medel vid periodens slut 154,0 176,1 228,0 154,0 
     
     
Koncernens operativa kassaflöde     
Rörelseresultat 80,7 33,7 51,3 98,3 
Justering för:     
    Avskrivningar på anläggningstillgångar 32,8 26,3 38,2 44,7 
    Omstrukturerings- och integrationsposter 37,9 6,9 13,2 44,2 
    Förvärvskostnader 0,4 10,6 11,8 1,6 
    Övriga justeringar -0,1 -5,4 12,3 17,6 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -63,7 24,3 40,5 -47,5 
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -14,7 -10,1 -14,2 -18,8 
Operativt kassaflöde 73,3 86,3 153,1 140,1 
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Resultaträkningar för moderbolaget i sammandrag   
       

 1 jul-30 sep 1 jan-30 sep Helår Okt-sep 
Mkr 2011 2010 2011 2010 2010 12 mån 
       
Rörelseresultat -6,8 -8,6 -32,8 -21,9 -33,2 -44,1 
Övriga finansiella intäkter och kostnader 2,7 -8,7 -5,9 -14,6 -7,4 1,3 
Resultat efter finansnetto -4,1 -17,3 -38,7 -36,5 -40,6 -42,8 
         
Bokslutsdispositioner       
Resultat före skatt -4,1 -17,3 -38,7 -36,5 -40,6 -42,8 
       
Skatt 4,1 4,5 14,1 9,5 12,9 17,5 
Periodens resultat 0,0 -12,8 -24,6 -27,0 -27,7 -25,3 
       
       

 

Rapport över totalresultat för moderbolaget    
       
 1 jul-30 sep 1 jan-30 sep Helår Okt-sep 
Mkr 2011 2010 2011 2010 2010 2011 
       
Periodens resultat 0,0 -12,8 -24,6 -27,0 -27,7 -25,3 
       
Övrigt totalresultat för perioden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
       
Summa totalresultat för perioden 0,0 -12,8 -24,6 -27,0 -27,7 -25,3 
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Balansräkning för moderbolaget i sammandrag   
    
 30 sep 30 sep 

 
31 dec 

Mkr 2011 2010 2010 
Tillgångar    
Summa anläggningstillgångar 882,5 893,6 891,9 
Summa omsättningstillgångar 76,3 65,4 103,0 
Summa tillgångar 958,8 959,0 994,9 
    
    
Eget kapital  317,7 344,1 359,8 
    
    
Skulder    
Summa långfristiga skulder 435,4 557,7 504,5 
Summa kortfristiga skulder 205,7 57,2 130,6 
Summa skulder 641,1 614,9 635,1 
    
Summa eget kapital och skulder 958,8 959,0 994,9 
    
    
    

Förändringar i moderbolagets eget kapital i sammandrag 
    
 30 sep 30 sep 

 
31 dec 

Mkr 2011 2010 2010 
    
Ingående eget kapital den 1 januari 359,8 371,1 371,1 
Utdelning -17,5   
Koncernbidrag, netto efter skatt   16,4 
Summa totalresultat för perioden -24,6 -27,0 -27,7 
Utgående eget kapital 317,7 344,1 359,8 
    
    

Närståenderelationer hos moderbolaget    
    
Mkr 2011    
Dotterföretag    
Övriga rörelseintäkter 5,6   
Erhållen utdelning 15,2   
Finansiella intäkter och kostnader 3,3   
Fordringar per 30 sep 139,1   
Skulder per 30 sep 115,9  

 
 

 
 
  

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för moderbolaget 
    
 30 sep 30 sep 

 
31 dec 

Mkr 2011 2010 2010 
Ställda säkerheter  0,7  
Eventualförpliktelser 144,1 76,0 133,0 
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Segmentredovisning 
 

Som tidigare kommunicerats i bokslutskommunikén och årsredovisning för 2010 
kommer en anpassning av de redovisade rörelsesegmenten göras som reflekterar 
integrationen av Dantherm Filtration. De två rörelsesegmenten Europe och International 
kommer att vara koncernens rapporteringsenheter och inkludera var sina delar av 
Dantherm Filtration. 

