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Bokslutskommuniké 2011 
 
Stark avslutning på 2011 

Kvartal 4 
• Orderingången var 514,4 Mkr (519,3), vilket justerat är en ökning med 

9,8%*.  
• Omsättningen var 587,2 Mkr (521,8), vilket är justerat är en ökning med 

20,6% *. 
• Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och omstrukturerings-

kostnader var 59,8 Mkr (39,1), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 
10,2% (7,5).  

• Rörelseresultatet var 59,8 Mkr (17,6), vilket gav en rörelsemarginal på 
10,2% (3,4).  

• Resultat efter skatt var 45,3 Mkr (10,3).  
• Resultat per aktie före och efter utspädning var 3,87 kr (0,88).  

 

Helåret 
• Orderingången var 2 024,5 Mkr (1 689,8), vilket justerat är en ökning med 

11,0%*.  
• Omsättningen var 2 000,9 Mkr (1 694,1), vilket justerat är en ökning med 

8,4%*. 
• Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och omstrukturerings-

kostnader samt resultat vid avyttring av dotterbolag var 167,0 Mkr (106,7), 
vilket gav en justerad rörelsemarginal på 8,3% (6,3).  

• Rörelseresultatet var 140,5 Mkr (51,3), vilket gav en rörelsemarginal på 
7,0% (3,0).  

• Resultat efter skatt var 86,8 Mkr (21,1).  
• Resultat per aktie före och efter utspädning var 7,41 kr (1,80).  
• Styrelsen föreslår utdelning på kr 3,25 (1,50) per aktie 
 

*) justerat för valutaeffekter, förvärv och avyttringar 
 

VD-ord 
”Utvecklingen i fjärde kvartalet har varit god med tillväxt i både orderingång 
och fakturering. Rörelsemarginalen slutade på 10,2 % i kvartalet vilket är ett 
kvitto på att förväntade synergier faller ut enligt plan. Tidigt i första kvartalet 
2012 har vi slutfört dels ett förvärv av Lebon & Gimbrair i Nederländerna samt 
ett förvärv av en verksamhet i Turkiet. Båda dessa förvärv sker på viktiga 
marknader och ligger i linje med våra strategier att utveckla vår position i 
värdekedjan och att expandera geografiskt.”  

 
Sven Kristensson, VD 
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Koncernens nyckeltal 
  

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

  

    
 
 
   1 okt-31 dec 1 jan-31 dec   
Mkr 2011 2010 2011 2010   
       
Nettoomsättning 587,2 521,8 2 000,9 1 694,1   
EBITDA 69,1 51,0 209,1 144,9   
EBITDA-marginal, %   11,8 9,8 10,5 8,6   
Rörelseresultat 59,8 39,1 167,0 106,7   
Rörelsemarginal, %  10,2 7,5 8,3 6,3   
Operativt kassaflöde 39,5 66,8 112,8 153,1   
Avkastning på operativt kapital, % 25,6 17,1 18,2 14,1   
EBITDA/finansnetto, ggr    6,4 5,9   
Nettoskuld/EBITDA   1,8 2,7   
       
Proforma inklusive Dantherm Filtration från 1 jan 2010 (exkl avyttrade dotterbolag) 
       
Nettoomsättning 587,2 500,3 2 000,9 1 954,8   
Rörelseresultat 59,8 34,9 167,0 101,8   
Rörelsemarginal, % 10,2 7,0 8,3 5,2   
       
       

 

Koncernens finansiella nyckeltal 

 

 

 

 

  
Inkl. omstrukturerings-/integrationskostnader, förvärvskostnader och realisationsresultat vid avyttring  
av dotterbolag.   
       
   1 okt-31 dec 1 jan-31 dec   
Mkr 2011 2010 2011 2010   
       
Rörelseresultat 59,8 17,6 140,5 51,3   
Rörelsemarginal, %  10,2 3,4 7,0 3,0   
Resultat före skatt 54,8 12,1 107,8 26,9   
Resultat efter skatt 45,3 10,3 86,8 21,1   
Resultat per aktie, SEK 3,87 0,88 7,41 1,80   
Avkastning på eget kapital, %  33,5 8,3 16,5 4,2   
Nettoskuld   386,7 392,2   
Nettoskuldsättningsgrad, %   69,5 78,7   

 

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 

EMEA 
Sverige har haft fortsatt god orderingång under kvartalet och antalet förfrågningar har 
fortsatt komma in i god takt. Nämnvärda order under kvartalet gäller system för 
hantering av metallspån och återvinning av skärvätska till metallbearbetande industri 
samt utsugs- och filtersystem till större fordonsverkstäder.  

