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Bokslutskommuniké 2015 

 

Kvartal 4, 2015 – Stark försäljning under fjärde kvartalet 

• Orderingången var 732,2 Mkr (739,1), vilket justerat är en minskning med 5,2%*) jämfört 
med samma period föregående år. 

• Omsättningen var 898,6 Mkr (806,9), vilket justerat är en ökning med 2,6%*) jämfört 
med samma period föregående år.  

• Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och omstruktureringskostnader var 89,1 
Mkr (82,6), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 9,9% (10,2). 

• Rörelseresultatet var 88,2 Mkr (77,6), vilket gav en rörelsemarginal på 9,8% (9,6).  

• Resultat efter skatt var 61,3 Mkr (47,0).  

• Resultat per aktie var 5,24 (4,02).  

 

Helåret 2015 – Tillväxt och förbättrad lönsamhet 

• Orderingången var 3 171,8 Mkr (2 764,8), vilket justerat är en ökning med 4,4%*) jämfört 
med samma period föregående år. 

• Omsättningen var 3 198,0 Mkr (2 826,9), vilket justerat är en ökning med 1,7%*) jämfört 
med samma period föregående år.  

• Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och omstruktureringskostnader var 263,1 
Mkr (200,7), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 8,2% (7,1).  

• Omstruktureringskostnader under perioden uppgick till 20,0 Mkr (35,0).  

• Rörelseresultatet var 242,0 Mkr (165,7), vilket gav en rörelsemarginal på 7,6% (5,9).  

• Resultat efter skatt var 152,8 Mkr (94,3).  

• Resultat per aktie var 13,07 kr (8,05).  

• Styrelsen föreslår utdelning på kr 5,00 (4,00) per aktie. 
 

*) justerat för valutaeffekter och förvärv 

 

VD-ord 
”Under 2015 har koncernen ytterligare stärkt sin ställning inom rörelsesegmentet Americas 
genom en organisk tillväxt på 13 procent. Det är framförallt den viktiga USA-marknaden 
som utvecklats väl. Inom rörelsesegmentet EMEA har vi för första gången sedan 2011 en 
organisk tillväxt för helåret som uppgår till tre procent. Genomförda effektiviseringsprogram 
har bidragit till en stärkt lönsamhet i EMEA. Rörelsesegmentet APAC präglades under 2015 
av en svagare efterfrågan och orderingången i denna region minskade under året med drygt 
14 procent.  

Fjärde kvartalet 2015 avslutades med en god fakturering i Americas och EMEA, medan 
APAC föll tillbaka jämfört med motsvarande kvartal 2014. Orderingång i kvartalet minskade 
jämfört med samma period föregående år, vilket är relaterat till minskande volymer inom 
samtliga rörelsesegment.  

Koncernens lönsamhet utvecklades starkt under 2015. Det justerade rörelseresultatet uppgick 
för helåret till 263,1 Mkr (200,7), vilket gav en rörelsemarginal om 8,2% (7,1). Vinst per 
aktie stärktes med cirka 60 procent och uppgick för helåret till 13,07 kronor (8,05).   
 
Sven Kristensson, VD 
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Koncernens nyckeltal 
  

Koncernens operativa nyckeltal 

Exkl. förvärvskostnader och omstruktureringskostnader.    
 
 
   1 okt-31 dec 1 jan-31 dec 
Mkr 2015 2014 2015 2014 
     
Nettoomsättning 898,6  806,9  3 198,0  2 826,9  
EBITDA 100,7  94,9  311,0  247,9  
EBITDA-marginal, %   11,2 11,8 9,7 8,8 
Rörelseresultat 89,1  82,6  263,1  200,7  
Rörelsemarginal, %  9,9 10,2 8,2 7,1 
Avkastning på operativt kapital, % 24,5 25,8 19,0 16,2 
Nettoskuld/EBITDA, ggr   2,0  2,2  

 

 

Koncernens finansiella nyckeltal 

Inkl. förvärvskostnader och omstruktureringskostnader.    

 
   1 okt-31 dec 1 jan-31 dec 
Mkr 2015 2014 2015 2014 
     
Nettoomsättning 898,6 806,9 3 198,0 2 826,9 
Rörelseresultat 88,2  77,6  242,0  165,7  
Rörelsemarginal, %  9,8 9,6 7,6 5,9 
Resultat före skatt 82,2  68,5  214,9  139,0  
Resultat efter skatt 61,3  47,0  152,8  94,3  
Resultat per aktie, SEK 5,24  4,02  13,07  8,05  
Avkastning på eget kapital, %  30,3 27,1 19,5 13,9 
Nettoskuld   635,6  556,6  
Nettoskuldsättningsgrad, %   75,9 75,9 
Räntetäckningsgrad   8,9  7,0  
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Utveckling per rörelsesegment 

EMEA 

För första gången sedan 2011 ser vi tillväxt i orderingången på helårsbasis i EMEA. 
Tillsammans med de effektiviseringar som genomförts under 2015 har detta inneburit en 
fortsatt god utveckling av lönsamheten i rörelsesegmentet. 
 
Effektiviseringsprogrammet som kommunicerades i kvartal 1, 2014 har genomförts enligt 
plan och är nu avslutat. I samband med genomförandet av detta program har ytterligare 
områden framkommit inom försäljnings- och supportstrukturen som kan förbättras, vilket vi 
kommunicerade i samband med rapporten för kvartal 3.   
 