Posten som ligger som ofördelad avser huvudsakligen kostnader relaterat till 
moderbolaget Nederman Holding AB, vilket innehåller de centrala huvudkontors-
funktionerna. 

Rörelsesegment     
              1 jan-30 sep Helår Okt-sep 
Mkr 2011 2010 2010 12 mån 
Europe     
Extern nettoomsättning 1 003,7 848,8 1 227,3 1 382,2 
Avskrivningar -16,7 -15,0 -20,0 -21,7 
Rörelseresultat * 94,5 83,4 119,2 130,3 
     
International     
Extern nettoomsättning 410,0 323,5 466,8 553,3 
Avskrivningar -9,7 -7,4 -11,8 -14,1 
Rörelseresultat * 46,8 20,1 35,2 61,9 
     
Övrigt-ofördelat     
Avskrivningar -6,4 -3,9 -6,5 -9,0 
Rörelseresultat * -34,1 -35,9 -47,7 -45,9 
     
Koncernen     
Nettoomsättning 1 413,7 1 172,3 1 694,1 1 935,5 
Avskrivningar -32,8 -26,3 -38,3 -44,8 
Rörelseresultat * 107,2 67,6 106,7 146,3 
Förvärvskostnader -0,4 -10,6 -11,8 -1,6 
Omstrukturerings-/integrationskostnader -35,6 -23,3 -43,6 -55,9 
Rearesultat avyttring dotterbolag 9,5   9,5 
Rörelseresultat  80,7 33,7 51,3 98,3 
Resultat före skatt 53,0 14,8 26,9 65,1 
Resultat efter skatt 41,5 10,8 21,1 51,8 

Rörelsesegment inklusive Dantherm Filtration pro forma jan-april 2010 

          1 jan-30 sep Helår Okt-sep 
Mkr 2011 2010 2010 12 mån 
Europe     
Extern nettoomsättning 1 003,7 1 050,1 1 424,2 1 377,8 
Avskrivningar -16,7 -19,7 -23,9 -20,9 
Rörelseresultat * 94,5 84,5 120,8 130,8 
     
International     
Extern nettoomsättning 410,0 404,3 530,6 536,3 
Avskrivningar -9,7 -9,9 -14,8 -14,6 
Rörelseresultat * 46,8 23,8 37,2 60,2 
     
Övrigt-ofördelat     
Avskrivningar -6,4 -6,5 -9,0 -8,9 
Rörelseresultat * -34,1 -41,4 -56,2 -48,9 
     
Koncernen     
Nettoomsättning 1 413,7 1 454,4 1 954,8 1 914,1 
Avskrivningar -32,8 -36,1 -47,7 -44,4 
Rörelseresultat * 107,2 66,9 101,8 142,1 
     
* exklusive omstrukturerings-/integrationskostnader, förvärvskostnader och 
realisationsresultat vid avyttring av dotterbolag  
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Datum för finansiell rapportering 
 
Bokslutskommuniké  15 februari 2012 
Kvartalsrapport 1  23 april 2012 
Årsstämma    23 april 2012 
 
 
 
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 2011 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 ISA 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 21 oktober 2011 

KPMG AB 

 

Dan Kjellqvist 
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, av typen delårsrapport, är sådan som Nederman ska offentliggöra 
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella 
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2011 kl 14.00.  

 
 

 
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 
Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik 
med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan 
från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet.  

Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning och service. 
Försäljning sker via dotterbolag i 29 länder samt agenter och distributörer i ett 30-tal länder. 
Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i 
Europa, Nordamerika och Asien.  

Koncernen är noterad på Nasdaq OMX Small Caplista, har cirka 1 400 anställda och omsätter 
cirka två miljarder kr. 
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