I Danmark är marknaden som helhet svag, men vi ser trots detta stabil orderingång. 
Under kvartalet har två större order till energi- och miljöindustrin kommunicerats. 

Den norska marknaden har fortsatt att utvecklas positivt med god fakturering och 
orderingång, främst relaterat till investeringar i oljeindustrin samt fordonsverkstäder.  

Ekonomin i Storbritannien har varit svag under hela året, men Nederman har tagit 
marknadsandelar och tack vare en stark marknadsställning kunnat upprätthålla stabil 
fakturering och orderingång. Under kvartalet noterar vi ett antal order för 
filteranläggningar till krematorier samt ett stort antal förfrågningar gällande större 
industriella filterapplikationer. Under året har Nederman UK tilldelats ett antal 
utmärkelser, bl a erhöll Nederman tillsammans med BAE Systems en prestigefylld 
utmärkelse för ”Best Supplier Partnership”. 
 
Frankrike har haft god orderingång under fjärde kvartalet, främst inom 
produktförsäljning.   

Belgien har haft stabil orderingång, dock med vissa tendenser till att större projekt 
senareläggs till följd av osäkerhet på marknaden. Störst efterfrågan finns inom 
svetsrelaterad industri och fordonsverkstäder.  

Nederländerna Nederman har inte haft heltäckande närvaro i Nederländerna tidigare, 
men bedömer marknadspotentialen som betydande. Efter periodens slut förvärvades 
Lebon & Gimbrair och därigenom bildades en plattform för att marknadsföra 
Nedermans kompletta erbjudande inom produkter, helhetslösningar och service.  
 
I Polen har orderingången varit stabil under kvartalet, speciellt inom trä- och 
metallbearbetande industri, samt energi. Under hela året har vi även sett en positiv 
utveckling inom lösningar för fordonsverkstäder. 

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

I Tyskland där Nederman har sitt största säljbolag är marknaden som helhet god. 
Nedermans trend för fakturering och orderingång är fortsatt positiv. Under fjärde 
kvartalet har större order erhållits inom energisektorn, gjuterier och asfaltindustrin. 
  
Länderna i Sydeuropa har under 2011 tyngts av skuldkriser och hög arbetslöshet. I 
Spanien och Portugal upplever vi ytterligare avmattning i orderingång under det fjärde 
kvartalet.   
 
I sydöstra och centrala Europa ser vi Turkiet som en allt mer intressant marknad och vi 
har efter periodens utgång stärkt vår närvaro i landet genom ett förvärv av en 
verksamhet. Vi har tagit några viktiga order i Kroatien och Slovenien. I Ryssland har 
vi erhållit order till järnvägs- och varvsindustri. 
 
I Afrika och Mellanöstern har Nederman en mycket liten del av sin försäljning, men vi 
gör bedömningen att efterfrågan kommer att öka. Vi ser därför över olika alternativ för 
att möta en ökad efterfrågan. Under kvartalet erhölls en order för luftfiltrering i ett 
gjuteri i Sydafrika och efter periodens slut erhölls en större order till brandstationer i 
Saudiarabien. 
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Orderingången under kvartalet var 361,7 Mkr, vilket är en ökning med 12,0 procent 
justerat för valuta, jämfört med samma period föregående år. Orderingången under 
helåret ökade med 8,0 procent, jämfört med föregående år justerat för valuta. 
 
Nettoomsättningen under kvartalet var 407,1 Mkr, vilket är en ökning med 12,1 procent 
justerat för valuta, jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen under 
helåret ökade med 4,4% justerat för valuta. 

International 
Nederman Kina fortsätter att utvecklas enligt plan med ökning av orderingången 
jämfört med samma kvartal 2010. Den kinesiska marknaden är som helhet fortsatt stark, 
men hög inflation kvarstår som potentiellt orosmoment trots minskning av 
inflationstakten under årets sista kvartal. Under året har efterfrågan från 
vindkraftsverkstillverkare minskat, vilket dock kompenserats av en god efterfrågan från 
andra segment som svetsrelaterad industri och gjuterier. Nederman har fortsatt att bygga 
ut sin geografiska närvaro i Kina genom kraftig utökning av antalet återförsäljare och 
distributörer. Kapaciteten vid tillverkningsanläggningen i Suzhou har utökats under 
senare delen av året. 