Den strukturella tillväxten i kvartalet och effekten på siffrorna för helåret är relaterad till 
förvärvet av Filtac AB från och med den 1 september 2015. Vi förväntar oss att denna enhet 
kommer att bidra till rörelsesegmentets tillväxt framöver.  
 
Regionen Nordic uppvisade en positiv utveckling också under det fjärde kvartalet med stärkt 
orderingång och fakturering jämfört med motsvarande period föregående år. Den positiva 
utvecklingen var ett resultat av en god försäljning av basaffären i regionens samtliga tre 
länder Sverige, Norge och Danmark.  
 
Benelux uppvisade totalt sett en fortsatt positiv  utveckling av orderingången. Orderingången 
sjönk tillbaka något i Belgien, vilket kompenserades av en starkare utveckling i 
Nederländerna, som uppvisar tecken på viss återhämtning. 
 
Såväl orderingången som fakturering utvecklades väl under kvartalet i Tjeckien och 
Slovakien. Tillväxten beror framförallt på en god efterfrågan från underleverantörer till 
regionens stora fordonsindustri.  
 
I Storbritannien och Irland, som hade en positiv utveckling under det första halvåret 2015, 
var såväl orderingång som fakturering svagare än samma period föregående år. Inga större 
projekt bokades i kvartalet. 
 
Basaffären utvecklades positivt i Tyskland under kvartalet, men frånvaron av större projekt 
innebar att orderingången i perioden totalt sett blev svagare än i motsvarande kvartal 2014. 
Faktureringsvolymerna utvecklades positivt i kvartalet.  
 
Orderingången minskade under kvartalet i Sydeuropa jämfört med samma period föregående 
år beroende på att Spanien inte kunde återupprepa sin mycket starka orderingång 
motsvarande kvartal 2014.        
 
 

 
*) exkl. förvärvskostnader och omstruktureringskostnader.    
**) jämförelsetalen för 2014 har justerats i enlighet med mindre organisatoriska strukturförändringar 
 

 
Orderingången under kvartalet var 354,6 Mkr, vilket är en minskning med 2,2 procent 
justerat för valutaeffekter och förvärv, jämfört med samma period föregående år.  
 
Orderingången under helåret ökade med 3,3 procent justerat för valutaeffekter och förvärv, 
jämfört med föregående år. 
  

 1 okt-31 dec 1 jan – 31 dec Organisk 

Mkr 2015 2014**) 2015 2014**) Tillväxt,% 

Orderingång 354,6  359,2  1 431,5  1 345,6  3,3% 
Extern nettoomsättning 406,5  381,1  1 455,8  1 413,7  -1,1% 
Avskrivningar -5,5  -5,9  -21,6  -23,4   
Rörelseresultat *) 51,5  41,1  168,6  110,4   
Rörelsemarginal, %*) 12,7  10,8  11,6  7,8   
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Nettoomsättningen under kvartalet var 406,5 Mkr, vilket är en ökning med 1,7 procent 
justerat för valutaeffekter och förvärv, jämfört med samma period föregående år.  
 
Nettoomsättningen under helåret minskade med 1,1 procent justerat för valutaeffekter och 
förvärv, jämfört med föregående år. 
 

Asia Pacific 

Rörelsesegmentet Asia Pacific (APAC) hade svag utveckling under det fjärde kvartalet, 
främst beroende på en svag efterfrågan i Kina och delar av Sydostasien.  
 
I Kina var marknaden avvaktande med långsammare utbyggnad av industriproduktion i 
kvartalet, vilket resulterade i minskad orderingång och försäljning. Den nya 
miljölagstiftningen som trädde kraft 1 januari 2016 bedöms att öka efterfrågan från tyngre 
industri. Detta är ett område där Nederman sedan tidigare har en god ställning som leverantör 
till smältverk och gjuterier, och under 2015 gjordes även en framgångsrik inbrytning på 
marknaden för rökgasrening för fjärrvärmeverk samt kolhantering inom stålindustrin. 
 
Den indiska marknaden utvecklas väl under det fjärde kvartalet. Utvecklingen är ett resultat 
av att Nederman stärkt konkurrenskraften genom att öka inslaget av lokala komponentinköp 
och lokal montering, men också på grund av en allmänt starkare ekonomi i landet. Den 
förbättrade konkurrenskraften har gett Nederman tillgång till nya kundsegment samtidigt som 
tillväxten inom företagets traditionella segment fortsätter. 
 
I Sydostasien var utvecklingen blandad i kvartalet. I Indonesien var utvecklingen mycket 
stark med framflyttade positioner hos såväl lokal industri som utländska investeringar. I 
Thailand och Malaysia var marknaden betydligt svagare som en följd av stor osäkerhet i de 
lokala ekonomierna. 
 
I Australien fortsätter marknaden att vara påverkad av låg efterfrågan från 
råmaterialindustrin. Ingen signifikant förbättring av marknadsläget förväntas under de 
kommande kvartalen. 
  
 

 
*) exkl. förvärvskostnader och omstruktureringskostnader.    
**) jämförelsetalen för 2014 har justerats i enlighet med mindre organisatoriska strukturförändringar 
 
 

Orderingången under kvartalet var 90,8 Mkr, vilket är en minskning med 16,1 procent 
justerat för valutaeffekter och förvärv, jämfört med samma period föregående år.  
 