En viktig order under året gällde kompletta lösningar för filtrering av damm och heta 
gaser i Komatsus nybyggda gjuteri i Changzhou. Lösningen är fullt ut konfigurerad och 
producerad av Nederman Kina, vilket visar på styrkan i Nedermans strategi att etablera 
en kinsesisk organisation med utvecklad lokal kompetens och kapacitet.   
 
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. 

Thailand har drabbats hårt av översvämningar som påverkat ekonomi och infrastruktur. 
Detta har lett till förseningar i projekt och lägre orderingång under årets andra hälft. 
Trenden i Sydostasien är i övrigt positiv med god utveckling av marknaderna i 
Indonesien och Malaysia. För att på effektivt sätt försörja de växande marknaderna i 
Sydostasien har beslut fattats om att öka produktionskapaciteten genom att etablera en 
ny fabrik i Thailand. Förseningar till följd av översvämningarna i Thailand gör att den 
beräknas den vara i drift under första kvartalet 2013 och då också fungera som distribu-
tionscenter för Sydostasien. 

Den indiska marknaden är fortsatt stark och Nederman har under året haft en betydande 
tillväxt i fakturering och orderingång. Vi har erhållit ytterligare viktiga order från 
gjuterier och vindkraftsindustrin. Nedermans återförsäljarnätverk har fortsatt att utökas  
med syfte att driva produktförsäljning och generera information om större projekt. 

I Australien har marknaden varit stabil. Nederman har tidigare främst varit verksamt 
inom lösningar för svetsrelaterad industri. Under fjärde kvartalet introducerades 
Nedermans sortiment av större system för industriell luftfiltrering, vilket mottogs väl av 
marknaden. Marknadspotentialen bedöms som hög inom större filterlösningar för att ta 
hand om damm och partiklar.  

 

 

  
 1 okt-31 dec 1 jan – 31 dec 
Mkr 2011 2010 2011 2010 
     Orderingång 361,7 334,0 1 418,7 1 384,2  
Extern nettoomsättning 407,1 374,0 1 410,8 1 424,2 
Avskrivningar -4,2 -4,2 -20,9 -23,9 
Rörelseresultat 45,7 36,3 140,2 120,8 
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Den brasilianska marknaden fortsätter att utvecklas positivt och landets ekonomi 
befinner sig i stadig tillväxt. För att stärka Nedermans position, ge kortare ledtider, 
högre kostandseffektivitet och ökad andel lokal komponentförsörjning, har beslut fattats 
om att sätta upp en monteringsanläggning i landet. Denna beräknas vara i drift under 
första kvartalet 2012. 

I USA noterar Nederman en tilltagande optimism i investeringsklimatet. Den 
sammanslagna säljorganisationen bearbetar nu en bredare del av marknaden. 

 
I Kanada är trenden fortsatt positiv med god efterfrågan på produkter för utsug av 
svetsrök och fordonsavgaser. Introduktion av större filterlösningar har påbörjats i 
mindre omfattning. 
  
  

 1 okt-31 dec 1 jan – 31 dec 
Mkr 2011 2010 2011 2010 
     Orderingång 152,7 144,5 605,8 545,6 
Extern nettoomsättning 180,1 126,3 590,1 530,6 
Avskrivningar -3,1 -4,9 -12,8 -14,8 
Rörelseresultat 20,6 13,4 67,4 37,2 

 
 

Orderingången under kvartalet var 152,7 Mkr, vilket är en ökning med 4,7 procent 
justerat för valuta, jämfört med samma period föregående år. Orderingången under 
helåret ökade med 18,6 procent justerat för valuta, jämfört med föregående år.   
 
Nettoomsättningen under kvartalet var 180,1 Mkr, vilket är en ökning med 45,6  procent 
justerat för valuta, jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen för 
helåret ökade med 19,1 procent justerat för valuta, jämfört med föregående år. 
 

Finansiering 
Nederman har med effekt per den 30 december 2011 ingått ett nytt finansieringsavtal 
med SEB. Avtalet sträcker sig 3 år och innehåller en icke bindande option avseende 
ytterligare förlängning 1 + 1 år. Avtalet omfattar en kreditram på 800 MSEK och är till 
fullo revolverande. 
 
 

Händelser efter bokslutsdagen 
 

Nederman förvärvade den 5 januari 2012 Lebon & Gimbrair i Nederländerna. Bolagen 
har sedan över 40 år tillbaka ett samarbete där Lebon & Gimbrair distribuerat 
Nedermans produkter på den nederländska marknaden. Bolaget omsatte 2011 ca €12 
miljoner och har 53 anställda. Lebon & Gimbrair kompletterar Nedermans existerande 
dotterbolag i Nederländerna, vilket ger Nederman en heltäckande närvaro på 
marknaden. Genom affären bildas en stark plattform för att marknadsföra Nedermans 
kompletta erbjudande inom produkter, helhetslösningar och service.  

Nederman förvärvade den 10 januari 2012 en verksamhet i Turkiet av Havak Endüstri 
Tesisleri Tic. Ltd. Sti. Havak har sedan 20 år tillbaka varit distributör av 
Nedermanprodukter på den turkiska marknaden. Verksamheten omsatte ca 4 MSEK 
under 2011. 
 
Båda förvärven kommer att bidra positivt till koncernens rörelseresultat under 2012. 
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Framtidsutsikter 
Utsikterna för Europamarknaden är svårbedömda främst beroende på skuldkrisen. Dock 
är det flera marknader som t ex Sverige, Norge, Polen och Tyskland som fortsatt visar 
god efterfrågan medan utvecklingen i andra länder som t ex Danmark och Spanien är 
mera osäker. Marknadssituationen i Americas och Asia Pacific är fortsatt positiv. 
 
 

Utdelning 

Styrelsen föreslår en ökad utdelning till kr 3,25 per aktie (1,50). 
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Kvartal 4 

Omsättning och orderingång 
Orderingången under kvartalet var 514,4 Mkr (519,3). Justerat för valuta och förvärv 
var det en ökning med 9,8 procent jämfört med samma period föregående år.  
 
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 587,2 Mkr (521,8). Justerat för valuta och 
förvärv var det en ökning med 12,5 procent jämfört med samma period föregående år.   
 

 
 

 
 

Resultat 
Koncernens rörelseresultat för kvartalet var 59,8 Mkr (17,6). Justerat för 
förvärvskostnader och omstruktureringskostnader uppgick rörelseresultatet till 59,8 Mkr 
(39,1), vilket gav en rörelsemarginal på 10,2 procent (7,5).  
 
Resultat före skatt ökade till 54,8 Mkr (12,1). 
Resultat efter skatt var 45,3 Mkr (10,3), vilket gav ett resultat per aktie om 
3,87 kr (0,88). 

Operativt kassaflöde och investeringar 
Det operativa kassaflödet uppgick till 39,5 Mkr (66,8). 
Bruttoinvesteringarna har under kvartalet uppgått till 7,9 Mkr (4,5). 
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Helåret 

Omsättning och orderingång 
Orderingången uppgick till 2 024,5 Mkr (1 689,8). Justerat för valuta, förvärv och 
avyttring var det en ökning med 11,0 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 2 000,9 Mkr (1 694,1). Justerat för valuta, 
förvärv och avyttring var det en ökning med 8,4 procent.  
 

Resultat 
Koncernens rörelseresultat för perioden var 140,5 Mkr (51,3). Rörelseresultatet har 
påverkats positivt med 9,5 Mkr avseende avyttringen av Dantherm Filtration i Finland. 
Justerat för detta och exklusive förvärvskostnader och omstruktureringskostnader 
uppgick rörelseresultatet till 167,0 Mkr (106,7), vilket gav en rörelsemarginal på 8,3 
procent (6,3).  
 
Resultatet har belastats med 35,6 Mkr i omstruktureringskostnader som i sin helhet 
utföll under det första kvartalet. 
 
Avkastningen på operativt kapital förbättrades till 18,2 procent (14,1) 
  
Resultat före skatt ökade till 107,8 Mkr (26,9). 
Resultat efter skatt var 86,8 Mkr (21,1), vilket gav ett resultat per aktie om 
7,41 kr (1,80). 
 

Operativt kassaflöde och investeringar 
Det operativa kassaflödet uppgick till 112,8 Mkr (153,1). Kassaflödet har påverkats 
negativt genom ökad kapitalbindning i lager och rörelsefordringar, en effekt av ökad 
projektverksamhet. 
 