Orderingången under helåret minskade med 14,4 procent justerat för valutaeffekter och 
förvärv, jämfört med föregående år.   
 
Nettoomsättningen under kvartalet var 105,9 Mkr, vilket är en minskning med 14,0 procent 
justerat för valutaeffekter och förvärv, jämfört med samma period föregående år.  
 
Nettoomsättningen för helåret minskade med 6,0 procent justerat för valutaeffekter och 
förvärv, jämfört med föregående år.  
 
 
 
 

 1 okt-31 dec 1 jan – 31 dec Organisk 
Mkr 2015 2014**) 2015 2014**) Tillväxt,% 

Orderingång 90,8  102,6  360,2  362,4  -14,4% 
Extern nettoomsättning 105,9  115,1  362,6  336,3  -6,0% 
Avskrivningar -1,1  -2,0  -5,3  -6,4   
Rörelseresultat *) 8,2  8,5  -5,7  4,1   
Rörelsemarginal, %*) 7,7  7,4  -1,6  1,2   
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Americas 

Under 2015 har Nederman fortsatt att stärka sin närvaro på marknaden inom 
rörelsesegmentet Americas. En organisk tillväxt i orderingången på 12,5% är mycket positiv 
och alla marknaderna förutom Kanada har bidragit till denna tillväxt. 

Orderingången i det fjärde kvartalet föll tillbaka något och påverkades av en lägre efterfrågan 
från vissa marknadssegment. 

Lönsamheten som föll tillbaka i tredje kvartalet återgick planenligt till nivåer vi sett tidigare 
under året. 

I USA märktes en försämring av efterfrågan från  vissa marknadssegment, bland annat 
energisektorn, under det fjärde kvartalet. Huruvida detta är en bestående utveckling eller ej är 
svårt att bedöma i nuläget. Sett till helåret var utvecklingen i USA stark inom samtliga 
områden. Det finns fortsatt flera intressanta möjligheter inom produktion som återvänder till 
USA, bland annat i textil- och träindustrin.  

Nederman fortsätter att expandera sitt försäljningsnätverk i USA för att ytterligare stärka sin 
marknadsposition. Under kvartalet förvärvades National Conveyors Company Inc. (NCC), 
som är verksamt inom produkter och system för separering, transport och hantering av 
metallspån och system för hantering av aska och kalk. Förvärvet innebär att Nederman får 
ökad tillgång till den nordamerikanska marknaden för metallbearbetning. 

Orderingången i Kanada utvecklades svagt under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande 
period 2014. Efterfrågan hämmas fortsatt av låga råvarupriser och svag investeringsvilja.  

Trots att den makroekonomiska utvecklingen är svag i Brasilien fortsätter Nederman att 
stärka sin marknadsposition och gjorde ytterligare ett starkt kvartal. Kunderna utgörs i hög 
utsträckning av stora internationella företag med tillverkning i Brasilien. Den positiva 
utvecklingen är ett resultat av flera års investeringar i stark marknadsnärvaro, 
kompetensuppbyggnad och lokal montering. Även myndigheternas skärpta kontroll av 
efterlevnad av arbetsmiljökrav och lägre utsläpp påverkar utvecklingen positivt.  

Etableringen av en förstärkt försäljningsstruktur i Mexiko utvecklas enligt plan. Landets 
ekonomi är generellt sett god och Nederman börjar nu se en positiv utveckling i landet. 
Marknadsandelarna befinner sig fortfarande på en låg nivå, men Nedermans erbjudande 
passar väl in i landets industristruktur med många internationella aktörer med ökande krav på 
förbättrad arbetsmiljö och låga utsläpp till omgivningen. 

 

*) exkl. förvärvskostnader och omstruktureringskostnader.    
**) jämförelsetalen för 2014 har justerats i enlighet med mindre organisatoriska strukturförändringar 
 
 

Orderingången under kvartalet var 286,8 Mkr, vilket är en minskning med 5,2 procent 
justerat för valutaeffekter och förvärv, jämfört med samma period föregående år.  
 
Orderingången under helåret ökade med 12,5 procent justerat för valutaeffekter och förvärv, 
jämfört med föregående år.   
 
Nettoomsättningen under kvartalet var 386,2 Mkr, vilket är en ökning med 8,9 procent 
justerat för valutaeffekter och förvärv, jämfört med samma period föregående år.  
 

 1 okt-31 dec 1 jan – 31 dec Organisk  

Mkr 2015 2014**) 2015 2014**) Tillväxt,% 

Orderingång 286,8  277,3  1 380,1  1 056,8  12,5% 
Extern nettoomsättning 386,2  310,7  1 379,6  1 076,9  8,2% 
Avskrivningar -3,3  -2,4  -12,8  -9,0   
Rörelseresultat *) 45,3  46,1  163,8  144,9   
Rörelsemarginal, %*) 11,7  14,8  11,9  13,5   
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Nettoomsättningen för helåret ökade med 8,2 procent justerat för valutaeffekter och förvärv, 
jämfört med föregående år. 
 

 

Händelser efter bokslutsdagen 
Inga väsentliga händelser har inträffat. 
 