Bruttoinvesteringarna uppgick till 24,9 Mkr (15,0), varav aktiverade 
utvecklingskostnader uppgick till 4,6 Mkr (3,4).  
 

 

Övrig finansiell information 
Likviditet: Koncernen hade vid periodens slut 149,1 Mkr i likvida medel och ytterligare 
122,8 Mkr i outnyttjade checkräkningskrediter. Utöver detta finns ett låneutrymme på 
ytterligare 311,1 Mkr inom ramen för Nedermans låneavtal med SEB. 
 
Eget kapital i koncernen uppgick den 31 december 2011 till 556,8 Mkr (498,1).  
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 33,7 procent per den 31 december 2011 (30,1). Den finansiella 
nettoskuldsättningsgraden, räknat som nettoskulden i förhållande till eget kapital, 
uppgick till 69,5 procent (78,7). 
 

Antal anställda 
Medelantalet anställda under perioden var 1 434 (1 309). Antalet anställda vid 
periodens slut var 1 465 (1 455). 
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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 2010 på sidan 26 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, Ernström & 
C:o AB utsetts till valberedning inför årsstämman 2012. För frågor rörande 
valberedningens arbete hänvisas till goran.espelund@lannebofonder.se. 
 
 
 

Redovisningsprinciper 
Denna bokslutsrapport är upprattad enligt IAS 34 och enligt Rådet för finansiell 
rapportering RFR 1 och vad gäller moderbolaget RFR 2 (september 2011). Tillämpade 
redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen för 
2010 utom vad gäller för ett antal mindre ändringar av befintliga standarder samt nya 
tolkningar vilka har trätt i kraft per 1 januari 2011.  
 
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. 

 

Rapporten har inte granskats av företagets revisor. 

 

Helsingborg den 15 februari 2012 

 

 

Sven Kristensson 
Styrelseledamot och VD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:goran.espelund@lannebofonder.se
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Resultaträkning för koncernen    
    

 1 okt–31 dec 
 

1 jan–31 dec 
 Mkr 2011 2010 2011 2010 

     
Nettoomsättning 587,2 521,8 2 000,9 1 694,1 
Kostnad för sålda varor -351,8 -314,0    -1 170,8 

 
-996,3 

Bruttoresultat 235,4 207,8 830,1 697,8 
     
Försäljningskostnader -141,2 -149,6 -509,3 -467,2 
Administrationskostnader -29,2 -17,8 -123,2 -110,6 
Forsknings- och 

 
-6,7 -3,6 -25,4 -19,7 

Förvärvskostnader  -1,2 -0,4 -11,8 
Omstrukturerings- och 

 
 -20,3 -35,6 -43,6 

Övriga rörelseintäkter/-
 

1,5 2,3 4,3 6,4 
Rörelseresultat 59,8 17,6 140,5 51,3 
     
Finansiella intäkter 1,8 -0,2 3,7 4,2 
Finansiella kostnader -6,8 -5,3 -36,4 -28,6 
Finansnetto -5,0 -5,5 -32,7 -24,4 
     
Resultat före skatt 54,8 12,1 107,8 26,9 
Skatt -9,5 -1,8 

 

-21,0 -5,8 
Periodens resultat 45,3 10,3 86,8 21,1 
     
     
Periodens resultat hänförligt 

 
    

Moderföretagets aktieägare 45,3 10,3 86,8 21,1 
     
Resultat per aktie     
före utspädning (kr) 3,87 0,88 7,41 1,80 
efter utspädning (kr) 3,87 0,88 

 

7,41 1,80 
     
     

     

Rapport över totalresultat för koncernen 

 

  

   
 1 okt–31 dec 

 
  1 jan–31 dec 
 Mkr 2011 2010 2011 2010 

     
Periodens resultat 45,3 10,3 86,8 21,1 
     
Övrigt totalresultat     
Omräkningsdifferenser -12,5 -7,1 -10,6 -37,7 
Övrigt totalresultat för 

 
-12,5 -7,1 -10,6 -37,7 

     
Summa totalresultat för 

 
32,8 3,2 76,2 -16,6 

     
Periodens totalresultat 

  
    

Moderföretagets aktieägare 32,8 3,2 

 

76,2 -16,6 
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Finansiell ställning för koncernen 
   
 31 Dec 31 Dec  
Mkr 2011 2010 
Tillgångar   
Goodwill 464,5 469,8 
Övriga immateriella anläggningstillgångar 48,3 53,8 
Materiella anläggningstillgångar 170,5 191,0 
Långfristiga fordringar 0,8 0,9 
Uppskjutna skattefordringar 56,0 46,0 
Summa anläggningstillgångar 740,1 761,5 
   
Varulager 232,9 208,9 
Kundfordringar 398,6 351,9 
Övriga kortfristiga fordringar 132,8 102,8 
Likvida medel 149,1 228,0 
Summa omsättningstillgångar 913,4 891,6 
Summa tillgångar 1 653,5 1 653,1 
   
   
Eget kapital 556,8 498,1 
   
Skulder   
Långfristiga räntebärande skulder 490,6 507,0 
Övriga långfristiga skulder 15,1 16,6 
Avsättning till pensioner 41,8 41,4 
Uppskjutna skatteskulder 17,4 24,4 
Summa långfristiga skulder 564,9 589,4 
   
Kortfristiga räntebärande skulder 3,4 71,8 
Leverantörsskulder 129,9 121,8 
Övriga kortfristiga skulder 398,5 372,0 
Summa kortfristiga skulder 531,8 565,6 
Summa skulder 1 096,7 

  
1 155,0 

Summa eget kapital och skulder 1 653,5 1 653,1 
   
 
 
 
 
 
 

  

 

Förändring i koncernens eget kapital i sammandrag 
  

   
 31 Dec 31 Dec 

  Mkr 2011 2010 
   
Ingående eget kapital den 1 januari 498,1 514,7 
Utdelning -17,5   
Summa totalresultat för perioden 76,2 -16,6 
Utgående eget kapital 556,8 498,1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    Bokslutskommuniké 2011 – www.nederman.com                       12 (16) 
 

 

 

Kassaflödesanalys för koncernen 
    
 1 jan-31 dec  
Mkr 2011 2010  
    
Rörelseresultat 140,5 51,3  
Justering för:    
    Avskrivningar på anläggningstillgångar 42,1 38,2  
    Övriga justeringar -14,8 12,3  
Erhållen och betald ränta samt övr finansiella poster -33,5 -19,5  
Betald skatt -25,7 -25,0  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före    
förändringar i rörelsekapital 108,6 57,3  
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -78,9 40,5  
Kassaflöde från den löpande verksamheten 29,7 97,8  
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -20,9 -14,2  
Förvärv/Avyttring av enheter 16,9 -138,2  
Kassaflöde före finansieringsverksamheten 25,7 -54,6  
Utdelning -17,5   
Kassaflöde från övriga finansieringsverksamheten -85,6 209,3  
Periodens kassaflöde -77,4 154,7  
Likvida medel vid periodens början 228,0 90,9  
Kursdifferenser -1,5 -17,6  
Likvida medel vid periodens slut 149,1 228,0  
    
    
Koncernens operativa kassaflöde    
Rörelseresultat 140,5 51,3  
Justering för:    
    Avskrivningar på anläggningstillgångar 42,1 38,2  
    Omstrukturerings- och integrationsposter 44,4 13,2  
    Förvärvskostnader 0,4 11,8  
    Övriga justeringar -14,8 12,3  
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -78,9 40,5  
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -20,9 -14,2  
Operativt kassaflöde 112,8 153,1  
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Resultaträkningar för moderbolaget i sammandrag 
     

 1 okt-31 dec 1 jan-31 dec  
Mkr 2011 2010 2011 2010  
      
Rörelseresultat -11,0 -11,3 -43,8 -33,2  
Övriga finansiella intäkter och kostnader 101,2 29,4 95,3 14,8  
Resultat efter finansnetto 90,2 18,1 51,5 -18,4  
       
Bokslutsdispositioner      
Resultat före skatt 90,2 18,1 51,5 -18,4  
      
Skatt -1,6 -2,4 12,5 7,1  
Periodens resultat 88,6 15,7 64,0 -11,3  
     
     

 

Rapport över totalresultat för moderbolaget  
     
 1 okt-31 dec 1 jan-31 dec  
Mkr 2011 2010 2011 2010  
      
Periodens resultat 88,6 15,7 64,0 -11,3  
      
Övrigt totalresultat för perioden 0,0 0,0 0,0 0,0  
      
Summa totalresultat för perioden 88,6 15,7 64,0 -11,3  
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Balansräkning för moderbolaget i sammandrag   
    