Förvärv 
Under kvartalet har Nederman förvärvat 100 procent av aktierna i National Conveyors 
Company Inc. (NCC), som är verksamt inom produkter och system för separering, transport 
och hantering av metallspån och system för hantering av aska och kalk. 

NCC passar väl in i Nedermans existerande verksamhet inom metallbearbetning och ger 
Nederman tillgång till den nordamerikanska marknaden för metallbearbetning. Ytterligare 
synergier mellan NCC och Nederman har också identifierats inom utrustningar för hantering 
av aska och kalk, som ofta ingår i Nedermans filterlösningar, riktade mot kunder inom 
gjuteri- och stålindustri. NCC omsätter ca 50 Mkr och sysselsätter 17 personer. NCC 
konsolideras in i Nederman koncernen från och med 5 november 2015. 

Integration och omstrukturering 
Integrationen av Filtac AB som förvärvades i september 2015 pågår och löper enligt plan. 

I början av februari 2016 introducerade Nederman ett nytt sortiment produkter för effektiv 
hantering av oljedimma. Produkterna baseras på den av Filtac patentsökta FibreDrain™ 

teknologin som utvecklats speciellt för kontinuerlig drift. 

Det utökade programmet för fortsatt effektivisering och resursoptimering i EMEA och APAC 
som kommunicerats i rapporten för tredje kvartalet fortlöper enligt plan. 

Framtidsutsikter 
Investeringsnivån i europeisk industri är fortfarande på historiskt låga nivåer, vilket fortsatt 
kommer att resultera i relativt få större projekt. I den underliggande basaffären märks en viss 
stabilisering även om situationen skiftar mellan Europas länder. Bedömningen är att 
tillväxten i Europa kommer att fortsatt ligga på låga nivåer. 

I Americas kvarstår riskerna i de råvarutunga ekonomierna Brasilien och Kanada. På den 
viktiga USA marknaden har noterats en nedgång i industriproduktionen sedan tidig höst 
2015. Nederman märkte också av minskad efterfrågan från vissa segment under kvartal 4. 
Huruvida detta är en mer bestående situation är för tidig att bedöma. Fortfarande finns det en 
god nivå av offerter och affärsmöjligheter på USA marknaden. 

Inom APAC domineras påverkan på Nederman av utvecklingen i Kina. Industriproduktionen 
kyls av samtidigt som kraven från myndigheterna på miljöförbättrande åtgärder ökar. Bland 
annat har Kina tagit en ny, tuffare miljölagstiftning i bruk från den 1 januari 2016. 
Bedömningen är fortfarande att behovet av miljöförbättrande investering i APAC är fortsatt 
stort. 

Utdelning 
Styrelsen föreslår en utdelning om kr 5,00 per aktie (4,00). 
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Kvartal 4 

Omsättning och orderingång 

Orderingången under kvartalet var 732,2 Mkr (739,1). Justerat för valutaeffekter och 
förvärv var det en minskning med 5,2 procent jämfört med samma period föregående år.  
 
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 898,6 Mkr (806,9). Justerat för valutaeffekter 
och förvärv var det en ökning med 2,6 procent jämfört med samma period föregående år. 
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Resultat 

Koncernens rörelseresultat för kvartalet var 88,2 Mkr (77,6). Justerat för förvärvskostnader 
och omstruktureringskostnader uppgick rörelseresultatet till 89,1 Mkr (82,6). Justerad 
rörelsemarginal uppgick till 9,9 procent (10,2).  
 
Resultat före skatt ökade till 82,2 Mkr (68,5). 
Resultat efter skatt var 61,3 Mkr (47,0), vilket gav ett resultat per aktie om 
5,24 kr (4,02). 
 

Investeringar 

Bruttoinvesteringarna har under kvartalet uppgått till 16,0 Mkr (15,5). 
 
 

Helåret 

Omsättning och orderingång 

Orderingången uppgick till 3 171,8 Mkr (2 764,8). Justerat för valutaeffekter och förvärv 
var det en ökning med 4,4 procent. 
  
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 3 198,0 Mkr (2 826,9). Justerat för 
valutaeffekter och förvärv var det en ökning med 1,7 procent.  
 

Resultat 

Koncernens rörelseresultat för perioden var 242,0 Mkr (165,7). Justerat för 
förvärvskostnader och omstruktureringskostnader uppgick rörelseresultatet till 263,1 Mkr 
(200,7). Justerad rörelsemarginal uppgick till 8,2 procent (7,1).  
 
Resultatet har belastats med 20,0 Mkr (35,0) i omstruktureringskostnader. 
 
Avkastningen på operativt kapital uppgick till 19,0 procent (16,2) 
  
Resultat före skatt ökade till 214,9 Mkr (139,0). 
Resultat efter skatt var 152,8 Mkr (94,3), vilket gav ett resultat per aktie om 
13,07 kr (8,05). 
 

Kassaflöde och investeringar 

Årets kassaflöde uppgick till -68,4 Mkr (39,3). Kassaflödet har påverkats positivt av ett 
förbättrat rörelseresultat, men i något större mån påverkats negativt av förändringar i 
rörelsekapitalet. Kassaflödet har även belastats av årets förvärv samt av ökade investeringar. 
Bruttoinvesteringarna uppgick till 67,0 Mkr (39,3), varav aktiverade utvecklingskostnader 
uppgick till 7,9 Mkr (1,8). Den ökade investeringsnivån beror på koncernens investeringar i 
byggnader och maskiner i Americas, utveckling av IT-system samt investeringar i maskiner i 
EMEA.  
 

Övrig finansiell information 

Likviditet: Koncernen hade vid periodens slut 261,4 Mkr i likvida medel och ytterligare 89,2 
Mkr i outnyttjade checkräkningskrediter. Utöver detta finns ett låneutrymme på 344,5 Mkr 
inom ramen för Nedermans låneavtal med SEB och ytterligare 268,3 Mkr inom ramen för 
Nedermans låneavtal med SHB. Nederman har under kvartalet ingått ett nytt avtal med SEB 
gällande en revolverande kredit uppgående till 1 000,0 Mkr. 
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Eget kapital i koncernen uppgick den 31 december 2015 till 837,1 Mkr (733,3).  Utdelning 
till aktieägarna uppgick till 4,00 SEK per aktie eller totalt 46,7 Mkr och betalades ut under 
andra kvartalet. Totalt antal utestående aktier vid periodens utgång var 11 681 340. 
 
Koncernens soliditet var 32,6 procent per den 31 december 2015 (30,9). Den finansiella 
nettoskuldsättningsgraden, räknat som nettoskulden i förhållande till eget kapital, uppgick till 
75,9 procent (75,9). 
 

Antal anställda 

Medelantalet anställda under perioden var 1 833 (1 803). Antalet anställda vid periodens slut 
var 1 916 (1 902). 

 

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 2014 på sidan 41 
och i not 24. 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, Anders Mörck, Investment AB Latour, Sophia Pettersson, Ernström & Co 
samt styrelsens ordförande Jan Svensson utsetts till valberedning inför årsstämman 2016. För 
frågor rörande valberedningens arbete hänvisas till goran.espelund@lannebofonder.se. 
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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, förutom ändringar nedan, 
tillämpats som i den senaste årsredovisningen, se vidare årsredovisningen för 2014, sidorna 
48-52. Från och med den 1 juni 2015 redovisas vissa finansiella instrument i enlighet med 
reglerna för säkringsredovisning enligt IAS 39. 
 
Ett antal nya standarder och ändringar av tolkningar och befintliga standarder har trätt i kraft 
under 2015. Ingen av dessa har haft någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella 
rapporter. 
 

Ändringar som tillämpas från och med 1 januari 2016 och framåt  

IFRS 15, med tillämpning för räkenskapsår som påbörjas tidigast den 1 januari 2018, kommer 
inte att få någon väsentlig påverkan på koncernens redovisning av intäkter, däremot kommer 
koncernen att påverkas av de utökade upplysningskraven. 
 
IFRS 9, med tillämpning för räkenskapsår som påbörjas tidigast den 1 januari 2018, kommer 
inte att få någon väsentlig påverkan på koncernens redovisning av finansiella instrument. 
 

Finansiella instrument 

Redovisning av derivat som används i säkringssyfte (kassaflödessäkring) 

Samtliga derivat redovisas initialt och löpande till verkligt värde i balansräkningen. Vid 
tillämpning av säkringsredovisning dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet 
och den säkrade posten, samt att bedömning av säkringens effektivitet dokumenteras, både 
vid ingången av transaktionen och löpande. Med effektivitet avses till vilken grad 
säkringsinstrumentet motverkar värdeförändringar i en säkrad posts verkliga värde eller 
kassaflöde. 
 
Om kriterierna för säkringsredovisning är uppfyllda redovisas den effektiva delen av 
förändring i verkligt värde vid omvärdering av derivat avsedda för kassaflödessäkringar i 
övrigt totalresultat och ackumuleras i säkringsreserven i eget kapital. De ackumulerade 
vinsterna eller förlusterna som redovisats i säkringsreserven återförs till resultatet i samma 
period som det säkrade kassaflödet påverkar resultatet. Eventuell ineffektiv del i 
värdeförändringen redovisas direkt i resultatet.  
 
Om säkringsrelationen avbryts och kassaflödet ändå förväntas inträffa redovisas ackumulerad 
värdeförändring i säkringsreserven tills kassaflödet hänförligt till den säkrade posten 
påverkar resultatet. I de fall det prognostiserade kassaflödet som ligger till grund för 
säkringstransaktionen inte längre förväntas inträffa överförs den ackumulerade 
värdeförändringen som redovisats i säkringsreserven direkt till resultatet. 
 

Frivillig omklassificering 

Koncernen valde 2014 att omklassificera avskrivningar av forsknings- och 
utvecklingsprojekt, till den del de avser produktutveckling, till kostnad för sålda varor. 
Jämförelsesiffror hänförliga till omklassificeringen har justerats. Det har inneburit att 
forsknings- och utvecklingskostnader för 2014 har minskat med 1,5 Mkr och att kostnad för 
sålda varor har ökat med motsvarande belopp.  
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Styrelse och VD försäkrar att 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.  

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor. 