 31 dec 

 
31 dec  

Mkr 2011 2010  
Tillgångar    
Summa anläggningstillgångar 977,3 891,9  
Summa omsättningstillgångar 86,6 103,0  
Summa tillgångar 1 063,9 994,9  
    
    
Eget kapital  406,3 359,8  
    
    
Skulder    
Summa långfristiga skulder 488,9 564,5  
Summa kortfristiga skulder 168,7 70,6  
Summa skulder 657,6 635,1  
    
Summa eget kapital och skulder 1 063,9 994,9  
    
    
    

Förändringar i moderbolagets eget kapital i sammandrag 
    
 31 dec 31 dec  
Mkr 2011 2010  
    
Ingående eget kapital den 1 januari 359,8 371,1  
Utdelning -17,5   
Summa totalresultat för perioden 64,0 -11,3  
Utgående eget kapital 406,3 359,8  
    
    

Närståenderelationer hos moderbolaget    
    
Mkr 2011    
Dotterföretag    
Övriga rörelseintäkter 8,8   
Erhållen utdelning 89,2   

 Erhållet koncernbidrag 20,2   
Finansiella intäkter och kostnader 15,4   
Fordringar per 31 december 174,0   
Skulder per 31 december 153,8  

 
 

 
 
  

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för moderbolaget 
    
 31 dec 

 
31 dec  

Mkr 2011 2010  
Ställda säkerheter inga inga  
Eventualförpliktelser 129,9 133,0  
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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 okt-31 dec 1 jan – 31 dec 
Mkr 2011 2010 2011 2010 
Europe     
Extern nettoomsättning 407,1 378,5 1 410,8 1 227,3 
Avskrivningar -4,2 -5,0 -20,9 -20,0 
Rörelseresultat * 45,7 35,8 140,2 119,2 
     
International     
Extern nettoomsättning 180,1 143,3 590,1 466,8 
Avskrivningar -3,1 -4,4 -12,8 -11,8 
Rörelseresultat * 20,6 15,1 67,4 35,2 
     
Övrigt-ofördelat     
Avskrivningar -2,0 -2,6 -8,4 -6,4 
Rörelseresultat * -6,5 -11,8 -40,6 -47,7 
     
Koncernen     
Nettoomsättning 587,2 521,8 2 000,9 1 694,1 
Avskrivningar -9,3 -12,0 -42,1 -38,2 
Rörelseresultat * 59,8 39,1 167,0 106,7 
Förvärvskostnader  -1,2 -0,4 -11,8 
Omstrukturerings-/integrationskostnader  -20,3 -35,6 -43,6 
Rearesultat avyttring dotterbolag   9,5  
Rörelseresultat  59,8 17,6 140,5 51,3 
Resultat före skatt 54,8 12,1 107,8 26,9 
Resultat efter skatt 45,3 10,3 86,8 21,1 

Rörelsesegment inklusive Dantherm Filtration pro forma jan-april 2010 

              1 okt-31 dec 1 jan – 31 dec 
Mkr 2011 2010 2011 2010 
Europe     
Extern nettoomsättning 407,1 374,0 1 410,8 1 424,2 
Avskrivningar -4,2 -4,2 -20,9 -23,9 
Rörelseresultat * 45,7 36,3 140,2 120,8 
     
International     
Extern nettoomsättning 180,1 126,3 590,1 530,6 
Avskrivningar -3,1 -4,9 -12,8 -14,8 
Rörelseresultat * 20,6 13,4 67,4 37,2 
     
Övrigt-ofördelat     
Avskrivningar -2,0 -2,5 -8,4 -9,0 
Rörelseresultat * -6,5 -14,8 -40,6 -56,2 
     
Koncernen     
Nettoomsättning 587,2 500,3 2 000,9 1 954,8 
Avskrivningar -9,3 -11,6 -42,1 -47,7 
Rörelseresultat * 59,8 34,9 167,0 101,8 
     
* exklusive omstrukturerings-/integrationskostnader, förvärvskostnader och 
realisationsresultat vid avyttring av dotterbolag  
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Datum för finansiell rapportering 
 
Årsredovisningen  slutet av mars 2012 
Kvartalsrapport 1  23 april 2012 
Årsstämma    23 april 2012 
Kvartalsrapport 2  17 juli 2012 
Kvartalsrapport 3  19 oktober 2012 
 
 
 
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 15 februari 2012 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 
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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