 

Helsingborg den 10 februari 2016 

 

 

Jan Svensson   
Ordförande    

 

 

 

Fabian Hielte  Ylva Hammargren Gunnar Gremlin 
Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelseledamot 
   
 
 
Per Borgvall  Susanne Pahlén Åklundh Sven Kristensson 

Styrelseledamot  Styrelseledamot  Verkställande Direktör 
  
 
Jonas Svensson    
Arbetstagarrepresentant   
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Resultaträkning för koncernen i sammandrag 
 
  1 okt–31 dec 1 jan–31 dec 
Mkr NOT 2015 2014 2015 2014 
      
Nettoomsättning  898,6 806,9 3 198,0 2 826,9 
Kostnad för sålda varor  -585,1 -516,8 -2 070,4 -1 812,7 
Bruttoresultat  313,5 290,1 1 127,6 1 014,2 
      
Försäljningskostnader  -166,5 -158,6 -640,7 -614,9 
Administrationskostnader  -50,7 -46,3 -212,0 -183,9 
Forsknings- och utvecklingskostnader  -2,7 -2,8 -6,4 -10,3 
Förvärvskostnader  -0,9 - -1,1 - 
Omstruktureringskostnader  - -5,0 -20,0 -35,0 
Övriga rörelseintäkter/-kostnader  -4,5 0,2 -5,4 -4,4 
Rörelseresultat  88,2 77,6 242,0 165,7 
      
Finansiella intäkter  0,9 0,7 2,9 2,3 
Finansiella kostnader  -6,9 -9,8 -30,0 -29,0 
Finansnetto  -6,0 -9,1 -27,1 -26,7 
      
Resultat före skatt  82,2 68,5 214,9 139,0 
Skatt  -20,9 -21,5 -62,1 -44,7 
Periodens resultat  61,3 47,0 152,8 94,3 
      
      
Periodens resultat hänförligt till:      
Moderföretagets aktieägare  61,3 47,0 152,8 94,3 
      
Resultat per aktie      
före utspädning (kr)  5,25 4,02 13,08 8,07 
efter utspädning (kr)  5,23 4,00 13,03 8,04 
 
 

     
      

Rapport över totalresultat för koncernen i sammandrag 
      
  1 okt-31 dec 1 jan–31 dec 
Mkr  2015 2014 2015 2014 
      
Periodens resultat  61,3 47,0 152,8 94,3 

      
Övrigt totalresultat      

Poster som inte kan omföras till 
periodens resultat 

     

Omvärdering av förmånsbestämda 
pensionsplaner 

 2,0 -2,8 1,8 -17,2 

Skatt hänförlig till poster som inte kan 
omföras till periodens resultat 

 -0,5 1,9 -0,5 5,2 

  1,5 -0,9 1,3 -12,0 
Poster som har omförts eller kan 
omföras till periodens resultat 

     

Omräkningsdifferenser hänförliga till 
utlandsverksamheter 

 -11,8 33,4 -7,1 84,7 

Kassaflödessäkringar  1,6 - 1,4 - 

Skatt hänförlig till poster som kan omföras 
till periodens resultat 

 -0,3 - -0,3 - 

  -10,5 33,4 -6,0 84,7 

Övrigt totalresultat för perioden efter 
skatt 

     
 -9,0 32,5 -4,7 72,7 

Summa totalresultat för perioden  52,3 79,5 148,1 167,0 

      Periodens totalresultat hänförligt till:      
Moderföretagets aktieägare  52,3 79,5 148,1 167,0 
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Finansiell ställning för koncernen i sammandrag 
 

  31 Dec 31 Dec  
Mkr NOT 

 
2015 2014 

Tillgångar    
Goodwill  688,6 655,1 
Övriga immateriella anläggningstillgångar  102,4 82,4 
Materiella anläggningstillgångar  262,8 246,2 
Långfristiga fordringar  5,1 6,1 
Uppskjutna skattefordringar  76,3 81,7 
Summa anläggningstillgångar  1 135,2 1 071,5 
    
Varulager  330,7 308,1 
Kundfordringar 1 538,8 496,9 
Övriga kortfristiga fordringar 1 299,7 171,6 
Likvida medel 1 261,4 325,0 
Summa omsättningstillgångar  1 430,6 1 301,6 
Summa tillgångar  2 565,8 2 373,1 
    
    
Eget kapital  837,1 733,3 
    
Skulder    
Långfristiga räntebärande skulder 1 788,2 739,7 
Övriga långfristiga skulder  1,2 1,5 
Avsättning till pensioner  107,7 110,8 
Övriga avsättningar  8,2 12,0 
Uppskjutna skatteskulder  29,8 17,0 
Summa långfristiga skulder  935,1 881,0 
    
Kortfristiga räntebärande skulder 1 1,1 31,1 
Leverantörsskulder 1 362,1 327,7 
Övriga kortfristiga skulder 1 384,3 359,4 
Avsättningar  46,1 40,6 
Summa kortfristiga skulder  793,6 758,8 
Summa skulder  1 728,7 1 639,8 
Summa eget kapital och skulder  2 565,8 2 373,1 

 

 

Förändring i koncernens eget kapital i sammandrag 
 

 31 Dec 31 Dec 
mars  Mkr 2015 2014 

   
Ingående eget kapital periodens början 733,3 619,8 

Periodens resultat 152,8 94,3 
Övrigt totalresultat   
Årets förändring av omräkningsreserv -7,1 84,7 
Kassaflödessäkringar efter skatt 1,1 - 
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner efter skatt 1,3 -12,0 
Summa övrigt totalresultat för året -4,7 72,7 
Summa totalresultat för året 148,1 167,0 
Transaktioner med koncernens ägare   
Utdelning -46,7 -46,7 
Aktierelaterade ersättningar 2,4 -0,1 
Återköp aktier - -6,7 

Utgående eget kapital periodens slut 837,1 733,3 
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Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag 
  1 jan-31 dec 
Mkr NOT 2015 2014 
    
Rörelseresultat  242,0 165,7 
Justering för:    
    Avskrivningar på anläggningstillgångar  47,9 47,2 
    Övriga justeringar  1,4 -15,9 
Erhållen och betald ränta  -25,7 -17,1 
Betald skatt  -60,8 -46,1 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  204,8 133,8 
förändringar i rörelsekapital    
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  -124,1 10,2 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  80,7 144,0 
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar  -63,6 -26,2 
Förvärv av enheter 2 -43,2 - 
Kassaflöde före finansieringsverksamheten  -26,1 117,8 
Utdelning  -46,7 -46,7 
Kassaflöde från övriga finansieringsverksamheten  4,4 -31,8 
Periodens kassaflöde  -68,4 39,3 
Likvida medel vid periodens början  325,0 270,0 
Omräkningsdifferenser  4,8 15,7 
Likvida medel vid periodens slut  261,4 325,0 
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Resultaträkningar för moderbolaget i sammandrag 

 1 okt-31 dec 1 jan-31 dec 

Mkr 2015 2014 2015 2014 
     
Rörelseresultat -25,7 -35,2 -68,1 -57,9 
Resultat från andelar i koncernföretag 11,1 24,9 174,3 82,4 
Övriga finansiella intäkter och kostnader 12,4 1,3 5,2 -5,7 
Resultat efter finansiella poster -2,2 -9,0 111,4 18,8 
     
Koncernbidrag 82,7 21,5 82,7 21,5 
Resultat före skatt 80,5 12,5 194,1 40,3 
     
Skatt 1,0 6,9 1,0 6,9 
Periodens resultat 81,5 19,4 195,1 47,2 
     
     

 

Rapport över totalresultat för moderbolaget i 

sammandrag  
     
 1 okt-31 dec 1 jan-31 dec 

Mkr 2015 2014 2015 2014 
     
Periodens resultat 81,5 19,4 195,1 47,2 
     
Övrigt totalresultat - - - - 
     
Poster som inte kan omföras till periodens resultat - - - - 
     
Poster som har omförts eller kan omföras till 
periodens resultat 

- - - - 

Övrigt totalresultat för perioden efter skatt - - - - 

Summa totalresultat för perioden 81,5 19,4 195,1 47,2 
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Balansräkning för moderbolaget i sammandrag 
   
 31 dec 

 
31 dec 

Mkr 2015 2014 
Tillgångar   
Summa anläggningstillgångar 1 472,1 1 368,9 
Summa omsättningstillgångar 354,1 283,6 
Summa tillgångar 1 826,2 1 652,5 
   
   
Eget kapital  715,5 564,7 
   
   
Skulder   
Summa långfristiga skulder 787,2 738,2 
Summa kortfristiga skulder 323,5 349,6 
Summa skulder 1 110,7 1 087,8 
Summa eget kapital och skulder 1 826,2 1 652,5 
   

 

 

 

Förändringar i moderbolagets eget kapital i sammandrag 
 31 dec 31 dec 
Mkr 2015 2014 

Ingående eget kapital periodens början 564,7 571,0 
Periodens resultat 195,1 47,2 
Övrigt totalresultat   
Summa övrigt totalresultat för året   
Summa totalresultat för året 195,1 47,2 
Transaktioner med ägare   
Utdelning -46,7 -46,7 
Aktierelaterade ersättningar 2,4 -0,1 

 Återköp aktier - -6,7 
Utgående eget kapital periodens slut 715,5 564,7 

 

 

Närståendetransaktioner hos moderbolaget 
Mkr 2015  
Dotterföretag   
Övriga rörelseintäkter 24,6  
Erhållen utdelning 174,6  
Erhållet koncernbidrag 82,7  
Finansiella intäkter och kostnader 21,5  
Fordringar per 31 december 843,2  
Skulder per 31 december 294,2  
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Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för moderbolaget 

   
 31 dec 

 
31 dec 

Mkr 2015 2014 

Ställda säkerheter Inga Inga 

Eventualförpliktelser 131,4 145,3 

 

Noter 
 

NOT 1 Verkligt värde och redovisat i balansräkningen 
31 december 2015 

Mkr 

 Värderade 
till verkligt 

värde via 
resultaträk-

ningen 

Derivat som 
används för 

säkringsredo-
visningen 

Finansiella 
instrument ej 

redovisade till 
verkligt värde 

Summa 
redovisat 

värde 
      Kundfordringar    538,8 538,8 
Valutaterminer *)   2,0  2,0 
Övriga kortfristiga fordringar    221,5 221,5 
Likvida medel    261,4 261,4 
Summa   2,0 1 021,7 1 023,7 
      Finansiell leasingskuld    0,9 0,9 
Banklån    788,4 788,4 
Leverantörsskulder    362,1 362,1 
Valutaterminer *)    0,5  0,5 
Övriga kortfristiga skulder     342,5 342,5 
Summa   0,5 1 493,9 1 494,4 
   

 
   

 *) Koncernen innehar finansiella instrument i form av valutaterminskontrakt som redovisas till verkligt värde i 
balansräkningen. Det verkliga värdet på valutaterminer beräknas genom en diskontering av skillnaden mellan den 
avtalade terminskursen och den terminskurs som kan tecknas på balansdagen för den återstående kontraktsperioden. 
Diskontering görs med användande av marknadsräntan. Det verkliga värdet har för samtliga kontrakt värderats utifrån 
direkt eller indirekt observerbar marknadsdata, dvs. nivå 2 enligt IFRS 7. För övriga finansiella instrument 
överensstämmer i allt väsentligt verkligt värde med bokfört värde. För ytterligare information hänvisas till not 24 i 
årsredovisningen för 2014.  

 

 

NOT 2 Förvärv 

Koncernen förvärvade den 1 september det svenska bolaget Filtac AB för en köpeskilling på 
22,9 Mkr. Förvärvet medförde en ökad goodwill om 14,9 Mkr. Förvärvsanalysen är preliminär. 

Koncernen förvärvade den 5 november det amerikanska bolaget National Conveyors Company 
Inc. för en köpeskilling på 21,8 Mkr. Förvärvet medförde en ökad goodwill om 16,7 Mkr. 
Förvärvsanalysen är preliminär. 
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Segmentredovisning 
 

Posten som ligger som ofördelad avser huvudsakligen kostnader relaterat till moderbolaget 
Nederman Holding AB, vilket innehåller de centrala huvudkontorsfunktionerna. 
 
              1 okt-31 dec 1 jan – 31 dec 

Mkr 2015 2014**) 2015 2014**) 
EMEA     
Orderingång 354,6  359,2  1 431,5  1 345,6  
Extern nettoomsättning 406,5  381,1  1 455,8  1 413,7  
Avskrivningar -5,5  -5,9  -21,6  -23,4  
Rörelseresultat *) 51,5  41,1  168,6  110,4  
Rörelsemarginal, %*) 12,7  10,8  11,6  7,8  
     
Asia Pacific     
Orderingång 90,8  102,6  360,2  362,4  
Extern nettoomsättning 105,9  115,1  362,6  336,3  
Avskrivningar -1,1  -2,0  -5,3  -6,4  
Rörelseresultat *) 8,2  8,5  -5,7  4,1  
Rörelsemarginal, %*) 7,7  7,4  -1,6  1,2  
     
Americas     
Orderingång 286,8  277,3  1 380,1  1 056,8  
Extern nettoomsättning 386,2  310,7  1 379,6  1 076,9  
Avskrivningar -3,3  -2,4  -12,8  -9,0  
Rörelseresultat *) 45,3  46,1  163,8  144,9  
Rörelsemarginal, %*) 11,7  14,8  11,9  13,5  
     
Övrigt-ofördelat     
Avskrivningar -1,7  -2,0  -8,2  -8,4  
Rörelseresultat *) -15,9  -13,1  -63,6  -58,7  
Rörelsemarginal, %*)     
     
Koncernen     
Orderingång 732,2  739,1  3 171,8  2 764,8  
Nettoomsättning 898,6  806,9  3 198,0  2 826,9  
Avskrivningar -11,6  -12,3  -47,9  -47,2  
Rörelseresultat *) 89,1  82,6  263,1  200,7  
Förvärvskostnader -0,9  - -1,1  - 
Omstruktureringskostnader - -5,0  -20,0  -35,0  
Rörelseresultat  88,2  77,6  242,0  165,7  
Resultat före skatt 82,2  68,5  214,9  139,0  
Resultat efter skatt 61,3  47,0  152,8  94,3  
     
  

*) exkl. förvärvskostnader och omstruktureringskostnader 
**) jämförelsetalen för 2014 har justerats i enlighet med mindre organisatoriska strukturförändringar 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

    Bokslutskommuniké 2015 – www.nederman.com                       19 (19) 
 

 

Inbjudan till telefonkonferens 
En telefonkonferens avseende rapporten hålls på engelska idag, onsdag den 10 februari 
klockan 10.00. 
 
Nedermans VD och koncernchef Sven Kristensson samt CFO Stefan Fristedt presenterar 
rapporten och svarar på frågor. 
 
För att delta i konferensen ring 08-566 42 652, eller UK: +44 203 426 2845. Konferensen 
kommer också att sändas via Internet. 

Besök vår webbplats på: www.nederman.se/telekonf för internetlänk och presentation.  

Datum för finansiell rapportering 
 
Årsredovisningen  slutet av mars 2016 
Kvartalsrapport 1  20 april 2016 
Årsstämma    20 april 2016 
Kvartalsrapport 2  12 juli 2016 
Kvartalsrapport 3  19 oktober 2016 
 
Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Nedermanledningens 
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 10 februari 2016 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.com e-mail: stefan.fristedt@nederman.com 

 

För mer information se även Nedermans hemsida: www.nederman.com 
 

Nederman Holding AB (publ), 
Box 602, 251 06 Helsingborg 
Telefon 042-18 87 00 
Organisationsnummer: 556576-4205 

 

 

 
Fakta om 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 25 länder och distributörer i ytterligare ett 30-tal länder. 
Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i 
Europa, Nordamerika och Asien.  

Koncernen är noterad på Nasdaq OMX Mid Caplista, har cirka 1 900 anställda och omsätter 
cirka tre miljarder kr. 

 


